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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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βοήθεια
Γιατί η έλλειψη ενός προγράμ- Οικονομική
διατίθεται τώρα προς
ματος για το περιβάλλον από τους Ουκρανούς πρόσφυγες στον Καναδά.
τον Doug Ford μπορεί να είναι
κάτι καλό
Της Μαρίας Βουτσινά

Οτάβα– ο Καναδάς συνεχίζει να συμπαραστέκεται
στο πλευρό του λαού της
Ουκρανίας και δεσμεύεται
να βοηθήσει τους Ουκρανούς να βρουν ασφαλές
καταφύγιο. Η προσπάθεια
αυτή συμπεριλαμβάνει τη
προσφορά βοήθειάς να
ταξιδέψουν στον Καναδά
και τη δημιουργία των
απαραίτητων υποστηριγμάτων για τους Ουκρανούς
και τις οικογένειές τους,
ώστε να είναι επιτυχείς
μετά την άφιξή τους στη
χώρα.
Μέσα στα πλαίσια αυτής
της πολιτικής ο αξιότιμος
Sean Fraser, Υπουργός Μετανάστευσης, Προσφύγων
και Ιθαγένειας, και η Αξιότιμη Karina Gould, Υπουργός Οικογενειών, Παιδιών
και Κοινωνικής Ανάπτυξης,

ανακοίνωσαν ότι οι Ουκρανοί που φθάνουν στον
Καναδά μπορούν τώρα να
υποβάλουν αίτηση για να
λάβουν μεταβατική οικονομική βοήθεια. Τα κεφάλαια αυτά θα βοηθήσουν
τους Ουκρανούς υπηκόους και τα μέλη των οικογενειών τους να καλύψουν
τις βασικές τους ανάγκες
— όπως οι μεταφορές και
η μακροπρόθεσμη στέγαση — καθώς φθάνουν σε
κοινότητες σε ολόκληρο
τον Καναδά και βρίσκουν
δουλειά. Το επίδομα θα
αποτελείται από άμεση,
εφάπαξ πληρωμή 3.000
δολαρίων ανά ενήλικα και
1.500 δολαρίων ανά παιδί
(17 ετών και κάτω).
Οι Ουκρανοί και τα μέλη
της οικογένειάς τους που
βρίσκονται στον Καναδά
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Η ετήσια Ημέρα των Νεοφερμένων
και η συμβολή τους στην πόλη γιορτάσθηκε από τον Δήμο του Τορόντο
Η πολυετής και επίμονη κακοήθεια του κόμματος των Προοδευτικών Συντηρητικών
σε σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα σημαίνει ότι οποιοδήποτε σχέδιο θα ήταν κακό.
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Οι ψήφοι έχουν καταμετρηθεί και τα μέλη του
Οντάριο επανεξελέγησαν
για μια ακόμη τετραετή θητεία. Το κόμμα δεν παρείχε
στους ψηφοφόρους προεκλογικό πρόγραμμα, ούτε
απάντησε σε ερωτήσεις
σχετικά με τις περιβαλλοντικές προτεραιότητές του,
που παρέχονται σε όλα τα
μεγάλα κόμματα.
Μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε οι περισσότερες από τις επιθέσεις να
γίνουν σε ένα ευρύ φάσμα
προστασίας του κλίματος,

της φύσης, της γεωργικής
γης και της άγριας ζωής
που είδαμε στην πρώτη
τους εντολή; Νομίζω ότι
υπάρχουν κάποιοι λόγοι
για να ελπίζουμε σε μια
διαφορετική προσέγγιση.
Μετά την πρώτη του νίκη
το 2018, ο Πρωθυπουργός
Νταγκ Φορντ βγήκε από
τον χώρο στάθμευσης της
κατοικίας του με το γιγάντιο SUV του στοχεύοντας
απευθείας στα ηλεκτρικά
οχήματα - ένα σύμβολο
περιβαλλοντολόγου από
εκείνον στους ψηφοφόρους του κέντρου της πόλης.

Ακύρωσε την κρατική επιδότηση αγοράς για τους
αγοραστές αφαίρεσε την
απαίτηση για τις νέες κατοικίες να είναι έτοιμες για
την υποδοχή φορτιστών
Ηλεκτρικών οχημάτων και
αφαίρεσε ακόμη και το
υπάρχον δίκτυο φόρτισης
EV από τους σταθμούς των
λεωφορείων της επαρχίας
GO. Κανένας λίθος δεν
έμεινε στην προσπάθεια
να ξεριζωθούν τα ενοχλητικά EV και η απειλή τους
για τα γκαζάκια.
Παράλληλα, φρόν τισε
ώστε η ηλεκτρική ενέργεια
που χρησιμοποιούσαν τα

λίγα ηλεκτρικά οχήματα
που είχαν ήδη οι άνθρωποι
να παρέμενε τροφοδοτούμενη από ένα δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας που
εξαρτάται όσο το δυνατόν
περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα. Ακύρωσε
συμβόλαια ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας έως ότου
η πραγματικότητα των
χαμένων εκατοντάδων
εκατομμυρίων δολαρίων
που επιβλήθηκαν στα δικαστήρια άρχισε να συσσωρεύεται.
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Της Μαρίας Βουτσινά
Η όγδοη ετήσια Ημέρα
των Νεοφερμένων του
Τορόντο, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Nathan
Phillips, Η εκδήλωση αυτή
αποτελεί πλέον παράδοση
της πόλης να καλωσορίζει
τους νεοφερμένους στο
Τορόντο, να γιορτάζει τη
συμβολή τους στην πόλη
και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δημοτική
αρχή και τις κοινοτικές
υπηρεσίες. Στην εκδήλωση, η Αντιδήμαρχος Ana
Bailão (Davenport) απηύθυνε χαιρετισμούς εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ ανακήρυξε
την έναρξη της Ημέρας
των Νεοφερμένων στο

Τορόντο.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με
τη Χειρονομία Καλωσορίσματος, με επικεφαλής
την Dreamwalker Dance
Company, η οποία φέρνει σε επαφή ανθρώπους
διαφορετικών γλωσσών
και πολιτισμών για να
ανταλλάξουν χειρονομίες θερμής υποδοχής.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε παραστάσεις από
την Ομάδα Τυμπάνων All
Nations Jr., borelson και
την Εταιρεία Χορού Κήπου Μικρών Αχλαδιών. Τα
Βραβεία Νεοφερμένων
Τεχνών απονεμήθηκαν
από εκπροσώπους της
συνέχεια στη σελίδα 4
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Ας δώσουμε άλλη μια
ευκαιρία στην Ειρήνη…
Πρώτα μας ήλθε ο COVID-19 εισαγόμενος από το εξωτερικό. Θύματα της
καταστροφικής του μανίας πάνω από
πέντε εκατομμύρια θάνατοι από κάθε
γωνιά του πλανήτη.
Πολίτες που έμειναν στο σπίτι τους
για δύο χρόνια, με ένα μικρό ποσοστό
αποζημίωσης από την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση της χώρας. Επιχειρηματίες
που υποχρεώθηκαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία, για το συμφέρον
των πολλών.
Εργοστάσια παραγωγής αγαθών αναγκάστηκαν να σταματήσουν ή και να
μειώσουν τη παραγωγική διαδικασία,
προκειμένου να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον.
Και όταν τελικά οι κυβερνήσεις αποφάσισαν να επανακινήσουν τις οικονομίες
τους, τότε βρεθήκαμε μπροστά στην μεγάλη έκπληξη, καθώς τα κοινά αγαθά τα
απαραίτητα για τις καθημερινές ανάγκες
του ανθρώπου, διαπιστώσαμε ότι έλλειπαν από τις αγορές, προφανώς λόγω
των μέτρων για την αντιμετώπιση του
μεγάλου προβλήματος του κορόνα ιού.
Σαν αποτέλεσμα από την εφαρμογή
αυτών των μέτρων, των τόσο απαραίτητων για την εποχή και την σωτηρία της
ζωής χιλιάδων ατόμων με προβλήματα
υγείας ή και κάποιας ηλικίας, τα οποία
αποτελούσαν τον κύριο στόχο της πανδημικής λαίλαπας.
Δύο χρόνια αργότερα, σήμερα, σύμφωνα
με όλες τις ενδείξεις η κατάρα του κορόνα ιού, φαίνεται να βρίσκεται σε ύφεση,
δίνοντας μια μικρή ανάσα ελπίδας στην
κατατρομαγμένη κοινωνία.
Και ενώ με αυτόν τον αέρα ελπίδας η
μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών φρόντισε να επανέλθει στην κανονικότητα,
όπως τουλάχιστον την ήξερε πριν από
την μάστιγα του κορόνα ιού, άρχισαν οι
ένοπλες συγκρούσεις στην Ουκρανία,
επειδή ένας ηγέτης πίστεψε ότι οι λαοί
οφείλουν μνα παίρνουν εντολές για το
μέλλον τους από τους δυνατούς.
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Το Φάσμα ενός πιθανού λιμού…
Πρώτα γνωρίσαμε μια οικονομική ύφεση
η οποία μας ταλαιπώρησε για αρκετά
χρόνια. Ύστερα εμφανίστηκε η πανδημία
του Κορόνα υιού, COPVID-19, η οποία δημιούργησε σοβαρότερα προβλήματα σε
όλες σχεδόν τις κοινωνίες του ανθρώπου
στη γη, καθώς όλες τους, προκειμένου να
διαφυλάξουν το σπουδαιότερο αγαθό
του ανθρώπου, τη ζωή του, υποχρεώθηκαν να επιβάλουν την απόλυτη απομόνωση με αποτέλεσμα το κλείσιμο όλων των
οικονομιών, κάτι που όπως αναμενόταν
έσωσε εκατομμύρια ζωές, πλην όμως
καταρράκωσε τις οικονομίες πολλών
κρατών, κυρίως των ασθενέστερων και
επέβαλε νέους κανόνες αγοράς διεθνώς.
Ακολούθησε η στρατιωτική επέμβαση
της Ρωσίας στην Ουκρανία, και τα μέτρα που υποχρεώθηκε να λάβει η Δύση
εναντίον του εισβολέα, προκειμένου να
υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο και να
υποχρεώσει τον επιτιθέμενο να σεβαστεί
τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και να
αποσύρει τις στρατιωτικές του δυνάμεις
πίσω στα στρατόπεδά τους.
Δυστυχώς, παρά τις καλές προθέσεις
όλων, η Μόσχα προτίμησε να συνεχίσει
το άχαρο έργο της καταστροφής και του
θανάτου, που οι δυνάμεις εισβολής της,
έσπειραν σε ολόκληρη την Ουκρανία,
υποχρεώνοντας εκατομμύρια φιλήσυχους πολίτες να πάρουν τον δρόμο της
προσφυγιάς, αναζητώντας ασφαλές
καταφύγιο για αυτούς και τα παιδιά τους
σε ξένους τόπους και φιλόξενα λιμάνια.
Έτσι μια χώρα ολόκληρη μετατράπηκε σε
ερείπια με καμένα χωριά και πόλεις, με
ανθρώπους να θρηνούν τους δικούς τους,
ενώ η τόσο καρπερή γη της, σπάρθηκε με
όλμους και πυραύλους, στερώντας έτσι
την οικογένεια του ανθρώπου από το μεγαλύτερο και απαραίτητο αγαθό για την
διατήρηση της ζωής, τα σιτηρά, τα οποία
κάλυπταν τις ανάγκες εκατομμυρίων σε
κάθε γωνιά του πλανήτη.
Σαν συνέπεια όλων αυτών, το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν τεράστιες
δυσκολίες για τα μέλη των κοινωνιών,
κυρίως τα ασθενέστερα και τις μικρές
επιχειρήσεις, οι οποίες στη προσπάθειά
τους να επιβιώσουν των δυσκολιών, αναγκάσθηκαν να εφαρμόσουν πρακτικές
ανατίμησης των τιμών.
Τα βασικά αγαθά για τις ανάγκες της
επιβίωσης άρχισαν να σκαρφαλώνουν
με έναν ρυθμό πραγματικά τραγικό,
έναν ρυθμό τον οποίο δεν μπορούσε να
ακολουθήσει τον σύστημα των αμοιβών
της εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν και
πάλι η δημιουργία αγωνίας για το που
οδηγούνται οι κοινωνίες κάτω από αυτές
τις συνθήκες.

είναι κατά αποκλειστικότητα πολιτική
και εξυπηρετεί πολιτικά συμφέροντα και
μόνον, είτε αυτά είναι των ΗΠΑ, είτε της
Ρωσίας, είτε εντάσσονται στα συμφέροντα του ΝΑΤΟ ή άλλων σκοπιμοτήτων και
οργανισμών.
Επιτέλους, στον εικοστό πρώτο αιώνα, η
ανθρωπότητα με τις εμπειρίες περασμένων πολεμικών καταστροφών αιώνων,
είναι απόλυτη ανάγκη να αισθανθεί το
νοούμενο, ότι τόσο ο πολιτισμός, όσο
και οι οργανωμένες κοινότητες ανήσυχες στρέφουν το βλέμμα τους στους
ηγέτες της γης και εκλιπαρούν, ζητούν
από αυτούς να κινηθούν άμεσα ώστε
να σβήσει άμεσα, όσο γίνεται νωρίτερα
αυτή η καταστροφική φωτιά, η οποία δεν
εξυπηρετεί απολύτως κανέναν, παρά μόνον τους εγωισμούς εκείνων που κάνουν
επίδειξη δύναμης πυρός, σε βάρος των
ανυπεράσπιστων πολιτών της Ουκρανίας
και όχι μόνον.
Καιρός λοιπόν όλοι μαζί να απαιτήσουμε
την επιβολή της ΕΙΡΗΝΗΣ.
“Πατρίδες”

Γιατί ακατάσχετη η
παρακμή
Χρήστος Γιανναράς
15.05.2022 • 20:55
H απειλή πυρηνικού ολοκαυτώματος
μοιάζει εγγύτατη και ρεαλιστικά τόσο
πιθανή όσο ποτέ άλλοτε. Τα ερωτήματα
και η απορία που κομίζουν, δύσκολα
παρακάμπτονται ή απωθούνται. Γίνεται
επιτακτική η ανάγκη να ξανασυλλαβίσουμε το «νόημα» της ζωής και του
θανάτου, ακροπατώντας στην κόψη του
επισφαλούς.
Με τα κριτήρια (προϋποθέσεις, εμπειρίες) της συνειδητής ζωής, η γέννηση του
ανθρώπου είναι ένας θάνατος: Τελειώνει
με τη γέννηση, όχι μια φάση, αλλά ένας
τρόπος ύπαρξης – το έμβρυο παύει να
υπάρχει και παύει βίαια: κόβεται ο λώρος
που του μεταγγίζει την ύπαρξη, ξεριζώνεται το έμβρυο από το αγκάλιασμα
υπαρκτικής προστασίας που του παρείχε
η μήτρα. Δεν «ξέρει» το έμβρυο τίποτα για
τη μετά τον θάνατο ζωή, για τον τρόπο
της ύπαρξης τον μετά τη γέννηση. Αυτό
που υφίσταται είναι ότι, με τη γέννησή
του παύει να υπάρχει, και ότι αυτό το
υπαρκτικό «τέλος» το βιώνει κάθε έμβρυο
απόλυτα μόνο. Η γέννηση είναι γεγονός
ολοκληρωτικής μοναχικότητας, ασυντρόφευτη εμπειρία.
Κανένα έμβρυο «δεν γύρισε πίσω» ποτέ,
να ξαναγίνει έμβρυο μετά τη γέννησή
του, ποτέ δεν επέστρεψε ως βρέφος στα
έμβρυα, να τα «πληροφορήσει» ποια θα
είναι η υπαρκτική τους πραγματικότητα
μετά τη γέννησή τους! Ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή με πλήρη άγνοια και απόλυτη
μοναξιά, όπως και φεύγει από τη ζωή με
πλήρη άγνοια για τα μετά τον βίο, και
απόλυτη μοναξιά.

Η όλη εικόνα των πλούσιων και πτωχών κρατών παρουσίασε μια τεράστια
αλλαγή, καθώς την ανεμελιά και άνεση
των περασμένων χρόνων, ήλθε τώρα να
αντικαταστήσει ο πόνος από την έλλειψη
και η από ανάγκη επαιτεία των πολλών.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα γεγονότα
αυτά, για ακόμα μια φορά, αλλοίωσαν το
πολιτιστικό τοπίο όλων των κοινωνιών
και ανάγκασαν ορισμένες κοινότητες να
αποδεχτούν την αποδοχή σκληρών μέ- Στο μεσοδιάστημα ευτυχώς προλαβαίνει
τρων, προκειμένου να επιπλεύσουν των να γεννηθεί ως λογικό υποκείμενο «στον
δύσκολων καιρών.
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Πέραν αυτού, τώρα έρχονται αρκετοί
οικονομολόγοι οι οποίοι μας προειδοποιούν ότι έρχονται καιροί δίσεκτοι και
σκληροί, με την πιθανότητα της έλλειψης
ακόμα και αυτού του ψωμιού, και ότι ολόκληρη η ανθρώπινη κοινότητα θα αισθανθεί την βαριά παρουσία των ελλείψεων.
Χωρίς καμιά διάθεση αντίλογου με τους
σοφούς αυτούς της γης, απλά σήμερα διερωτώμεθα, αλήθεια είναι τόσο δύσκολη
υπόθεση να βρεθεί έγκαιρη λύση σε αυτή
την αντιπαράθεση. Μια αντιπαράθεση
η οποία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις,
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Ελεύθερα
«Λέξεις και Σκέψεις»

Του Θωμά Στ. Σάρα
Ο Ταγίπ Ρ. Ερντογάν, ο
υποτιθέμενος δυνατός άνδρας της Τουρκίας, πρώην
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, μιας αυτοκρατορίας
θεμελιωμένης πάνω στο
πόνο, τη βία, την οργή, το
θάνατο και την καταστροφή, και μέσα στις στάχτες
και τα ερείπια που άφηνε
πίσω, σε κάθε βήμα της
βάρβαρης πορείας του το
ασκέρι των δολοφόνων
που υπηρετούσαν τους
Οθωμανούς πολεμοχαρείς
ηγέτες.
Ο Ταγίπ Ερντογάν, ως
γνωστόν κατάγεται από
οικογένεια «ντονμέδων»,
πρώην Χριστιανών του
Πόντου, οι οποίοι αλλαξοπιστήσανε και γίνανε
φανατικοί Μουσουλμάνοι
ηγέτες. Με τα χρόνια δε
ένας από αυτούς ο Ταγίπ,
αναδεικνύεται ένας σύγχρονος “εφιάλτης”, ορκισμένος να σβήσει από τον
χάρτη την ευγενέστερη
πολιτεία που δημιούργησε
ποτέ άνθρωπος.
Στο σημείο αυτό οφείλω
να ομολογήσω ότι παρακολουθώ από κοντά τόσο
την πολιτική, όσο και τις
εντολές της προεδρίας
στους κατά τόπους διπλωμάτες της Τουρκίας,
καθώς τις δύο τελευταίες,
τουλάχιστον, δεκαετίες
που ο ίδιος και οι πιστοί
που διαμοιράζονται τις
πολιτικές του ιδέες και
σχεδιασμούς βρίσκονται
την εξουσία.
Η αλήθεια είναι ότι κατά
την διάρκεια που βρίσκεται
στην εξουσία της Τουρκίας
ο ίδιος, έχει κατορθώσει να
σπείρει την καταστροφή
σχεδόν περιμετρικά στα
σύνορα της χώρας του, σε
μια ξεκάθαρη προσπάθεια
να αποδείξει ότι αυτός
αποτελεί τον πόλο των
εξελίξεων στην περιοχή.
Μέσα στα πλαίσια αυτών
του των σχεδιασμών και
με την σκέψη της αναθεώρησης των εξωτερικών
συνόρων της χώρας του,
δημιούργησε ένα νέο δόγμα της μιας νέας μεγάλης
Τουρκίας. Το οποίο απέβλεπε την επέκταση των
συνόρων του προς νότο
στις εκτάσεις της Συρίας,
του Λιβάνου και του Ιράκ.
Έτσι και για δύο δεκαετίες
συνεχίζει να σπέρνει τον
όλεθρο στην περιοχή, με
τον κλασσικό ιστορικό
ισχυρισμό των Τούρκων,
ότι είναι ανάγκη να διαφυλάξουν την επικράτεια
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«Με τις παραισθήσεις της καταχνιάς»

τους από τις επιθέσεις των αγωνιστών
της ελευθερίας του
Κουρδιστάν.
Εάν θελήσει κάποιος
να κάνει μια απλή
ιστορική αναδρομή
στα έργα και τις ημέρες του Ερντογάν
και της συμμορίας
των συνεργατών
του, θα διαπιστώσει ότι όλη τους η
πολιτική δραστηριότητα διακρίνεται
από τη δημιουργία
ψεύτικων θεωριών
και ισχυρισμών οι οποίοι
δεν έχουν καμία ιστορική
υπόσταση. Για τον κύκλο
της διαφθοράς, ωστόσο,
του Ερντογάν. αποτελούν
μια σανίδα σωτηρίας από
την οργή του λαού, σε
περίπτωση που υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν
την εξουσία, την οποία λυμαίνονται οικονομικά δύο
ολόκληρες δεκαετίες. Παράδειγμα, οι δύο γιοί του
Τούρκου ηγέτη, οι οποίοι
βρίσκονται στο εξωτερικό, ο ένας στην Ισπανία,
με την οποία ο Τούρκος
πρόεδρος κάνει σοβαρές
συναλλαγές, μεταξύ δε
άλλων διακινεί καύσιμες
ύλες και ναρκωτικές ουσίες. Ο δε δεύτερος κάπου
στη νότια Αμερική, όπου
σύμφωνα με τις αιτιάσεις
ατόμων που ασχολούνται
με τα έργα και τις ημέρες
Ερντογάν, ουσιαστικά προμηθεύεται και διακινεί τα
ναρκωτικά με τα οποία η
οικογένεια έχει πνίξει ολόκληρη την Ευρώπη.
Καραβιές ολόκληρες, σύμφωνα με πληροφορίες,
φεύγουν από τις χώρες
της νότιας Αμερικής, με
κατεύθυνση, κυρίως τον
Ευρωπαϊκό νότο, Ελλάδα,
Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, με παραλήπτη
το καρτέλ Ερντογάν του
νεότερου. Έτσι λοιπόν και
χάρις στις παρεμβάσεις
της Τουρκικής διοίκησης,
με τη βοήθεια κυρίως του
γνωστού ανατολίτικου
“Μπαξίς”, με το οποίο ο
Τούρκος πρόεδρος φαίνεται να αγοράζει τόσο διεφθαρμένους πολιτικούς,
όσο και φιλόδοξους για
την εξουσία, οι οποίοι είναι
σχεδόν πάντοτε έτοιμοι
να προσφέρουν τα πάντα
προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την προσπάθειά τους, ενορχήστρωσε
την οπερέτα του ΙΣΙΣ, με
τον οποίο κατόρθωσε να
καταστρέψει σχεδόν ολόκληρη την Συρία, βάζοντας
χέρι παράλληλα μέσω αυτών στον πλούσιο μαύρο
χρυσό που παράγει αυτή
η χώρα. Πέραν τούτου,
όταν τελικά η ηγεσία της
Δύσης εμφανίστηκε αποφασισμένη να καθαρίσει
“την πλούσια κοπριά που
δημιούργησε ο Ερντογάν
στην περιοχή”, ο τελευταίος εμφανίστηκε αποφασισμένος να αναλάβει
το “ξεκαθάρισμά” τους,
πουλώντας έτσι μια νέα
εξυπηρέτηση στην αποπροσανατολισμένη Δύση.

Κατά την διάρκεια των δύο
δεκαετιών στην εξουσία,
πέτυχε να φυλακίσει ή να
υποχρεώσει σε εξορία τα
πλέον δημοκρατικά και
φιλελεύθερα πνεύματα της
Τουρκίας, ανθρώπους των
γραμμάτων, των τεχνών,
των επιστημών και κυρίως
του Τύπου και της δημοσιογραφίας.
Είναι δε γνωστό σε όλους
ότι κάθε χρόνο ο “φιλάνθρωπος” και “φιλοδυτικός” Ερντογάν, διαθέτει
δισεκατομμύρια δολάρια,
ενισχύοντας την εκλογική
εκστρατεία διακεκριμένων
πολιτικών της Αμερικής, με
την βοήθεια των οποίων
αργότερα προσπαθεί να
επιβάλλει τις πολιτικές του,
να εντυπωσιάσει την Ουάσιγκτον και να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον
πραγματικό περιφερειακό
ρυθμιστή των Βαλκανίων,
της Μεσογείου και της

Σύμφωνα δε, πάντα με τις
πληροφορίες, η πολιτική
αυτή μαφία που εκμεταλλεύεται τον Τουρκικό λαό,
ήταν έτοιμη στις αρχές του
χρόνου να κάνει το μεγάλο
εγχείρημά της και να προχωρήσει στην κατάληψη
των Ελληνικών νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου. Το
όλο εγχείρημα βρισκόταν
στα τελευταία στάδια της
μελέτης από τους επιτελικούς των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, ενώ
τα αποβατικά συγκεντρώνονταν στις μικρασιατικές
ακτές. Δυστυχώς όμως
για τους αρχιτέκτονες των
σχεδίων, τους πρόλαβε
ο Πούτιν της Ρωσίας, με
τη δική του στρατιωτική
εισβολή στην Ουκρανία.
Η στρατιωτική αυτή εισβολή στη γείτονα χώρα της
Ρωσίας, μάλιστα, έλαβε την
ίδια σχεδόν κωδική ονομασία με τις παράλληλες του

της διαφιλονικούμενης
χερσονήσου, δεδομένου
ότι ο ίδιος παρουσιάζεται
ως ο προστάτης των αλύτρωτων Μουσουλμάνων
της περιοχής.
Οι εξελίξεις, ωστόσο, αυτές
φαίνεται ότι δημιούργησαν νέους πονοκεφάλους
για τον Ερντογάν, δεδομένου ότι οι ανυπόμονοι
συνεργάτες της κλίκας
του, υποχρεώθηκαν σε νέα
αναμονή, με αποτέλεσμα
να στραφούν εναντίον του
κατηγορώντας τον ότι με
τις αναβολές της έναρξης
των επιχειρήσεων, παρέχεται χρόνος στην ελληνική
πλευρά για στρατιωτική
προετοιμασία άμυνας, κάτι
που αργότερα θα μεταφραστεί σε στρατιωτικές
απώλειες από πλευράς των
επιτιθέμενων ανδρών των
Τουρκικών μονάδων.
Κάτω από αυτές τις πιέσεις, η διευθυντική ομά-

Μέσης Ανατολής.
Έτσι το πολιτικό σχέδιο
δράσης του, τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον, εμφανίζεται να έχει
επιτυχία, μολονότι άλλες
σκοντάφτει πάνω σ το
αντίπαλο στρατόπεδο με
αποτέλεσμα την άσκοπη
διάθεση όλων αυτών των
δολαρίων από το δημόσιο θησαυροφυλάκιο της
Τουρκίας, της οποίας, θα
πρέπει να τονίσουμε ότι
τα μεγάλα λαϊκά στρώματα
λιμοκτονούν από την ανέχεια και τις ελλείψεις.
Λέγεται μάλιστα, ότι την
πρακτική αυτή προσπαθεί
να εφαρμόσει και προς
την Ελληνική πλευρά, με
την εξαγορά φιλόδοξων
πολιτικών και την οικονομική ενίσχυση κομματικών
οργανισμών, τους οποίους
δεσμεύει να συμβάλουν ή
και να προσπαθήσουν να
υποστηρίξουν τις απαιτήσεις του επί του Αιγαίου,
της Μεσογείου, της Θράκης και των νησιών.
Αυτό είναι κάτι που ίσως
διαφαίνεται και από το γεγονός ότι ο ίδιος αρνείται
και να αναφερθεί ακόμα
και στο όνομα του σημερινού πρωθυπουργού της
Ελλάδας, ενώ αφήνει να
εννοηθεί ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με
ορισμένους ηγέτες της
αντιπολίτευσης, οι οποίοι
τρέφουν φιλοδοξίες να
αναλάβουν την εξουσία
το “δυνατόν γρηγορότερο”.

Ερντογάν στη Κύπρο, όσο
και τη Συρία και το Ιράκ.
Απλά ονομάστηκε ειδική
στρατιωτική επιχείρηση.
Την ονομασία αυτή προηγουμένως χρησιμοποίησε
η Τουρκία κατά την διάρκεια των στρατιωτικών
της εισβολών και παρεμβάσεων στην Κύπρο, και
την κατάληψη εδαφών του
νησιού, τα οποία, μάλιστα,
και διατηρεί υπό την κατοχή των ενόπλων δυνάμεων
της μέχρι σήμερα. Και ενώ
κατόρθωσε να παραμείνει
στις θέσεις της, μέχρις ενός
σημείου, με την άρνησή
της να σεβαστεί τις αποφάσεις και εντολές των
Ηνωμένων Εθνών, πίστεψε
ότι βάσει το προηγούμενο
της Κύπρου θα μπορούσε
εύκολα να επιβάλει τους
νέους σχεδιασμούς της και
για τα νησιά του Αιγαίου.
Είναι δε βέβαιο ότι πολύ
πριν προχωρήσει η Μόσχα στην στρατιωτική της
εισβολή στην Ουκρανία,
είχε σχετικές αναφορές
και συζητήσεις με τον φίλο
της Ερντογάν, ο οποίος
φρόντισε μάλιστα, να την
ενθαρρύνει, με την ελπίδα
ότι η Ρωσική καμπάνια
θα συναντήσει αντιμέτωπη ολόκληρη τη Δύση
με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική αποτυχία της.
Σύμφωνα, ωστόσο, με τον
πονηρό Ερντογάν, στις
τελικές ειρηνευτικές συζητήσεις, διέβλεπε την
πιθανότητα διεκδίκησης

δα του Ερντογάν, τελικά
ανακάλυψε ότι σύμφωνα
με τις διεθνείς συνθήκες
επιστροφής των νησιών
στην Ελλάδα, η τελευταία
δεν έχει το δικαίωμα να
τα εξοπλίσει. Με άλλα λόγια η Αθήνα, οφείλει να
έχει ετοιμοπαράδοτα τα
νησιά στις ορέξεις των
αγάδων της Άγκυρας. Αυτή
είναι μια νέα διαμόρφωση
στο όλο σκηνικό των διαμαρτυριών του Ερντογάν.
Παράλληλα, άφησε να
φανεί η δυσφορία του
για το γεγονός της στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ
στην Αλεξανδρούπολη, εξ
αιτίας της οποίας δημιουργούνται τρομερά εμπόδια
στην ομαλή προώθηση και
εκτέλεση των σχεδίων των
θερμοκέφαλων της Άγκυρας, να προχωρήσουν σε
κατάληψη της Δυτικής
Θράκης, με το αιτιολογικό της προστασίας των
“Τουρκόφωνων” κατοίκων
αυτού του ελληνικού ακριτικού νομού.
Στην προσπάθειά του δε
να εκβιάσει, για άλλη μια
φορά τους συμμάχους του
και να επιβάλλει τις θέσεις
του, έφτασε στο σημείο να
κάνει χρήση του δικαιώματος του άρνησης αποδοχής η απόρριψης των αιτήσεων συμμετοχής στην
συμμαχία του ΝΑΤΟ της
Φιλανδίας και Σουηδίας,
αιτούμενος ανταλλάγματα
μεταξύ των οποίων είναι
και η νομιμοποίηση της

παράνομης κατοχής των
εδαφών της Κυπριακής
δημοκρατίας.
Από τη δική της πλευρά η
Αθήνα, αντιμετωπίζει την
όλη υπόθεση με υπομονή
και προσοχή, ενώ παράλληλα φαίνεται να ενισχύει
τις διεθνείς συμμαχίες της
και να προετοιμάζει την
άμυνα των νησιών και των
περιοχών που πιστεύει ότι
αποτελούν τον επίκεντρο
των βλέψεων και αξιώσεων του καθεστώτος Ερντογάν. Παράλληλα η Άγκυρα ενθαρρύνει ολόκληρο
το πολιτικό γαλαξία της
να εκφράζει τις απόψεις
Ερντογάν, ενώ παράλληλα
προτίθενται να στείλουν
“ερευνητικά σκάφη” υπό
το άγρυπνο βλέμμα των
πολεμικών σκαφών του
στόλου της, να διεξαγάγει
έρευνες στο Αιγαίο, στην
πραγματικότητα, ωστόσο,
θα προσπαθήσουν να προκαλέσουν την Ελληνική
πλευρά σε παρεμβατισμό,
με την ελπίδα εμπλοκής.
Αυτός είναι ένας παλαιός
στόχος του Ερντογάν, ο
οποίος για δύο ολόκληρες δεκαετίες προσπαθεί
να πείσει το ΝΑΤΟ και
την Ουάσιγκτον για το
δίκαιο των απαιτήσεών
του. Κάτι που σχεδόν είχε
κατορθώσει στο παρελθόν, με τις πολιτικές της
Έλληνό-Τουρκικής φιλίας,
των Δημοσιογράφων του
Αιγαίου, και των γνωστών
σεμιναρίων της Σαμοθράκης. Ύστερα πάντως από
την σθεναρή άρνηση της
κυβέρνηση των Αθηνών,
για οποιαδήποτε συζήτηση, είναι βέβαιο ότι τις
μέρες που μας έρχονται
το σύνολο του Τουρκικού
στόλου θα βρεθεί έξω από
τους ναυστάθμους του περιφερόμενος ανάμεσα στα
ελληνικά νησιά και ψάχνοντας για κάποια ευκαιρία
επίδειξης της δύναμης
του. Ίσως όμως και έτσι,
να αποδειχθεί ότι αυτή θα
είναι πραγματικά και η τελευταία τους ευκαιρία, εάν
θελήσει κάποιος να αναλογιστεί τις συνθήκες της
ναυμαχίας του Ναβαρίνου.
Εάν μάλιστα, αναλογιστεί ότι εκεί γύρω στα
ίδια νερά βρίσκονται πλην
των Ελληνικών και σκάφη
της Γαλλίας και των ΗΠΑ,
και είναι βέβαιο ότι όταν
υπάρχει μεγάλος συνωστισμός πολεμικών σκαφών
διαφόρων σημαιών σε μια
μικρή περιοχή, είναι πολύ
πιθανόν να υπάρξουν και
ατυχείς συμπτώσεις.
Μια λεπτομέρεια που όμως
υπάρχουν πολλές πιθανότητες επανάληψής της.
Όσο για τις παραβιάσεις
των ένοπλων αεροσκαφών
των ενόπλων δυνάμεων
της Άγκυρας που καθημερινά στέλνει πάνω από
τα νησιά του Αιγαίου, το
κάνει με την ελπίδα ότι αυτές θα σπάσουν το ηθικό
των κατοίκων και θα τον
βοηθήσουν να επιτύχει
γρηγορότερα τους σχεδιασμούς του.
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Γιατί η έλλειψη ενός προγράμματος για το περιβάλλον
από τον Doug Ford μπορεί να είναι κάτι καλό
ρίψεών του. Φαίνεται ότι η
οικονομική και κλιματική
πραγματικότητα τον έχει
κάνει έναν απαραίτητο
ενθουσιώδη.
Η ηλεκτρική ενέργεια
από ανανεώσιμες πηγές,
η οποία είναι φθηνή και
γρήγορη στην κατασκευή,
φαίνεται επίσης ότι θα
αποκτήσει άλλη όψη καθώς ένας σημαντικός κατασκευαστής εξαρτημάτων
μπαταριών Ηλεκτρικών
οχημάτων σκέφτεται να
μην εγκατασταθεί στο
Windsor λόγω των περιορισμών στην παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο
πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι δεν υπάρχει επιλογή
που να μην επιδέχεται βελτίωσης για να βεβαιωθεί
ότι η επιχείρηση θα βρίσκεται εδώ. Η οικονομική
και κλιματική πραγματικότητα χτυπάει ξανά.

Το νομοσχέδιο 66, το νομοσχέδιο θανατικής ποινής για την Πράσινη Ζώνη,
τελικά ψηφίστηκε χωρίς
οι ρήτρες να ανοίγουν τα
1,8 εκατομμύρια στρέμματα προστατευόμενης
γεωργικής γης, δασών και
υγροτόπων στους κατασκευαστές. Τέσσερα χρόνια αργότερα είναι σαφές
ότι το κοινό, η βιομηχανία
προοδευτικής ανάπτυξης
και πολλοί δήμοι απαιτούν
οικονομικά προσιτά σπίτια, εργασία και ψώνια στα
οποία μπορούν να έχουν
πρόσβαση με δημόσια
συγκοινωνία, με τα πόδια
και το ποδήλατο εντός των
υπαρχουσών γειτονιών…
όλα αυτά ενώ σώζονται οι
γεωργικές εκτάσεις και τα
δάση της Greenbelt που
καθίστανται εξαιρετικά πολύτιμες σε έναν κόσμο με
επισιτιστική ανασφάλεια

και άγχος για το κλίμα.
Η κλιματική πραγματικότητα και οι οικονομικές
συνθήκες στοχεύουν και
πάλι σε πιο έξυπνες λύσεις.
Ο προτεινόμενος αυτοκινητόδρομος 413 που θα
οργωθεί μέσω των αγροκτημάτων της Greenbelt,
των 85 ποταμών και των
ρεμάτων και κοστίζει περισσότερα των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ
αυξάνει το αδιέξοδο, την
εξάπλωση και τη ρύπανση, αντιτίθεται πλέον από
σχεδόν όλους τους δήμους
στη διαδρομή και πάνω
από το 80 τοις εκατό των
κατοίκων του Οντάριο.
Η τελική του μοίρα είναι
τώρα χρόνια μακριά και
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μια απόφαση περιβαλλοντικής αξιολόγησης
από την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση και μια ολοένα

πιο αφοσιωμένη και εξαγριωμένη κοινότητα.
Με βάση λοιπόν το ρεκόρ του, νομίζω ότι ένας
επανεκλεγμένος Πρωθυπουργός Ford χωρίς περιβαλλοντικό σχέδιο είναι
κάτι καλό. Η διαχρονική
και επίμονη αστοχία του
κόμματός του σε σχέση με
αυτά τα ζητήματα σημαίνει
ότι οποιοδήποτε σχέδιο θα
ήταν κακό, και ένα σχέδιο
από το οποίο οι υποψήφιοι
του Προοδευτικού Συντηρητικού κόμματος θα
περνούσαν τον περισσότερο χρόνο προσπαθώντας
να ξεφύγουν. Απόδειξη
αποτελεί η μοναδική δέσμευση που σχετίζεται με
το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της εκστρατείας…
η επανειλημμένη υπόσχεση για την κατασκευή του
Highway 413.

εργάσιμων ημερών από
την υποβολή της αίτησης.
Ως εκ τούτου, οι αιτούντες
πρέπει να έχουν τραπεζικό
λογαριασμό σε καναδικό
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το όνομα που σχετίζεται με το λογαριασμό
πρέπει να ταιριάζει με το
όνομα που αναγράφεται
στο έγγραφο κατάστασης
προσωρινού κατοίκου του
ενήλικα και όσοι φθάνουν
θα πρέπει επίσης να λάβουν καναδικό αριθμό
κοινωνικής ασφάλισης
(SIN) το συντομότερο δυΟι πληρωμές αναμένεται νατόν για να μπορέσουν
να εκδοθούν μέσω άμε- να εργαστούν.
σης κατάθεσης εντός 5 Αυτή η υποστήριξη είναι

ένα ακόμη παράδειγμα του
τρόπου με τον οποίο ο Καναδάς βοηθά τους Ουκρανούς που διαφεύγουν από
την παράνομη εισβολή
της Ρωσίας να βρουν ένα
φιλόξενο ασφαλές καταφύγιο στη χώρα μας. Εκτός
από αυτή τη μεταβατική
χρηματοδοτική βοήθεια,
η κυβέρνηση του Καναδά
παρείχε 3 πτήσεις τσάρτερ
από την Πολωνία, και η
τρίτη εκ των οποίων έχει
ήδη φτάσει στο Χάλιφαξ.

στούν στη νέα τους ζωή
στον Καναδά. Αυτές οι
υπηρεσίες διακανονισμού
περιλαμβάνουν γλωσσική
κατάρτιση, πληροφορίες
και προσανατολισμό για
τη ζωή στον Καναδά (όπως
βοήθεια για την εγγραφή
παιδιών στο σχολείο ή
άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού) και πληροφορίες και υπηρεσίες που
βοηθούν στην εύρεση
εργασίας. Η κυβέρνηση
του Καναδά θα συνεχίσει
να υποστηρίζει τους Ουκρανούς πρόσφυγες, πριν
και μετά την άφιξή τους
στη χώρα.
Για να είναι επιλέξιμο για

τη μεταβατική χρηματοδοτική συνδρομή, ένα άτομο
πρέπει να έχει
1 έντυπο IMM 1442 (αρχείο
επισκεπτών, άδεια σπουδών ή άδεια εργασίας), το
οποίο περιέχει την παρατήρηση “CUAET-AVUCU”,
η οποία παρέχεται από την
CBSA κατά την είσοδό της
στον Καναδά
2 Ένας μοναδικός αριθμός
αναγνωριστικού προγράμματος-πελάτη (UCI)
3 Μεταξύ 17 Μαρτίου και
25 Μαΐου 2022, το IRCC
έλαβε περισσότερες από
259.000 αιτήσεις CUAET,
από τις οποίες έχουν εγκριθεί πάνω από 120.600.

συνέχεια από τη σελίδα 1 προσβασιμότητας, τέχνες
κοινότητας και του Δήμου. και πολιτισμός, παιδιά και
νέοι, υποστήριξη απαΟι επισκέπτες βρήκαν μια σχόλησης και στέγη και
σειρά από εκθέτες που στέγαση).
προσφέρουν πληροφορίες
σχετικά με τα προγράμμα- Το τμήμα της Δημόσιας
τα και τις υπηρεσίες που Υγείας του Τορόντο διορπαρέχουν (π.χ. υποστήριξη γάνωσε μια κλινική εμβολιασμού COVID-19, που

προσέφερε την πρώτη,
δεύτερη, τρίτη, τέταρτη
και παιδιατρική δόση του
εμβολίου COVID-19. Η
κλινική αυτή ήταν είναι
μέρος των συνεχιζόμενων
προσπαθειών της Ομάδας
του Τορόντο να φέρει ευκαιρίες εμβολιασμού κατά
του COVID-19 σε μέρη

συνέχεια από τη σελίδα 1
κτήματα του νότιου Οντάριο, προσπάθησε να εκπληρώσει μια παρασκηνιακή υπόσχεση στους κατασκευαστές και να αποκηρύξει την αντίθετη που
δόθηκε στους ψηφοφόρους, να ανοίξει την προστατευόμενη Greenbelt
σε μεγάλες υποδιαιρέσεις
και αποθήκες και να χτίσει
μεγάλους αυτοκινητόδρομους μέσω αυτής.
Τώρα, τέσσερα χρόνια
μετά, πολλά έχουν αλλάξει
Ο πρωθυπουργός πλέον
δεν κουράζεται να κάνει
φωτογραφικές εργασίες
στην τελευταία ανακοίνωση των παγκόσμιων αυτοκινητοβιομηχανιών για τα
σχέδια για νέα εργοστάσια
Ηλεκτρικών αυτοκινήτων
στο Οντάριο. Τα Ηλεκτρικά
αυτοκίνητα δεν είναι πλέον
στον κατάλογο των απορ-

Προβλέπω ότι η οικονομική, πολιτική και κλιματική
πραγματικότητα θα παρέμβει και δεν θα χτιστεί
ποτέ.
Συγχαρητήρια λοιπόν
στην κυβέρνηση που δεν
ανέλαβε καμία δέσμευση
για την προστασία του
περιβάλλοντος. Ελπίζω
να έχετε μάθει από την
εμπειρία ότι η αποτυχία
να λάβετε σοβαρά υπόψη
αυτά τα ζητήματα έχει
σοβαρές οικονομικές και
κοινωνικές συνέπειες για
όλους τους ανθρώπους
που εκπροσωπείτε και ότι
θα προσπαθήσετε να τα
πάτε καλύτερα.
Ο Tim Gray είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της
Environmental Defence.

Οικονομική βοήθεια διατίθεται τώρα προς
τους Ουκρανούς πρόσφυγες στον Καναδά.

συνέχεια από τη σελίδα 1
με έγκυρη άδεια εργασίας, άδεια σπουδών, άδεια
προσωρινής διαμονής ή
αρχείο επισκεπτών στο
πλαίσιο της άδειας Καναδά-Ουκρανίας για ταξίδια έκτακτης ανάγκης
(CUAET), θα μπορούν όλοι
να λάβουν αυτή την εφάπαξ πληρωμή. Οι αιτήσεις
για τη βοήθεια πρέπει να
υποβάλλονται μέσω της
διαδικτυακής πύλης της
κυβέρνησης του Καναδά,
η οποία ήδη έχει ανοίξει.

Προσφέρουμε επίσης υπηρεσίες διακανονισμού για
να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς να προσαρμο-

4 Μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 22ας Μαΐου
2022, περισσότεροι από
35.455 Ουκρανοί πολίτες
έφθασαν στον Καναδά στα
χερσαία και αεροπορικά
λιμάνια εισόδου στη χώρα.
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία άφιξης καλύπτουν
όλους τους κατόχους ουκρανικών διαβατηρίων,
συμπεριλαμβανομένων
των μόνιμων κατοίκων
του Καναδά ουκρανικής
καταγωγής που επιστρέφουν πίσω.

Η ετήσια Ημέρα των Νεοφερμένων και η συμβολή τους
στην πόλη γιορτάσθηκε από τον Δήμο του Τορόντο

συνέχεια από τη σελίδα 2
τόπο του Αλλου», τόπο της
σχέσης, τόπο – τρόπο της
κοινωνούμενης εμπειρίας,
της γλώσσας και των συμβόλων. Οι πολυμερείς και
πολύμορφες δικτυώσεις
του γνωστικού τρόπου
συναιρούνται αφαιρετικά
σε κάποιες θεμελιώδεις
(κατά την προφάνεια και
αναγωγιμότητα) σταθερές,
όπως η σύνδεση αιτίας και
αποτελέσματος, που είναι
σχέση-κλειδί για τη σύζευξη της λογικότητας του
ανθρώπου με την εμπειρία
τού έναντι καθολικού τρόπου, της συμπαντικότητας
ως λογικής κοσμιότητας.
Ταυτίζουμε φανατισμένα

που ζουν, εργάζονται και
παίζουν οι κάτοικοι - συμπεριλαμβανομένης της
Ημέρας Νεοφερμένων
του Τορόντο και άλλων
σημαντικών γεγονότων
στην πόλη.
Σχολιάζοντας σχετικά με
την εκδήλωση ο δήμαρχος Τορόντο Τζον Τόρη,

δήλωσε:
«Κάθε μέρα καλωσορίζουμε νέους κατοίκους
στο Τορόντο από όλο τον
κόσμο και σήμερα γιορτάζουμε τις εκπληκτικές
συνεισφορές των νεοεισερχόμενων σε αυτή την
πόλη και αγκαλιάζουμε
τους πολλούς πολιτισμούς

Γιατί ακατάσχετη η παρακμή

τη γνώση με μόνη την κατανόηση.
Η ανθρώπινη εμπειρία
συγκεφαλαιώνεται τελικά
στο απτό (ψηλαφητό) δίλημμα: Αιτιώδης Αρχή του
υπάρχειν είναι μια έλλογη
ελευθερία αγάπης, έρως
εκστατικός (αυθυπερβατικός), δημιουργός και συντηρητής του είναι και των
εκπλήξεων του γίγνεσθαι;
Ή πρέπει, νοητικά μόνο και
άσχετα, να υποθέσουμε
την τυφλή αναγκαιότητα
σαν άλογη τυχαιότητα και
α-νόητη φαινομενικότητα,
να συνιστά μοναδική ερμηνεία της καταγωγής του
υπάρχειν;
Ξέρουμε από πείρα οι άνθρωποι, πείρα κοινωνού-

μενη, την απόλυτη άγνοια
υπαρκτικής αυτεπίγνωσης
που συνοδεύει την εμβρυϊκή μας ζωή. Ξέρουμε
και το πώς έρχεται στην
ύπαρξη το ανθρώπινο έμβρυο, χάρη σε δεδομένη
φυσική δυνατότητα και
στη συγκλίνουσα ελευθερία ενός ανδρόγυνου
ζεύγους – στην ερωτική
συναρπαγή και στη βιολογική εκφραστική της,
που είναι η σεξουαλικότητα. Απεριόριστα κλιμακούμενη η σύγκλιση στο
ψυχο-σωματικό πεδίο από
την όποια κτηνώδη απληστία εγωτικού ηδονισμού
(ή και από ωμό βιασμό)
ώς την εκ-στατική ολοκληρία της αυθυπερβατικής

αγάπης, την πληρωματική
ευφροσύνη της συναρπαστικής αμοιβαιότητας. Η
ελευθερία του ζευγαριού
είναι η άλλη «μήτρα»: αυτή
που υποδέχεται το βρέφος
όταν εγκαταλείπει την εμβρυϊκή φυσική εξάρτηση,
για να γεννηθεί το αυτοσυνείδητο υποκείμενο στην
ελευθερία – διακινδύνευση της σχέσης.
Η «αλήθεια» σε εμπειρικό
πεδίο (στην Τέχνη, στον
έρωτα, στην κοινωνία των
σχέσεων) δεν ταυτίζεται
με την ορθότητα αντιλήψεων, αλλά χαρίζεται με τη
μετοχή στα γιγνωσκόμενα,
την αμεσότητα της σχέσης
με τα γιγνωσκόμενα. Τα
ρήματα κατανοώ, πληρο-

φορούμαι, είμαι ενήμερος
παραπέμπουν σε γεγονός
διαφορετικό από αυτό
στο οποίο παραπέμπει το
ρήμα γνωρίζω. Κάποιος
που ορφάνεψε, βρέφος
ακόμα, από τη μητέρα
του, κατανοεί την έκφραση
«μητρική αγάπη», αλλά
δεν γνωρίζει τη μητρική
αγάπη. Οποιος δεν ερωτεύθηκε ποτέ, χαίρεται,
θαυμάζει, συγκινείται διαβάζοντας ένα ειδυλλιακό
ερωτικό αφήγημα, αλλά
αγνοεί την πραγματικότητα του έρωτα. Ενας άθεος
ενδέχεται να είναι πληροφορημένος, ενήμερος ότι
ο Θεός των Χριστιανών
είναι «τριαδικός», αλλά
αγνοεί δραματικά τον Θεό

και τις γλώσσες όλων. Το
Τορόντο αποτελεί την
απόδειξη ότι άνθρωποι
από διαφορετικά υπόβαθρα μπορούν να ενωθούν
για να δημιουργήσουν
ζωντανές κοινότητες.”

της εκκλησιαστικής εμπειρίας.
Σε περιπτώσεις κοινωνιών
παρακμής, τα υπουργεία,
οι δάσκαλοι, το πολιτικό
προσωπικό, οι επίσκοποι
και οι πρεσβύτεροι έχουν
πρώτη έγνοια και στόχο
να δασκαλεύουν το κοινό,
να διδάσκουν, να «παιδαγωγούν», να κηρύττουν.
Καταιγισμός κηρύγματος,
και το μέγεθος της άγνοιας εφιαλτικό. Πολιτισμός
του cogito, οι άνθρωποι
ταυτίζουν φανατισμένα τη
γνώση με μόνη την κατανόηση, την αλήθεια με την
εντύπωση, την πολιτική με
τα «εφφέ».
Γι’ αυτό η κοινωνική παρακμή ακατάσχετη.

PATRIDES
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Όταν οι λαοί ξυπνούν και αγωνίζονται για την ειρήνη.
σία της Αϊτής, στις κυρώσεις και το καθεστώς της
αλλάζουν μηχανορραφίες
κατά της Βενεζουέλας, στις
εξαγωγές όπλων σε άλλα
ιμπεριαλιστικά κράτη και
καθεστώτα πελατών, ο
καναδικός ιμπεριαλισμός
χρησιμοποιεί το στρατό
και την αστυνομία του για
να επιτεθεί στο λαό, να
καταστείλουν τους δίκαιους αγώνες τους για αυτοδιάθεση και εθνική και
κοινωνική απελευθέρωση
και να διατηρήσουν το καθεστώς εκμετάλλευσης και
λεηλασίας. Ας ενωθούμε
για να κλείσουμε αυτή την
πολεμική μηχανή!”

Επιμέλεια Θωμά Σ. Σάρα
ΟΤΆΒΑ -- Εκατοντάδες
άνθρωποι έχουν εμποδίσει
την πρόσβαση στο άνοιγμα του CANSEC, του μεγαλύτερου συνεδρίου όπλων
και “αμυντικής βιομηχανίας” της Βόρειας Αμερικής
στο Κέντρο EY στην Οτάβα. Πανό 40 ποδιών που
έγραφαν “Αίμα στα χέρια
σας”, “Σταματήστε να επωφελείστε από τον πόλεμο”
και “Οι έμποροι όπλων δεν
είναι ευπρόσδεκτοι” εμπόδισαν τους δρόμους και
τις εισόδους πεζών καθώς
οι συμμετέχοντες προσπάθησαν να εγγραφούν
και να εισέλθουν στο συνεδριακό κέντρο αμέσως
πριν η καναδή υπουργός
Άμυνας Anita Anand προγραμματιστεί να δώσει
την εναρκτήρια κεντρική
ομιλία.” Οι ίδιες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο που
έχουν φέρει δυστυχία σε
εκατομμύρια έχουν φέρει
κέρδη ρεκόρ στους κατασκευαστές όπλων φέτος»,
δήλωσε η Rachel Small,
διοργανώτρια του World
BEYOND War. «Αυτοί οι
κερδοσκόποντες πολέμου
έχουν αίμα στα χέρια τους
και κάνουμε αδύνατο για
οποιονδήποτε να παρευρεθεί στην έκθεση όπλων
του χωρίς να αντιμετωπίσει άμεσα τη βία και την
αιματοχυσία στην οποία
είναι συνένοχοι. Διαταράσσουμε την CANSEC σε
αλληλεγγύη με τα εκατομμύρια των ανθρώπων
σε όλο τον κόσμο που
σκοτώνονται, υποφέρουν,
που εκτοπίζονται ως αποτέλεσμα των όπλων που
πωλούνται και των στρατιωτικών συμφωνιών που
γίνονται από το λαό και τις
εταιρείες μέσα σε αυτό το
συνέδριο. Ενώ περισσότεροι από έξι εκατομμύρια
πρόσφυγες εγκατέλειψαν
την Ουκρανία φέτος, ενώ
περισσότεροι από 400.000
άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε
επτά χρόνια πολέμου στην
Υεμένη, ενώ τουλάχιστον
13 παιδιά παλαιστινίων
σκοτώθηκαν στη Δυτική

Όχθη από τις αρχές του
2022, οι εταιρείες όπλων
που χρηματοδοτούν και
εκθέτουν στην CANSEC
εισπράττουν δισεκατομμύρια κέρδη ρεκόρ. Είναι
οι μόνοι άνθρωποι που
κερδίζουν αυτούς τους
πολέμους.” Η Lockheed

Martin, ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς της
CANSEC, έχει δει τις μετοχές της να ανεβαίνουν
σχεδόν 25 τοις εκατό από
την αρχή του νέου έτους,
ενώ η Raytheon, η General
Dynamics και η Northrop
Grumman είδαν τις τιμές
των μετοχών τους να αυξάνονται κατά περίπου 12
τοις εκατό. Λίγο πριν από
τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Lockheed
Martin Τζέιμς Τάικλε δήλωσε σε μια πρόσκληση
κερδών ότι προέβλεψε ότι
η σύγκρουση θα οδηγήσει
σε φουσκωμένους αμυντικούς προϋπολογισμούς
και πρόσθετες πωλήσεις
για την εταιρεία.
Ο Greg Hayes, Διευθύνων
Σύμβουλος της Raytheon,
άλλος χορηγός της
CANSEC, δήλωσε στους
επενδυτές νωρίτερα αυτό
το έτος ότι η εταιρεία αναμένεται να δει “ευκαιρίες
για διεθνείς πωλήσεις” εν
μέσω της ρωσικής απειλής.
Πρόσθεσε: “Αναμένω πλήρως ότι θα δούμε κάποιο
όφελος από αυτό”. Ο Χέιζ
έλαβε ένα ετήσιο πακέτο
αποζημίωσης 23 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021,
μια αύξηση 11% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος.”
Τα όπλα, τα οχήματα και

Καναδά. “Αυτό που γιορτάζεται και πωλείται εδώ
σημαίνει παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
παρακολούθηση και θάνατο”. Ο Καναδάς έχει γίνει
ένας από τους κορυφαίους
εμπόρους όπλων παγκοσμίως και είναι ο δεύτερος
μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στην περιοχή
της Μέσης Ανατολής. Τα
περισσότερα καναδικά
όπλα εξάγονται στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες
χώρες που εμπλέκονται
σε βίαιες συγκρούσεις στη
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, παρόλο που
οι πελάτες αυτοί εμπλέκονταν επανειλημμένα σε
σοβαρές παραβιάσεις του
διεθνούς ανθρωπιστικού
δικαίου. Από την έναρξη της σαουδαραβικής
επέμβασης στην Υεμένη
στις αρχές του 2015, ο
Καναδάς εξήγαγε περίπου 7,8 δισεκατομμύρια
δολάρια σε όπλα στη Σαουδική Αραβία, κυρίως
θωρακισμένα οχήματα
που παράγονται από τον
εκθέτη της CANSEC GDLS.
Τώρα, στο έβδομο έτος
του, ο πόλεμος στην Υεμένη έχει σκοτώσει πάνω
από 400.000 ανθρώπους
και έχει δημιουργήσει τη
χειρότερη ανθρωπιστική

οι τεχνολογίες που προωθούνται σε αυτή την έκθεση όπλων έχουν βαθιές
επιπτώσεις στα ανθρώπινα
δικαιώματα στον Καναδά
και σε όλο τον κόσμο»,
δήλωσε ο Brent Patterson,
Διευθυντής των Ταξιαρχιών Ειρήνης του Διεθνούς

κρίση στον κόσμο.
Εξαντλητική ανάλυση από
καναδικές οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών
έδειξε αξιόπιστα ότι αυτές
οι μεταφορές συνιστούν
παραβίαση των υποχρεώσεων του Καναδά βά-

σει της Συνθήκης για το
Εμπόριο Όπλων (ATT), η
οποία ρυθμίζει το εμπόριο
και τη μεταφορά όπλων,
δεδομένων των καλά τεκμηριωμένων περιπτώσεων
παραβιάσεων της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των

CANSEC εκθέτης η Καναδική Εμπορική Εταιρεία,
μια κυβερνητική υπηρεσία
που διευκολύνει τις συμφωνίες μεταξύ των καναδικών εξαγωγέων όπλων
και ξένων κυβερνήσεων
μεσολάβησε πρόσφατα
μια συμφωνία 234 εκατομμυρίων δολαρίων για
την πώληση 16 ελικοπτέρων Bell 412 στο στρατό

πολιτών της και του λαού
της Υεμένης. Διεθνείς ομάδες όπως η Mwatana για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα με
έδρα την Υεμένη, καθώς
και η Διεθνής Αμνηστία
και η Human Rights Watch,
έχουν επίσης τεκμηριώσει
τον καταστροφικό ρόλο
των βομβών που παράγονται από χορηγούς της
CANSEC, όπως η Raytheon,
η General Dynamics και η
Lockheed Martin σε αεροπορικές επιδρομές στην
Υεμένη που έπληξαν, μεταξύ άλλων πολιτικών στόχων, μια αγορά, έναν γάμο
και ένα σχολικό λεωφορείο.” Εκτός των συνόρων
της, καναδικές εταιρείες
λεηλατούν τα καταπιεσμένα έθνη του κόσμου, ενώ ο
καναδικός ιμπεριαλισμός
επωφελείται από το ρόλο
του ως κατώτερος εταίρος
στο τεράστιο σύμπλεγμα
στρατιωτικού και οικονομικού πολέμου υπό την
ηγεσία των ΗΠΑ», δήλωσε
ο Aiyanas Ormond, με
τη Διεθνή Ένωση Λαϊκών
Αγώνων. “Από τη λεηλασία
του ορυκτού πλούτου των
Φιλιππίνων, την υποστήριξή της για την ισραηλινή
κατοχή, το απαρτχάιντ
και τα εγκλήματα πολέμου στην Παλαιστίνη, τον
εγκληματικό της ρόλο
στην κατοχή και τη λεηλα-

των Φιλιππίνων. Από την
εκλογή του το 2016, το
καθεστώς του προέδρου
των Φιλιππίνων Rodrigo
Duterte έχει σημαδευτεί
από μια βασιλεία τρόμου
που έχει σκοτώσει χιλιάδες
ανθρώπους με το πρόσχημα μιας εκστρατείας
κατά των ναρκωτικών,
συμπεριλαμβανομένων
δημοσιογράφων, εργατικών ηγετών και ακτιβιστών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.12.000 συμμετέχοντες αναμένεται να συγκεντρωθούν για την έκθεση
όπλων CANSEC φέτος,
συγκεντρώνοντας περίπου
306 εκθέτες, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών όπλων, στρατιωτικών
εταιρειών τεχνολογίας και
προμήθειας, μέσων ενημέρωσης και κυβερνητικών
υπηρεσιών. Πρόκειται επίσης να παρευρεθούν 55
διεθνείς αντιπροσωπείες.
Η έκθεση όπλων διοργανώνεται από την Καναδική Ένωση Βιομηχανιών
Άμυνας και Ασφάλειας
(CADSI), η οποία εκπροσωπεί περισσότερες από
900 καναδικές εταιρείες
άμυνας και ασφάλειας.
επενδυτές νωρίτερα αυτό
το έτος ότι η εταιρεία αναμένεται να δει “ευκαιρίες
για διεθνείς πωλήσεις” εν
μέσω της ρωσικής απειλής.

Πρόσθεσε: “Αναμένω πλήρως ότι θα δούμε κάποιο
όφελος από αυτό”. Ο Χέιζ
έλαβε ένα ετήσιο πακέτο
αποζημίωσης 23 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021,
μια αύξηση 11% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος.
“Τα όπλα, τα οχήματα και
οι τεχνολογίες που προωθούνται σε αυτή την έκθεση όπλων έχουν βαθιές
επιπτώσεις στα ανθρώπινα
δικαιώματα στη χώρα μας
και σε όλο τον κόσμο”, δήλωσε ο Μπρεντ Πάτερσον,
Διευθυντής των Ειρηνευτικών Ταξιαρχιών του Διεθνούς Καναδά. “Αυτό που
γιορτάζεται και πωλείται
εδώ σημαίνει παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρακολούθηση
των αντιφρονούντων και
θάνατο, τόνισε.
Ο Καναδάς έχει γίνει ένας
από τους κορυφαίους παραγωγούς και εμπόρους
όπλων παγκοσμίως και
είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής
όπλων στην περιοχή της
Μέσης Ανατολής. Τα πε-

ρισσότερα καναδικά όπλα
εξάγονται στη Σαουδική
Αραβία και σε άλλες χώρες
που εμπλέκονται σε βίαιες
συγκρούσεις στη Μέση
Ανατολή και τη Βόρεια
Αφρική, παρόλο που οι
πελάτες αυτοί εμπλέκονταν επανειλημμένα σε
σοβαρές παραβιάσεις του
διεθνούς ανθρωπιστικού
δικαίου. Από την έναρξη
της σαουδαραβικής επέμβασης στην Υεμένη στις
αρχές του 2015, ο Καναδάς εξήγαγε περίπου 7,8
δισεκατομμύρια δολάρια
σε όπλα στη Σαουδική
Αραβία, κυρίως θωρακισμένα οχήματα που παράγονται από τον εκθέτη
της CANSEC GDLS. Τώρα,
στο έβδομο έτος του, ο
πόλεμος στην Υεμένη έχει
συμβάλει στο να σκοτωθούν πάνω από 400.000
άτομα οι περισσότεροι
άμαχοι και έχει δημιουργήσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.
Εξαντλητική ανάλυση από
καναδικές οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών έδειξε αξιόπιστα ότι
αυτές οι μεταφορές συνιστούν παραβίαση των
υποχρεώσεων του Καναδά βάσει της Συνθήκης
για το Εμπόριο Όπλων
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 6
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Όταν οι λαοί ξυπνούν και αγωνίζονται για την ειρήνη.
συνέχεια από τη σελίδα 5
(ATT), η οποία ρυθμίζει το
εμπόριο και τη μεταφορά
όπλων, δεδομένων των
καλά τεκμηριωμένων περιπτώσεων παραβιάσεων
της Σαουδικής Αραβίας
εναντίον των πολιτών της
και του λαού της Υεμένης.
Διεθνείς ομάδες όπως η
Mwatana για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 αντεπίθεση Ιεε, και η Ινσούα
ααα και η Human Rights
Watch , 2000s 2019 1999
1000 CANSEC, η Raytheon,
η Γενική Δυναμική και η
Lockheed Martin 2000
μ.μ. “Εκτός των συνόρων,
οι καναδικές εταιρείες λεηλατούν τα καταπιεσμένη
έθνη του κόσμου, ενώ ο
καναδικός ιμπεριαλισμός
επωφελείται από το ρόλο
του ως κατώτερος εταίρος
στο τεράστιο σύμπλεγμα
στρατιωτικού και οικονομικού πολέμου υπό την
ηγεσία των ΗΠΑ”, δήλωσε
ο Aiyanas Ormond, με
τη Διεθνή Ένωση Λαϊκών
Αγώνων. “Από τη λεηλασία
του ορυκτού πλούτου των
Φιλιππίνων, την υποστήριξή της για την ισραηλινή

τουλάχιστον 6 εκατομμύρια δολάρια σε εκρηκτικά.
Πέρυσι, ο Καναδάς υπέγραψε σύμβαση για την
αγορά μη επανδρωμένων
αεροσκαφών από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή
όπλων του Ισραήλ και εκθέτη της CANSEC Elbit
Systems, ο οποίος προμηθεύει το 85% των μη επανδρωμένων αεροσκαφών
που χρησιμοποιούνται
από τον ισραηλινό στρατό
για την παρακολούθηση
και την επίθεση παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και
τη Γάζα. Σειρά βολής Elbit
Systems, η συστήματα IMI,
χλοοτάπητας 5,56 mm,
τενεκές

κατοχή, το απαρτχάιντ
και τα εγκλήματα πολέμου στην Παλαιστίνη, τον
εγκληματικό της ρόλο
στην κατοχή και τη λεηλασία της Αϊτής, στις κυρώσεις και το καθεστώς της
αλλάζουν μηχανορραφίες
κατά της Βενεζουέλας, στις
εξαγωγές όπλων σε άλλα
ιμπεριαλιστικά κράτη και

καθεστώτα πελατών, ο
καναδικός ιμπεριαλισμός
χρησιμοποιεί το στρατό
και την αστυνομία του για
να επιτεθεί στο λαό, να
καταστείλουν τους δίκαιους αγώνες τους για αυτοδιάθεση και εθνική και
κοινωνική απελευθέρωση
και να διατηρήσουν το καθεστώς εκμετάλλευσης και

λεηλασίας. Ας ενωθούμε
για να κλείσουμε αυτή την
πολεμική μηχανή!”
Το 2021, ο Καναδάς εξήγαγε περισσότερα από 26
εκατομμύρια δολάρια σε
στρατιωτικά αγαθά στο
Ισραήλ, μια αύξηση 33% σε
σχέση με το προηγούμενο
έτος. Αυτό περιελάμβανε

CANSEC εκθέτης η Καναδική Εμπορική Εταιρεία,
μια κυβερνητική υπηρεσία
που διευκολύνει τις συμφωνίες μεταξύ των καναδικών εξαγωγέων όπλων
και ξένων κυβερνήσεων
μεσολάβησε πρόσφατα
μια συμφωνία 234 εκατομμυρίων δολαρίων για
την πώληση 16 ελικοπτέρων Bell 412 στο στρατό
των Φιλιππίνων. Από την
εκλογή του το 2016, το

καθεστώς του προέδρου
των Φιλιππίνων Rodrigo
Duterte χαρακτηρίζεται
από μια βασιλεία τρόμου
που έχει σκοτώσει χιλιάδες
ανθρώπους με το πρόσχημα μιας εκστρατείας
κατά των ναρκωτικών,
συμπεριλαμβανομένων
δημοσιογράφων, εργατικών ηγετών και ακτιβιστών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 12.000 συμμετέχοντες αναμένεται να συγκεντρωθούν για την έκθεση
όπλων CANSEC αυτό το
έτος, συγκεντρώνοντας
περίπου 306 εκθέτες,
συμπεριλαμβανομένων
κατασκευαστών όπλων,
στρατιωτικών εταιρειών
τεχνολογίας και προμηθειών, μέσων ενημέρωσης και
κυβερνητικών υπηρεσιών.
Η έκθεση όπλων διοργανώνεται από την Καναδική Ένωση Βιομηχανιών
Άμυνας και Ασφάλειας
(CADSI), η οποία εκπροσωπεί περισσότερες από
900 καναδικές εταιρείες
άμυνας και ασφάλειας.

Το ένα τρίτο των πρόσφατων χρηστών κάνναβης λέει ότι έχει
οδηγήσει ενώ είναι υπό την επήρεια: κυβερνητική έρευνα
Η MADD Canada λέει ότι οι μύθοι σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια είναι δύσκολο να καταρριφθούν
Απόδοση Ι.Σαραϊδάρης
Παρά τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού
και την εκπαίδευση των
αρχών επιβολής του νόμου για την αποτροπή της
οδήγησης με προβλήματα
μαριχουάνας, το ένα τρίτο
των Καναδών που έκαναν
πρόσφατα χρήση κάνναβης λένε ότι ήταν πίσω από
το τιμόνι μετά την κατανάλωση, σύμφωνα με μια νέα
κυβερνητική έρευνα.
Η διαδικτυακή έρευνα, που
διεξήχθη τον Ιανουάριο
του 2022 από την EKOS για
την δημόσια ασφάλεια και Ο καπνός από μια συσκευή παραγωγής ατμού από το λάδι της κάνναβης ανεβαίνει
την ετοιμότητα έκτακτης πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων που είχαν καανάγκης του Καναδά και πνίσει κάνναβη τον περασμένο χρόνο ανέφεραν σε μια πρόσφατη έρευνα ότι είχαν
δημοσιεύτηκε πρόσφατα οδηγήσει ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.
στο διαδίκτυο, λέει ότι το το προηγούμενο έτος λένε Η έρευνα λέει ότι μεταξύ κάποια στιγμή στη ζωή
33 τοις εκατό των Κανα- ότι οδήγησαν υπό την επή- των Καναδών που έχουν τους, περίπου το 26 τοις
δών που αναφέρουν ότι ρεια της.
κάνει χρήση κάνναβης εκατό λένε ότι έχουν βγει
έκαναν χρήση κάνναβης
στο δρόμο μετά την κατα-

νάλωση.
Η έρευνα ανέλυσε 2.193
απαντήσεις, που λήφθηκαν τυχαία κυρίως μέσω
ενός αυτοδιαχειριζόμενου
διαδικτυακού ερωτηματολογίου, με το 10% να έρχεται σε επαφή μέσω κινητού
τηλεφώνου. Το περιθώριο
σφάλματος είναι συν ή
πλην 2,09 τοις εκατό.
Όταν τους ζητήθηκε να
εξηγήσουν τη συμπεριφορά τους, περίπου το 10 τοις
εκατό των ερωτηθέντων
απάντησαν ότι δεν ήξεραν
καλύτερα εκείνη τη στιγμή
ή ότι δεν γνώριζαν για τους
κινδύνους. Περίπου το 39
τοις εκατό είπε ότι δεν αισθάνεται μειονεκτικός και
ένα άλλο 23 τοις εκατό είπε
ότι πίστευε ότι μπορούσε
να οδηγήσει με ασφάλεια.
Λίγο λιγότερο από το ένα
τρίτο (30 τοις εκατό) των

ερωτηθέντων είπε ότι ταξίδεψαν με όχημα όταν ήξεραν ότι ο οδηγός ήταν υπό
την επήρεια κάνναβης .
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει
τους Καναδούς για τους
κινδύνους της οδήγησης
υπό την επήρεια κάνναβης
πολύ καιρό πριν νομιμοποιηθούν τα περισσότερα
προϊόντα κάνναβης το
2018 και τα βρώσιμα προϊόντα κάνναβης νομιμοποιηθούν το 2019.
«Δεν υπάρχει καμία καλή
δικαιολογία για την απρόσεκτη επικίνδυνη, οδήγηση, και το να είσαι επιβάτης
με έναν απρόσεκτο οδηγό
είναι επίσης επικίνδυνο»,
αναφέρει μια κυβερνητική
ιστοσελίδα για την απρόσεκτη οδήγηση,. υπό την
επήρεια ναρκωτικών
Για να αυξήσει την ευαισυνέχεια στη σελίδα 8
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Ένας αστυφύλακας της αστυνομίας της Οτάβα διενεργεί τεστ νηφαλιότητας πεδίου
σε έναν οδηγό κατά τη διάρκεια διακοπής κυκλοφορίας το 2018. Πάνω από 27.000
αστυνομικοί στον Καναδά είχαν εκπαιδευτεί για να κάνουν το τεστ μέχρι το τέλος
του 2020, σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
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Φυσικό αέριο, ορυκτά σπάνιων γαιών:
Αυτά είναι υπό αμφισβήτηση για τον έλεγχο της Ουκρανίας στο έδαφος που προσπαθεί να κατακτήσει η Ρωσία

Η εισβολή μπορεί να αφορά τον ρωσικό
ιμπεριαλισμό, αλλά έχει να κάνει και με
την εξασφάλιση των φυσικών πόρων
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης

τηρίων και των ηλεκτρογεννητριών της χώρας για
έναν αιώνα ή περισσότερο.
Ο πόλεμος στην Ουκρα- Είναι κάτι περισσότερο
νία αφορά τη ρωσική μυ- από αυτό, όμως.
θολογία - την ιδέα της
επανένωσης δύο λαών Κρίσιμη ορυκτή υπερδύμε μια μακρά, πολύπλοκη ναμη
σχέση που χρονολογείται Η Ουκρανία έχει τη δυνααπό αιώνες –όπως και τις τότητα να γίνει μια «κρίσιξεπερασμένες ιδέες για μη ορυκτή υπερδύναμη»,
σφαίρες επιρροής.
σύμφωνα με μια πρόσφαΘα μπορούσε να αφορά τη αξιολόγηση από το
την οικοδόμηση αυτοκρα- SecDev, μια δεξαμενή σκέτορίας ή την ανοικοδό- ψης έρευνας και ανάλυσης
μηση, ανάλογα με το πώς με έδρα την Οτάβα.
θέλετε να ερμηνεύσετε την Η χώρα κατέχει την τέταριστορία σας και το κείμενο τη θέση παγκοσμίως ως
που χρησιμοποιείτε ως προς τη συνολική εκτιμώοδηγό για να εξηγήσε- μενη αξία των φυσικών
τε την προσπάθεια της πόρων, με περίπου 15 διΜόσχας να υποτάξει ένα σεκατομμύρια δολάρια σε
ανεξάρτητο έθνος 44 εκα- ετήσια παραγωγή και μια
τομμυρίων ψυχών.
πιθανή «εκτιμημένη αξία
[που] θα μπορούσε να φτάΚαι αυτό μπορεί κάλλιστα σει τα 7,5 τρισεκατομμύρια
να είναι.
δολάρια», σύμφωνα με την
Υπάρχει, ωστόσο, ένας έκθεση.
ψυχρός, σκληρός, όχι πολύ Πέρα από αυτό, η Ουκραευπρόσδεκτος υπολογι- νία πιστεύεται ότι έχει τη
σμός, ο οποίος - ανάλογα μεγαλύτερη προσφορά
με το πώς τελειώνει ο πό- ανακτήσιμων πόρων σπάλεμος - έχει τη δυνατότητα νιων γαιών στην Ευρώπη,
να εξασφαλίσει είτε την αν και μεγάλο μέρος της
Ουκρανία είτε στην Ρωσία δεν έχει αναπτυχθεί. Ορυτο οικονομικό μέλλον για κτά σπάνιων γαιών (δημήτον επόμενο αιώνα.
τριο, ύττριο, λανθάνιο και
Εάν πάρετε έναν χάρτη των νεοδύμιο) και κράματα

Καθώς η Ρωσία επιδιώκει τον έλεγχο της βιομηχανικής καρδιάς της Ουκρανίας, οι
ειδικοί στον τομέα της ενέργειας υποθέτουν ότι ένα από τα οικονομικά κίνητρα της
Ρωσίας είναι να αποκτήσει τον έλεγχο των πολύτιμων αποθεμάτων φυσικού αερίου
της χώρας και των κοιτασμάτων ορυκτών σπάνιων γαιών.
Προϊόν ▲ Αξία (USD) % κρανία θεωρείται ότι έχει είναι τυχαία, δήλωσε ο
τα δεύτερα μεγαλύτερα Oleksandr Kharchenko,
όλων των εξαγωγών
κοιτάσματα φυσικού αε- διευθύνων σύμβουλος
Σιδηρούχα μέταλλα
Περιλαμβάνει σίδηρο, χά- ρίου στην Ευρώπη, που του Ερευνητικού Κέντρου
λυβα, μαγγάνιο, χρώμιο υπολογίζονται σε 1,2 τρι- Ενεργειακής Βιομηχανίας,
και νικέλιο 2,4 εκατομμύ- σεκατομμύρια κυβικά μιας εταιρείας έρευνας και
μέτρα αποδεδειγμένων συμβούλων στο Κίεβο.
ρια $ 18,7%
Ορυκτά καύσιμα, πετρέ- αποθεμάτων — και πιθα- Την εποχή της προσάρτηλαιο και προϊόντα απόστα- νώς έως και 5,4 τρισεκα- σης της Κριμαίας το 2014,
τομμύρια κυβικά μέτρα, η Ουκρανία βρισκόταν
ξης πετρελαίου
Περιλαμβάνει άνθρακα μεγάλο μέρος της οποίας σε συνομιλίες με τη Shell
και φυσικό αέριο 242,8 είναι η αμφισβητούμενη Oil Co. και τη Chevron
πλέον υπεράκτια περιοχή Corp. για την ανάπτυξη
χιλιάδες $ 1,7%
των αποθεμάτων της ΜαύΜεταλλεύματα, σκωρίες, της Μαύρης Θάλασσας.
Τα κέρδη που έχει κάνει η ρης Θάλασσας - σχέδια
στάχτες 1,3 εκατ. $ 8,9%
Ρωσία μέχρι στιγμής στην που διαλύθηκαν λόγω των
Άλλα μέταλλα
Περιλαμβάνει μόλυβδο, εισβολή σημαίνουν ότι ενεργειών της Ρωσίας.
ψευδάργυρο και κασσίτε- η Μόσχα έχει πλέον τον Η Μαύρη Θάλασσα είναι
ρο, χαλκό και αλουμίνιο έλεγχο των δύο τρίτων «μια τεράστια πηγή [φυσι128,1 χιλιάδες δολάρια της θαλάσσιας υφαλο- κού] αερίου, η οποία [ανακρηπίδας της γειτονικής καλύφθηκε] στη σοβιετική
της χώρας, όπου εκτιμάται εποχή, και έχουμε άλλες
ότι βρίσκεται το 80 τοις πηγές που [είχαν] σταμαεκατό των υπεράκτιων τήσει σαφώς λόγω [της]
κοιτασμάτων πετρελαίου ρωσικής εισβολής», είπε.
και φυσικού αερίου της Ο στόχος του αναπτυξιαΟυκρανίας.
κού προγράμματος, είπε,
Ο χρόνος εισβολής δεν ήταν να απογαλακτιστεί η
είναι τυχαίος
Ουκρανία από τις εισαγωΟ χρόνος των στρατιωτι- γές ρωσικού πετρελαίου
κών ενεργειών της Ρωσίας και φυσικού αερίου.
και η επιλογή του εδάφους «Όλοι πίστευαν ότι σε πέπου θα κατακτήσει δεν ντε, επτά χρόνια ανάπτυ-

Oleksandr Kharchenko, ο διευθύνων σύμβουλος του Ερευνητικού Κέντρου Ενεργειακής Βιομηχανίας, μιας εταιρείας έρευνας και συμβούλων στο Κίεβο. Είπε ότι ο πόλεμος
της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ήρθε μετά την προσπάθεια της ανατολικοευρωπαϊκής
χώρας να διεκδικήσει ενεργειακή ανεξαρτησία.
περιοχών που έχουν καταληφθεί ή μαίνονται μάχες
από τις ρωσικές δυνάμεις
και στη συνέχεια τον μεταφέρετε σε έναν χάρτη
πόρων της Ουκρανίας,
αρχίζετε να καταλαβαίνετε
τι διακυβεύεται πέρα από
τις μουντές πολιτιστικές
αυταπάτες και τα όνειρα
για αυτοκρατορία.
Η ανατολική περιοχή του
Ντονμπάς, όπου οι περισσότερες μάχες έχουν λάβει
χώρα τα τελευταία οκτώ
χρόνια, αναφέρεται συχνά
ως η βιομηχανική καρδιά
της Ουκρανίας. Πλούσια
σε άνθρακα, έχει βοηθήσει στην πυροδότηση των
χαλυβουργείων, των χυ-

χρησιμοποιούνται σε πολλές συσκευές που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι
καθημερινά, όπως μνήμη
υπολογιστή, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, κινητά
τηλέφωνα και πολλά άλλα.
Εξαγωγές ορυκτών από
την Ουκρανία
Τα ορυκτά και τα μέταλλα
αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 30% των εξαγωγών από την Ουκρανία
τον Μάρτιο του 2022, αξία
άνω των 4 εκατομμυρίων
δολαρίων ΗΠΑ. Πίνακας
που δείχνει την αξία των
εξαγωγών ορυκτών και μετάλλων από την Ουκρανία
Ταξινόμηση αύξουσα
κατά στήλη “Προϊόν”

0,9%
Αλάτι, θείο, χώμα και πέτρες 81,5 χιλιάδες $ 0,6%
Πίνακας: Dexter McMillan
Πηγή: Κρατική Στατιστική
Υπηρεσία της Ουκρανίας
CBC News
Περίπου το 80 τοις εκατό
των αποθεμάτων παραγωγής πετρελαίου, φυσικού
αερίου και άνθρακα της
Ουκρανίας βρίσκεται στην
περιοχή Δνείπερου-Ντονέτσκ, η οποία ήταν το κύριο
επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας για την «απελευθέρωση» της χώρας, σημειώνει
η έκθεση SevDev.
Εξίσου σημαντικό, η Ου-

ξης, ακόμα κι αν [υπήρχε] 50 τοις εκατό επιτυχία
[ποσοστό ανάπτυξης], θα
ήταν αρκετό να έχουμε
την Ουκρανία ανεξάρτητη από τη Ρωσία», είπε ο
Kharchenko σε πρόσφατη
συνέντευξη στο CBC News.
Στα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι τον περασμένο
χειμώνα, είπε, η Ρωσία κατεύθυνε μεγάλο μέρος των
μυστικών πληροφοριών
της στην Ουκρανία προς
το να σαμποτάρει τις φιλοδοξίες της ενεργειακής
ανεξαρτησίας της χώρας,
ιδιαίτερα στην ανάπτυξη
υδρογονανθράκων.
Η Ουκρανία ετοιμαζόταν
να εκδώσει περισσότερες
διερευνητικές εγκρίσεις
στην περιοχή όταν η Ρωσία
ξεκίνησε την εισβολή της
στις 24 Φεβρουαρίου, είπε
ο Kharchenko.
“Δεν πιστεύω ότι ήταν τυχαίο. Πιστεύω ότι η Ρωσία
έχει πολύ καλή κατανόηση”
του τι διακυβεύεται για
την Ουκρανία και τι θα
μπορούσε να χάσει εάν ο
πρώην πελάτης της γινόταν ανταγωνιστής ή εναλλακτικός προμηθευτής
ενέργειας στην Ευρώπη,
είπε. , που είναι η μεγαλύτερη αγορά της Μόσχας.
Ο μύθος της Μεγάλης
Ρωσίας
Ο πρώην πρόεδρος της
Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο είπε ότι η δολιοφθορά των σχεδίων ανάπτυξης των ορυκτών και
των υδρογονανθράκων
της χώρας του είναι “πολύ
σημαντικό μέρος” του σχεδίου του Ρώσου Προέδρου
Βλάντμιρ Πούτιν, αλλά όχι
το κύριο κίνητρο, από την
άποψή του.
«Ο συμβιβασμός είναι
συνέχεια στη σελίδα 8

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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PATRIDES

Φυσικό αέριο, ορυκτά σπάνιων γαιών:

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της ελεγχόμενης από τη Ρωσία πόλης Χερσώνα στη νότια
Ουκρανία έχουν τραπεί σε φυγή από την αρχή της εισβολής της Μόσχας. Όσοι παραμένουν λένε ότι υπάρχουν συνέπειες για την αψήφηση της Ρωσίας.
συνέχεια από τη σελίδα 7

απροσπέλαστος γιατί η
εικόνα είναι ασπρόμαυρη: ο Πούτιν θέλει να μας
σκοτώσει και εμείς απλά
θέλουμε να ζήσουμε», είπε
ο Ποροσένκο. «Ο Πούτιν θέλει να διαγράψει τη
χώρα μας, το κράτος μας
και το έθνος μας από τον
παγκόσμιο χάρτη».
Η Zuzanna Nowak του
Πολωνικού Ινστιτούτου
Διεθνών Σχέσεων είπε ότι
πιστεύει επίσης ότι το κύριο κίνητρο του πολέμου
έχει τις ρίζες της στον μύθο
της «Μεγάλης Ρωσίας» και
του πατριωτισμού, αλλά

δεν μπορεί παρά να παρατηρήσει πώς η ιστορική
γραμμή του πολέμου και
ο τρέχων χάρτης μάχης
μπορεί να συνδεθεί με
πλουτοπαραγωγικές πηγές
ενέργειας.
«Όλα τα προβλήματα,
αυτά που είδαμε από το
2014, σχετίζονταν πάντα
με το ζήτημα της απελευθέρωσης της ουκρανικής
αγοράς φυσικού αερίου»,
είπε ο Νόβακ, ο οποίος
σημείωσε επίσης ότι η Ουκρανία έχει τεράστιες δυνατότητες για αποθήκευση
υδρογονανθράκων και ότι
οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενδιαφέρονται να αναπτύξουν

Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο στο Κίεβο στις 2 Μαΐου. Είπε ότι
αισθάνεται ότι ο πόλεμος αφορά την επιθυμία της Ρωσίας να εξασφαλίσει φυσικούς
πόρους αλλά και να καταστρέψει τον ουκρανικό πολιτισμό και ζωές. (

αυτές τις δυνατότητες για να αγνοήσει κανείς το
να βελτιωθεί η συνολική οικονομικό όφελος που
ικανότητα της Ευρώπης.
θα προέκυπτε στη Ρωσία
εάν κερδίσει τον πόλεμο
Όλοι οι πόλεμοι αφορούν και αποκόψει τον ορυκτό
πλουτοπαραγωγικές πη- πλούτο και τους υδρογογές ενέργειας
νάνθρακες της Ουκρανίας.
Αλλά είναι πολύ απλοϊκό «Οι περιοχές κατοχής, όχι
να πούμε ότι ο πόλεμος μόνο τώρα, αλλά από το
στην Ουκρανία αφορά 2014, καλύπτουν πραγμααποκλειστικά τους πό- τικά το ανατολικό τμήμα
ρους, είπε ένας από τους της χώρας, το οποίο όχι
συντάκτες της πρόσφατης τυχαία, τυχαίνει να είναι και
αξιολόγησης του SecDev. το μέρος όπου έχετε το μεΤούτου λεχθέντος, “όλοι γαλύτερο πόρο φυσικών
οι πόλεμοι είναι τελικά για πόρων που διαθέτει η Ουκάποιο είδος πόρων”, δή- κρανία», είπε ο Rohozinski.
λωσε ο Rafal Rohozinski, ο Περιέγραψε τα κοιτάσματα
ιδρυτής της SecDev.
σπάνιων γαιών ως «την
Είπε ότι είναι δύσκολο πραγματική μπαλαντέρ»

καθώς πολλές χώρες προσπαθούν αθόρυβα να εξασφαλίσουν τη δική τους
προμήθεια.
Η αντίληψη ότι η Μόσχα
έβλεπε τον γείτονά της ως
στρατηγική οικονομική
απειλή δεν πρέπει να απορριφθεί, και ο Rohozinski
πιστεύει ότι όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος,
τόσο περισσότερο η Ρωσία
θα αισθάνεται την ανάγκη
να βρει κάποιο όφελος για
να δικαιολογήσει το τεράστιο κόστος.
«Πολλά από τη στρατηγική
ασφαλείας της Ρωσίας τις
τελευταίες δύο δεκαετίες
έχουν οικοδομηθεί πάνω

σε αυτούς τους δίδυμους
πυλώνες της στρατιωτικής-πολιτικής ασφάλειας,
αλλά στη συνέχεια και της
ενεργειακής ασφάλειας»,
είπε.
«Το γεγονός ότι τώρα, καθώς ο πόλεμος έχει γίνει
σίγουρα εναντίον της Ρωσίας, όσον αφορά τους
άμεσους πολιτικούς της
στόχους για την ανατροπή
του ουκρανικού καθεστώτος, μπορεί κάλλιστα να
γίνει πόλεμος για τους
πόρους που τυγχάνει να
βρίσκονται στα εδάφη που
ελέγχει».

προσ πά θειες για
ευαισθητοποίηση μπορούν να
φτάσουν
μ ό ν ο
τόσο μακριά και η
α π ο τρ ο πή μπορεί
επίσης
να παίξει
ρόλο.
«Έτσι, ένα
από τα
πράγματα που [οι κυβερνήσεις] πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν, και είναι
κάτι που ξέρω ότι κάνουν,
είναι να συνεχίσουν να
εκπαιδεύουν τους αστυνομικούς στη χρήση των
τυποποιημένων δοκιμών
νηφαλιότητας πεδίου»,
είπε.
Η αστυνομία πρέπει να
χρησιμοποιήσει «αξιολόγηση αναγνώρισης ναρκωτικών και ... τεχνολογία εξέτασης στοματικών
υγρών», πρόσθεσε, «ώστε
οι άνθρωποι πραγματικά
να καταλάβουν ότι εάν
οδηγείτε υπό την επήρεια
ναρκωτικών, η αστυνομία
έχει τη δυνατότητα να
σας εντοπίσει και να σας
πιάσει .”
Περισσότεροι από 27.000
αστυνομικοί σε όλη τη
χώρα είχαν λάβει εκπαίδευση στο Τυποποιημένο
Τεστ Νεφροσύνης Επιτόπου (SFST ) μέχρι το τέλος του 2020, σύμφωνα
με κυβερνητικά στοιχεία.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες αγοράζουν επίσης
περισσότερο εγκεκριμένο
εξοπλισμό ελέγχου ναρκωτικών. αγόρασαν 107
τέτοιες συσκευές το 2020,
σε σύγκριση με 48 το 2018.
Οι αστυνομικές υπηρεσίες βασίζονται επίσης σε
“Εμπειρογνώμονες Αναγνώρισης Ναρκωτικών”
(DREs) που έχουν εκπαιδευτεί στο RCMP για την
αξιολόγηση της βλάβης
— αλλά η κυβέρνηση λέει
ότι οι περιορισμοί δημόσιας υγείας για τον COVID-19
έχουν οδηγήσει σε δυσκολίες στην εκπαίδευση
νέων DRE. Υπήρχαν 1.135
ενεργά DRE στη χώρα το
2021 σε σύγκριση με 1.279
το 2020, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.
Η κυβερνητική έρευνα
αναφέρει ότι μόνο το δύο
τοις εκατό όσων δήλωσαν
ότι οδήγησαν με αναπηρία
το έκαναν επειδή πίστευαν
ότι μπορούσαν να αποφύγουν την επιβολή του
νόμου.
Το να πίνεις και να οδηγείς
είναι ακόμα πιο επικίνδυνο: αξιωματούχος του
MADD
Ο Dumschat είπε ότι είναι
η άποψή του ότι ενώ η
οδήγηση με προβλήματα
κάνναβης είναι επικίνδυνη,
δεν είναι τόσο επικίνδυνη
όσο η οδήγηση υπό την
επήρεια αλκοόλ.
Ο Eugene Oscapella, ο
οποίος διδάσκει πολιτική για τα ναρκωτικά στο
Πανεπιστήμιο της Οτάβα,
είπε ότι θα ήθελε να δει

την κυβέρνηση να εστιάζει
λιγότερο στην κάνναβη και
τις επιπτώσεις της στην
οδήγηση και περισσότερο
σε άλλες συμπεριφορές
οδήγησης που μπορεί να
είναι επιβλαβείς - όπως
η οδήγηση μετά τη λήψη
ορισμένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων , ή
οδήγηση παρά την έλλειψη ύπνου.
“Δεν είναι καλή ιδέα να
οδηγείτε ενώ ε’ιστε υπό
την επήρεια, αλλά... πρέπει
να είμαστε προσεκτικοί
για να εντοπίσουμε το
πρόβλημα, τη σοβαρότητα
του προβλήματος, μεταξύ άλλων παραγόντων
που μπορεί να κάνουν την
οδήγηση επικίνδυνη για
άλλους ανθρώπους”, είπε.
Είπε ότι οι οδηγοί που
κάνουν χρήση κάνναβης
μόνο τον αφορούν πολύ λιγότερο από τους οδηγούς
που την καταναλώνουν σε
συνδυασμό με αλκοόλ ή
άλλα ναρκωτικά.

Το ένα τρίτο των πρόσφατων χρηστών κάνναβης λέει ότι έχει
οδηγήσει ενώ είναι υπό την επήρεια: κυβερνητική έρευνα
συνέχεια από τη σελίδα 6
σθητοποίηση σχετικά με
τους κινδύνους, η Καναδική υπηρεσία Δημόσιας
Ασφάλειας ανέπτυξε μια
διαφημιστική εκστρατεία
“Μην οδηγείτε υπό την
επήρεια ναρκοτικών” το
2017, η οποία περιλάμβανε πληρωμένη διαφήμιση.
Η κυβέρνηση χαρακτήρισε
την εκστρατεία επιτυχημένη, επικαλούμενη την απήχησή της σε ιστότοπους
κοινωνικής δικτύωσης
όπως το Facebook, στην
τηλεόραση και σε άλλα
μέσα ενημέρωσης.
Οι μύθοι για την οδήγηση με την επήρεια της
κάνναβης είναι δύσκολο
να καταρριφθούν: MADD
Καναδάς
Η κορυφαία ομάδα υπεράσπισης κατά της οδήγησης
για άτομα υπό την επήρεια
κάνναβης λέει ότι είναι
«μύθος» ότι η χρήση κάνναβης δεν επηρεάζει την
ικανότητα οδήγησης ή ότι
κάνει κάποιον καλύτερο
οδηγό.
«Δυστυχώς, υπάρχει αυτός
ο επίμονος μύθος ότι αν
οδηγείς υπό την επήρεια
κάνναβης, είσαι ... καλύτερος οδηγός από όταν
είσαι νηφάλιος», δήλωσε στο CBC News ο Eric
Dumschat, νομικός διευθυντής του MADD Canada.
“Και αυτό είναι ένα από τα
πράγματα που ξέρω ότι
εμείς στο MADD Canada
δυσκολευόμαστε ιδιαίτερα να αποσπάσουμε, είναι
αυτός ο μύθος που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι

Ο ειδικός στην πολιτική για τα ναρκωτικά, Eugene
Oscapella, λέει ότι ορισμένοι άνθρωποι θα οδηγούν
πάντα με προβλήματα, ακόμα κι αν γνωρίζουν τους
κινδύνους.
ασφαλείς οδηγοί.”
ριλαμβανομένων εκείνων
Αν και τα αποτελέσμα- που δεν κάνουν χρήση
τα της έρευνας υποδη- κάνναβης - συμφώνησαν
λώνουν ότι η εκστρατεία ότι το ναρκωτικό βλάπτει
ευαισθητοποίησης της την ικανότητα οδήγησης.
κυβέρνησης - στην οποία Το ποσοστό αυτό είναι το
συμμετείχε το MADD - δεν ίδιο με το 2020, αλλά είναι
πτόησε ορισμένους οδη- υψηλότερο από το 81 τοις
γούς, ο Dumschat είπε ότι εκατό που καταγράφηκε
οι κυβερνήσεις είχαν την το 2017, όταν διενεργήθηυποχρέωση να αποθαρ- καν παρόμοιες έρευνες με
ρύνουν την οδήγηση με εντολή της κυβέρνησης.
προβλήματα ναρκωτικών “Τα αποτελέσματα από
ενόψει της νομιμοποίησης την έρευνα της κοινής
της κάνναβης.
γνώμης που αναφέρεται
Σε μια δήλωση που εκδό- δείχνουν ότι ένας αυξαθηκε στο CBC News, ένας νόμενος αριθμός ερωτηεκπρόσωπος της Δημόσι- θέντων συμφωνούν ότι η
ας Ασφάλειας του Καναδά χρήση κάνναβης βλάπτει
επεσήμανε τα αποτελέ- τις ικανότητες οδήγησης”,
σματα της έρευνας που αναφέρει η δήλωση Δηυποδηλώνουν αυξημένη μόσιας Ασφάλειας. “Αυτό
ευαισθητοποίηση για την υποστηρίζεται περαιτέρω
επίδραση της κάνναβης από αποτελέσματα από
στους οδηγούς.
την καναδική έρευνα για
Το ογδόντα έξι τοις εκατό την κάνναβη.”
των ερωτηθέντων - συμπε- Ο Dumschat είπε ότι οι

Ο Oscapella είπε ότι δεν
είναι σίγουρος ότι η κυβέρνηση έχει πολλές καλές
επιλογές για να εξαλείψει
πλήρως το πρόβλημα.
“Δεν ξέρω ποια είναι η
απάντηση. Δεν ξέρω αν
υπάρχει απάντηση”, είπε.
«Θα υπάρχει ένα ποσοστό
του πληθυσμού - ανεξάρτητα από τις διαφημιστικές
εκστρατείες, ανεξάρτητα
από τις ποινές - που θα
οδηγήσει σε καταστάσεις
όπου έχει υποστεί βλάβη
από το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά».
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Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συμφώνησαν τη
Δευτέρα να σταματήσουν
τις περισσότερες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου
στο μπλοκ των 27 εθνών
μελών, καθώς οι ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις
πολεμούσαν στα περίχωρα του Σιβιερονέτσκ, της
τελευταίας πόλης που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό
τον έλεγχο των δυνάμεων
του Κιέβου στη στρατηγική επαρχία Λουχάνσκ της
Ουκρανίας.
Στην πιο σκληρή κύρωση
που έχει επιβάλει το μπλοκ
στη Μόσχα από την εισβολή στην Ουκρανία πριν
από τρεις μήνες, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ,
δήλωσε ότι η απαγόρευση
που συμφωνήθηκε στη
σύνοδο της ΕΕ στις Βρυξέλλες θα καλύψει αμέσως
περισσότερα από τα δύο
τρίτα των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία και
θα μειώσει μια “τεράστια
πηγή χρηματοδότησης για
την πολεμική μηχανή της”.
Οι ηγέτες δήλωσαν ότι
συμφώνησαν να μειώσουν
το 90% των εισαγωγών
πετρελαίου από τη Ρωσία
μέχρι τα τέλη του έτους, με
εξαιρέσεις για την Ουγγαρία - μια περίκλειστη χώρα
που βασίζεται σε μεγάλο
βαθμό στο αργό που διοχετεύεται από τη Ρωσία
- και άλλους να ανησυχούν
για τον οικονομικό αντίκτυπο της απαγόρευσης.
Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν επίσης να αποκόψουν
τη μεγαλύτερη ρωσική
τράπεζα, τη Sberbank, από
το σύστημα SWIFT και να
απαγορεύουν άλλους τρεις
Ρωσικούς κρατικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς,
πρόσθεσε ο Μισέλ.
Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε καθώς η Ρωσία
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Η ΕΕ συμφωνεί να μειώσει το 90% των
εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

πίεζε με τις επιθέσεις της
στην ανατολική περιοχή
Ντονμπάς της Ουκρανίας,
όπου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι
δήλωσε ότι η κατάσταση
παραμένει «εξαιρετικά
δύσκολη».
Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς, αποτελούμενο από
το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ, το οποίο η Μόσχα
ισχυρίζεται εξ ονόματος
των αυτονομιστών πληρεξουσίων.
Η κατ’αληψη των δίδυμων
πόλεων Sievierodonetsk
και Lysychansk στις όχθες
του ποταμού Siverskyi
Donets θα έδινε στη Μόσχα τον αποτελεσματικό
έλεγχο του Λουχάνσκ και
θα επέτρεπε στο Κρεμλίνο να διακηρύξει κάποια
μορφή νίκης μετά από περισσότερο από τρεις μήνες
πολέμου.
Αλλά εστιάζοντας σε μια
μάχη για την ενιαία μικρή
πόλη, η Ρωσία θα μπορούσε να αφήσει άλλα εδάφη
ανοιχτά σε ουκρανικές
αντεπιθέσεις.
Το Κίεβο ανέφερε ότι οι
δυνάμεις του απώθησαν
ρωσικά στρατεύματα σε
αμυντικές θέσεις στην

Αντριγιίβκα, λοζόβ και
Μπιλοχόρκα, χωριά στη
νότια όχθη του ποταμού
Ινχουλέτς, η οποία αποτελεί τα σύνορα της επαρχίας
Κέρσον, όπου η Μόσχα
προσπαθεί να εδραιώσει
τον έλεγχο.
Η Ουκρανία έχει ζητήσει
από τη Δύση να στείλει
περισσότερα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, αλλά ο
Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν δήλωσε ότι η
Ουάσινγκτον δεν θα στείλει στην Ουκρανία πυραυλικά συστήματα που
μπορούν να φτάσουν στη
Ρωσία, απόφαση που ο
αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ
χαρακτήρισε «λογική».
ΡΩΣΙΚΟΊ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΊ
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι
ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο τη
Δευτέρα, καθώς επίσης τη
μεθοριακή περιοχή Σούμί,
η οποία επλήγη από το
εσωτερικό της Ρωσίας.
Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί
έχουν μετατρέψει μεγάλο
μέρος του Σιεβιρονέτσκ σε
ερείπια, αλλά η ουκρανική
άμυνα έχει επιβραδύνει
την ευρύτερη ρωσική εκ-

στρατεία σε ολόκληρη την
περιοχή του Ντονμπάς.
Ο κυβερνήτης του Λουχάνσκ Σερχί Γκαϊντάι δήλωσε
ότι ρωσικά στρατεύματα
προχώρησαν στο νοτιοανατολικό και βορειοανατολικό περιθώριο του
Σιεβιρονέτσκ, ωστόσο οι
ουκρανικές δυνάμεις τους
είχαν οδηγήσει από το
χωριό Τοσκιβκά στα νότια,
γεγονός που θα μπορούσε
να εμποδίσει μια προσπάθεια για περικύκλωση της
περιοχής.
“Χρησιμοποιούν τις ίδιες
τακτικές ξανά και ξανά.
Βομβαρδίζουν για αρκετές
ώρες - για τρεις, τέσσερις,
πέντε ώρες - στη σειρά και
στη συνέχεια επιτίθενται”,
ανέφερε. “Αυτοί που επιτίθενται πεθαίνουν. Στη
συνέχεια, οι βομβαρδισμοί
και η επίθεση ακολουθούν
ξανά, και ούτω καθεξής
μέχρι να σπάσουν κάπου.”
Με τις θερμοκρασίες να
αυξάνονται, υπήρχε μια
“τρομερή μυρωδιά θανάτου” στα περίχωρα του
Σιβιερονέτσκ, δήλωσε ο
Γκαϊντάι.
Ο ηγέτης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ,
που υποστηρίζεται από τη
Μόσχα, Λεονίντ Πασέχνικ,
δήλωσε στο πρακτορείο

ειδήσεων Tass ότι το ένα
τρίτο του Σιεβιρονέτσκ
ήταν «ήδη υπό τον έλεγχό
μας».
Γάλλος δημοσιογράφος, ο
Φρεντερίκ Λεκλέρκ-Ίμχοφ
του τηλεοπτικού σταθμού
BFM, σκοτώθηκε κοντά
στο Σιβιερονέτσκ τη Δευτέρα όταν βομβαρδισμοί
έπληξαν το όχημα στο
οποίο επέβαινε κατά τη
διάρκεια εκκένωσης πολιτών. Η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κάθριν
Κολόνα, η οποία επισκεπτόταν την Ουκρανία,
απαίτησε έρευνα.
Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε συνομιλίες με τον Τούρκο Πρόεδρο
Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε
ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να
διευκολύνει απρόσκοπτες
εξαγωγές σιτηρών από
ουκρανικά λιμάνια σε συντονισμό με την Τουρκία,
σύμφωνα με το Κρεμλίνο.
Δυτικοί ηγέτες έχουν επικρίνει τη Ρωσία για τον
αποκλεισμό των ουκρανικών λιμένων, στέλνοντας
τις τιμές των σιτηρών και
άλλων εμπορευμάτων στα
ύψη. Τα Ηνωμένα Έθνη
έχουν δηλώσει ότι η παγκόσμια επισιτιστική κρίση
βαθέων υδάτων προετοιμάζεται και προσπαθούν
να μεσολαβήσουν για μια
συμφωνία για την απεμπλοκή των εξαγωγών
σιτηρών της Ουκρανίας.
“Δόθηκε έμφαση στην
δυνατότητα εξασφάλισης
ασφαλούς ναυσιπλοΐας
στις θάλασσες Μαύρη και
Αζοφώνων και στην εξάλειψη της απειλής ναρκών
στα ύδατά τους”, ανέφερε
το Κρεμλίνο σχετικά με την
υπόσχεση του Πούτιν προς
τον Ερντογάν.
Ο Πούτιν δήλωσε ότι εάν
αρθούν οι κυρώσεις, η
Ρωσία μπορεί να εξάγει
σημαντικούς όγκους λιπασμάτων και γεωργικών

προϊόντων.
Ο Ζελένσκι μίλησε επίσης
με τον Ερντογάν και είπε
ότι συζήτησαν για την επισιτιστική ασφάλεια και
την αμυντική συνεργασία,
«και, φυσικά, πώς να επιταχύνουν το τέλος αυτού του
πολέμου».
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΑΓΩΓΟΥ
Οι προσπάθειες για συμφωνία σε εμπάργκο πετρελαίου της ΕΕ έχουν
εμποδιστεί από την άρνηση της Ουγγαρίας να συμφωνήσει σε απαγόρευση
των ρωσικών εισαγωγών
που λαμβάνει μέσω του
τεράστιου αγωγού “Φιλία”
της Σοβιετικής εποχής που
διασχίζει την Ουκρανία.
Ο Μισέλ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι υπάρχει
μια «προσωρινή εξαίρεση
για το πετρέλαιο που έρχεται μέσω του αγωγού προς
την ΕΕ», αλλά πρόσθεσε:
«Θέλουμε να επανέλθουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το συντομότερο
δυνατόν, προκειμένου να
αντιμετωπίσουμε αυτή την
προσωρινή εξαίρεση και
να διασφαλίσουμε ότι θα
είμαστε σε θέση να στοχεύσουμε όλο το ρωσικό
πετρέλαιο».
Στις Κάτω Χώρες, η εταιρεία “GasTerra”, η οποία
αγοράζει και εμπορεύεται
αέριο για λογαριασμό της
Ολλανδικής κυβέρνησης,
δήλωσε ότι δεν θα λαμβάνει πλέον αέριο από τη Ρωσική εταιρεία “Gazprom”
από την Τρίτη.
Το άρθρο αυτό συντάχθηκε με την βοήθεια των
φακέλων των μεγάλων
πρακτορείων ειδήσεων και
κυρίως του Ρόιτερς.
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ΤΟΡΟΝΤΟ, (GLOBE
NEWSWIRE) -- Η εξάρτηση
των καταναλωτών από τις
πιστωτικές κάρτες αυξάνεται, με τη μέση μηνιαία
δαπάνη ανά καταναλωτή
πιστωτικών καρτών να
αυξάνεται κατά 17,5% το
πρώτο τρίμηνο του 2022
σε σύγκριση με τα χαμηλά του 1ου τρίμηνου
2021, σύμφωνα με την
πιο πρόσφατη έκθεση καταναλωτικών πιστώσεων
και πληροφοριών market
pulse του Equifax Canada.
Το Οντάριο είδε τη μεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες
πιστωτικών καρτών (αύξηση κατά 20,4 τοις εκατό)
ακολουθούμενη από το
Κεμπέκ (18,4 τοις εκατό)
σε σύγκριση με την ίδια
χρονική περίοδο το προηγούμενο έτος.
“Η αυξημένη ζήτηση και

τα αυξημένα ταξίδια μετά
τη χαλάρωση των περιορισμών COVID, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο διεθνώς πληθωρισμό έχουν
οδηγήσει σε μερικές από
τις υψηλότερες αυξήσεις
στις δαπάνες πιστωτικών

καρτών που έχουμε δει
ποτέ. Δυστυχώς για τους
καταναλωτές, αυτό συμβαίνει επίσης σε μια εποχή
που η Τράπεζα του Καναδά αυξάνει τα επιτόκια»,
δήλωσε η Rebecca Oakes,
Αντιπρόεδρος προηγμέ-

νων αναλύσεων στο Equifax
του Καναδά. “Σε
όλες τις ηλικιακές ομάδες, η
Generation Z και
οι Millennials
αυξάνουν τις
υψηλότερες
καταναλωτικές
δαπάνες περισσότερο. Με τις
τιμές του φυσικού αερίου και
των τροφίμων
να αυξάνονται
με υψηλότερο
ρυθμό από τον
συνολικό πληθωρισμό, είναι
πολύ σημαντικό για τους
Καναδούς καταναλωτές να
επανεξετάσουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
τους.»
Ο όγκος των νέων καρτών
αυξήθηκε κατά 31,2% σε
σύγκριση με το 1ο τρίμηνο

του 2021 και κατά 5,1% σε
σύγκριση με το 1ο τρίμηνο
του 2020. Οι δανειστές
παρέχουν υψηλότερα πιστωτικά όρια στους καταναλωτές σε νέες πιστωτικές κάρτες, με το μέσο
πιστωτικό όριο στις νέες
κάρτες αυτό το τρίμηνο να
ξεπερνά τα 5.500 δολάρια,
το υψηλότερο που έχει
υπάρξει τα τελευταία επτά
χρόνια.
Τα συνολικά υπόλοιπα
πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 9,5% αυτό το
τρίμηνο σε σύγκριση με
το 1ο τρίμηνο του 2021 και
κατά 2,4% σε σύγκριση με
το προηγούμενο τρίμηνο.
Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των
υπολοίπων πιστωτικών
καρτών από την αρχή της
πανδημίας, αλλά αυτά τα
υπόλοιπα δεν έχουν ακόμη
φθάσει στα προ πανδημίας
επίπεδα.

Το συνολικό καταναλωτικό
χρέος συνεχίζει να αυξάνεται.
Το συνολικό καταναλωτικό χρέος αυξήθηκε κατά
8,6% το 1ο τρίμηνο του
2022, σκαρφαλώνοντας
στα 2,3 τρισεκατομμύρια
δολάρια τους τελευταίους 12 μήνες. Σε ατομική
βάση, το μέσο καταναλωτικό χρέος (εξαιρουμένων
των ενυπόθηκων δανείων)
ανέρχεται πλέον σε 20.744
δολάρια, σημειώνοντας
αύξηση 1,5% σε σύγκριση
με το 1ο τρίμηνο του 2021.
Είναι η πρώτη ετήσια αύξηση από το 2019.
Τόσο αυτή η νέα αυτοχρηματοδότηση όσο και οι
συγκρίσιμοι όγκοι τραπεζικών δανείων* μειώθηκαν
κατά 1, 1 και 6, 4 τοις εκατό
από έτος σε έτος αντίστοιχα. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές των αυτοκινήτων εξασυνέχεια στη σελίδα 10
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συνέχεια από τη σελίδα 9
κολουθούν να αυξάνονται,
έτσι το μέσο ποσό δανείου
για νέα αυτοκίνητα (26
δολάρια) και συγκρίσιμα
τραπεζικά δάνεια (31k δολάρια) κατά 5,9 τοις εκατό
και 10,2 τοις εκατό.
Η αγορά κατοικίας παρουσιάζει απότομη πτώση από
τις αρχές του 2021
Οι πολλαπλές αυξήσεις
επιτοκίων σε συνδυασμό
με την εποχικότητα έχουν
μειώσει τον όγκο των νέων
ενυπόθηκων δανείων κατά
13,2% αυτό το τρίμηνο σε
σύγκριση με τις αρχές του
1ου τριμήνου 2021, αλλά
τα επίπεδα εξακολουθούν
να είναι υψηλότερα από
τα προ της πανδημίας ποσοστά. Τα νέα HELOCs

παρουσίασαν επίσης εποχιακή πτώση, αλλά παρέμειναν 6,6% υψηλότερα σε
σύγκριση με το 1ο τρίμηνο
του 2021. Μερικές από
τις μεγαλύτερες μειώσεις
παρατηρήθηκαν στις πιο
καυτές αγορές κατοικιών,
το Οντάριο και τη Β.C., με
μείωση 15,7 τοις εκατό και
17,6 τοις εκατό από έτος σε
έτος, σε νέο όγκο ενυπόθηκων δανείων.
“Πρώτη φορά οι αγοραστές κατοικιών αισθάνονται τη θερμότητα από
τα αυξανόμενα επιτόκια”,
δήλωσε ο Όουκς. “Παρά το
γεγονός ότι οι τιμές των κατοικιών σταθεροποιούνται
κάπως, οι αυξήσεις των
επιτοκίων της Τράπεζας
του Καναδά μειώνουν την
οικονομική προσιτότητα

των καταναλωτών. Οι αγοραστές κατοικιών για πρώτη φορά δεν λαμβάνουν
μόνο υψηλότερα ποσά δανείων, αλλά με υψηλά επιτόκια πληρώνουν επίσης
περισσότερα σε μηνιαίες
πληρωμές, σε αντίθεση με
τους αγοραστές πρώτης
κατοικίας στις αρχές του
2021, οι οποίοι επωφελήθηκαν από χαμηλότερα
επιτόκια και χαμηλότερες
πληρωμές.»
Ο πρώτος όγκος αγοραστών κατοικιών μειώθηκε
κατά 16,1% το 1ο τρίμηνο
του 2022 έναντι του πρώτου τρίμηνου του 2021.
Ενώ οι αγοραστές κατοικιών για πρώτη φορά αγωνίζονται με την οικονομική
προσιτότητα, το ποσοστό των καταναλωτών

με πολλαπλά ενυπόθηκα
δάνεια συνεχίζει να αυξάνεται. Σε εθνικό επίπεδο,
το 17% των καταναλωτών
έχουν περισσότερα από
ένα ενεργό ενυπόθηκο
δάνειο από το 1ο τρίμηνο
του 2022, μια αύξηση 2,5%
σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2021 και 9,3% σε
σύγκριση με την περίοδο
υψηλών επιτοκίων του 1ου
τριμήνου του 2018.
Μικρές αυξήσεις στα ποσοστά παραβατικότητας
εκτός ενυπόθηκων δανείων.
Το ποσοστό παραβατικότητας εκτός ενυπόθηκων
δανείων 90+ ημερών αυξήθηκε στο 0,88%, αυξημένο κατά 2,1% σε σχέση
με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά και πάλι 15,7%

χαμηλότερα από το 1ο
τρίμηνο του 2021. Τα πρώτα σημάδια άγχους είναι
πιο ορατά σε όλους τους
νεότερους καταναλωτές,
με τα ποσοστά παραβατικότητας χωρίς υποθήκη να
αυξάνονται κατά 20,9 τοις
εκατό και 5,1 τοις εκατό
από το τελευταίο τρίμηνο
για τις ηλικιακές ομάδες
κάτω των 25 και 25-34
ετών, αντίστοιχα. Οι πιστωτικές κάρτες, τα δάνεια
αυτοκινήτων και τραπεζών
είναι τα πρώτα προϊόντα
όπου οι παραβατικές συμπεριφορές έχουν αρχίσει
να δείχνουν αυξήσεις σε
τριμηνιαία βάση.
“Αν και τα συνολικά ποσοστά παραβατικότητας
εξακολουθούν να είναι
πολύ χαμηλότερα από

τα προ πανδημίας επίπεδα, αναμένουμε σταθερή
αύξηση της παραβατικότητας μέχρι το τέλος του
έτους”, δήλωσε ο Όουκς.
“Τα καλά νέα είναι ότι εξακολουθούμε να είμαστε
κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα όσον αφορά
τους καταναλωτές που
χάνουν πληρωμές. Ωστόσο, οι αυξημένες δαπάνες
πιστωτικών καρτών και
η πιθανή εξάρτηση από
πιστώσεις για τα καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης
ενδέχεται να οδηγήσουν
σε αυξημένο άγχος που
θα αρχίσει να έρχεται τους
επόμενους μήνες”.

Οι τρομοκρατικές απειλές για την ασφάλεια του Τριντό
απειλούν επίσης το πολιτικό κλίμα και τη δημοκρατία μας

Για όσους θυμούνται την τελευταία προεκλογική εκστρατεία, ο Τριντό καταδιώχθηκε από ανίδεους, υβριστικούς όχλους, συμπεριλαμβανομένου ενός που πέταξε όχι μόνο προσβολές και αισχρότητες, αλλά και πέτρες στον Πρωθυπουργό. Συγνώμη. Το Fuck off δεν
είναι πολιτική δήλωση. Είναι κατάχρηση. Και είναι επίσης το προάγγελμα θανάτου της πολιτικής όπως την ξέρουμε.
ηγετών μας και του λαού
που τους εξέλεξε; Κρυμμένοι Πρωθυπουργοί;

Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
HALIFAX—Εάν υπήρχε ένα
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τις απειλές
ενάντια στην πολιτική και
τη δημοκρατία μας, θα
ήταν κόκκινο αφού ο πρωθυπουργός του Καναδά
έπρεπε να ακυρώσει μια
δημόσια εμφάνιση την
περασμένη εβδομάδα στη
Βρετανική Κολομβία.
Το RCMP αποφάσισε ότι
δεν θα ήταν ασφαλές για
τον Justin Trudeau να κάνει δημόσια εμφάνιση σε
έναν έρανο των Φιλελευθέρων, επειδή ένα πλήθος κατά του Trudeau που
συγκεντρώθηκε έξω, μαζί
με φορτηγατζήδες που
οδηγούσαν σε μια κυκλική διαδρομή γύρω από
το χώρο, θα μπορούσε
να γίνει όχλος κατά του
Trudeau.

Ξέρετε ότι έχετε πρόβλημα
όταν υπάρχουν πολλαπλές
απειλές εναντίον μελών
της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων πολλών
εναντίον του Τριντό και της
υπουργού Οικονομικών,
Κριστία Φρίλαντ προσωπικά. Και κανείς δεν πρέπει
να ξεχνά πόσο μακριά
μπορούν να προχωρήσουν
αυτές οι απειλές.

Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, που απεικονίστηκε στην εκδήλωση μνήμης του Yom
HaShoah στο Εθνικό Μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Οτάβα στις 28 Απριλίου 2022,
έπρεπε να ακυρώσει τη δημόσια εμφάνιση την περασμένη εβδομάδα στη Βρετανική
Κολομβία. Το RCMP αποφάσισε ότι δεν θα ήταν ασφαλές για τον πρωθυπουργό να
κάνει δημόσια εμφάνιση σε έναν έρανο των Φιλελευθέρων, επειδή ένα πλήθος κατά
του Τρουντό που συγκεντρώθηκε έξω, μαζί με φορτηγατζήδες που οδηγούσαν σε
κυκλικό σχήμα γύρω από το χώρο, υπήρχε η πιθανότητα να μετατραπεί σε όχλο κατά
του Τρουντό.

αγέλη χούλιγκαν μεταμ- Αυτοκινητοπομπής της τη κατάληψη της Οτάβα. Η
φιέστηκαν σε διαδηλωτές, Ελευθερίας στην πρόσφα- πολεμική παρουσία τους
στην πρωτεύουσα του
Για άλλη μια φορά, μια όπως έκαναν τα μέλη της
έθνους παρέλυσε την πόλη
και ανάγκασε την εκκένωση του πρωθυπουργού
και της οικογένειάς του για
αρκετές ημέρες.
Στόχος τους ήταν να καταλάβουν και να πάρουν την
διοίκηση, όχι να διαμαρτυρηθούν. Οι πραγματικοί
διαδηλωτές υποστηρίζουν
την άποψη τους. αυτοί οι
τραμπούκοι προσπαθούν
να εμποδίσουν όποιον δεν
τους αρέσει να κάνει δικό
τους. Αυτό είναι ακριβώς
το σημείο όπου η δημοκρατία μετατρέπεται σε
πάρτι της Πρωτοχρονιάς
των μοτοσυκλετιστών.

Ο Πρωθυπουργός Justin Trudeau, φωτογραφία 10 Μαΐου 2022, στο Hill. Έχουμε
πρόβλημα όταν υπάρχουν πολλαπλές απειλές εναντίον μελών της κυβέρνησης,
συμπεριλαμβανομένων πολλών εναντίον του Τριντό και της υπουργού Οικονομικών, Κριστία Φρίλαντ προσωπικά. Και κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πόσο μακριά
μπορούν να προχωρήσουν αυτές οι απειλές, γράφει ο Michael Harris.

Αυτοί δεν ήταν μάγκες στη
Βρετανική Κολομβία που
υπερασπίζονταν κάτι.
Ήταν χαζοί που φώναζαν ρατσιστικά επιθέματα στους Καναδούς της

Θυμάστε τον Corey
Hurren, τον βαριά οπλισμένο πρώην στρατιωτικό
που τράκαρε τις πύλες του
Rideau Hall αναζητώντας
τον πρωθυπουργό; Ήθελε
να συλλάβει τον Τριντό
για τους περιορισμούς του
COVID-19 και την απαγόρευση των όπλων τύπου
επίθεσης. Όπως αυτά που
χρησιμοποιήθηκαν στο Τέξας για να εξαφανίσουν 19
παιδιά και δύο δασκάλους.

Νότιας Ασίας που ήθελαν
να ακούσουν τον πρωθυπουργό να μιλάει. Ήταν η
γνωστή ασχήμια. Εξάληψη
του Τουρμπάνι, μίσος προς
τον Τριντό, ακόμα και μια
θηλιά που θα κουβαλούσε
ένας από αυτούς τους λυπημένους καραγκιόζηδες
με μια ταμπέλα:: Προδοσία και Τριντό. Ο Τριντό
κατέληξε να μιλήσει στον
έρανο από απόσταση για
να εκτονώσει μια κακή Για όσους θυμούνται την
κατάσταση.
τελευταία προεκλογική
εκστρατεία, ο Τριντό καΌταν ταξίδεψε στο Σασκα- ταδιώχθηκε από ανίδετούν, ο πρωθυπουργός ους, υβριστικούς όχλους,
αντιμετώπισε μια άλλη συμπεριλαμβανομένου
«διαμαρτυρία» στην οποία ενός που πέταξε όχι μόνο
τα στοιχεία ασφαλείας του προσβολές και αισχρότηυποβλήθηκαν σε λεκτικές τες, αλλά και πέτρες στον
αισχρότητες.
Πρωθυπουργό. Συγνώμη.
Το Fuck off δεν είναι ποΈχω καλύψει τις συναντή- λιτική δήλωση. Είναι κασεις της Συνόδου Κορυ- τάχρηση. Και είναι επίσης
φής της Αμερικής όπου ο θάνατος της πολιτικής
οι δημοσιογράφοι και το όπως την ξέρουμε.
κοινό δεν μπόρεσαν ποτέ
να βρεθούν σε απόσταση Όπως είπε τότε ο ηγέτης
αναπνοής από τους παγκό- του NDP Jagmeet Singh,
σμιους ηγέτες. Φράκτες με «Δεν μπορώ να φανταστώ
αλυσίδες, ορδές αστυνο- ότι το λέω αυτό το 2021
μικών ασφαλείας και κα- - μην πετάς πέτρες στους
νόνια νερού το φρόντισαν. ανθρώπους επειδή διαφωνείς μαζί τους. Αυτό είναι
Αυτό θέλουμε να γίνει η βασικό. Αυτό δεν πρέπει
εθνική πολιτική στον Κα- να συμβαίνει».
ναδά; Μια άσκηση φραγής
της πόρτας μεταξύ των
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Τι μπορούν να μάθουν οι ομοσπονδιακοί Συντηρητικοί
από τη μεγάλη νίκη του Νταγκ Φορντ στο Οντάριο
Οι Ομοσπονδιακοί Συντηρητικοί πρόκειται να επιλέξουν νέο ηγέτη τον Σεπτέμβριο
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Οι Ομοσπονδιακοί Συντηρητικοί θα μπορούσαν να
μάθουν μερικά μαθήματα
από τον
τρόπο που
ο Νταγκ Φορντ οδήγησε
τους Προοδευτικούς Συντηρητικούς στην επανεκλογή στο Οντάριο την
περασμένη εβδομάδα,
αλλά πιθανόν να μην είναι
σε θέση να επαναλάβουν
την συνταγή του, λένε οι
εκλογικοί αναλυτές.
«Πιστεύω ότι υπάρχουν
μαθήματα, ιδιαίτερα στην
[Ευρύτερη Περιοχή του
Τορόντο] για να μάθουν
οι ομοσπονδιακοί Συντηρητικοί», δήλωσε ο Duane
Bratt, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Mount Royal στο
Κάλγκαρι.
«Σε τελική ανάλυση, ο Ford
κέρδισε πολλές θέσεις στο
Τορόντο και στο GTA, κάτι
που οι ομοσπονδιακοί
Συντηρητικοί δεν κατάφεραν να κάνουν σε πολλούς
εκλογικούς κύκλους».
Οι ομοσπονδιακοί Συντηρητικοί βρίσκονται εν
μέσω εκστρατείας για την
ηγεσία και θα ορίσουν νέο
ηγέτη στην Οτάβα στις 10
Σεπτεμβρίου.
Το κόμμα αποδίδει πάντα
καλά στην αγροτική περιοχή του Οντάριο. Όμως,
από τότε που έγινε πρωθυπουργός ο Τζάστιν Τριντό,
έχει αποκλειστεί σε μεγάλο
βαθμό από το πλούσιο σε
ψήφους Τορόντο και την
ευρύτερη περιοχή του
Τορόντο - ένας πολιτικά
πολυπόθητος δακτύλιος
από προαστιακές κοινότητες, γνωστός και ως περιοχή 905 για τον κωδικό
περιοχής του, ο οποίος
περιλαμβάνει πόλεις όπως
π.χ. Μπράμπτον και Μισισάουγκα.
Ωστόσο, το βράδυ της
Πέμπτης, οι Προοδευτικοί
Συντηρητικοί του Ford σάρωσαν το GTA, με ισχυρή
εμφάνιση και στο Τορόντο.
Η αναμέτρηση για την κλογή αρχηγού περιλαμβάνει
τον πρώην πρωθυπουργό
του Κεμπέκ Ζαν Σάρεστ,
τον δήμαρχο του Μπράμπτον Πάτρικ Μπράουν,
τον συντηρητικό βουλευτή
Πιέρ Ποϊλιέβρε, τους βουλευτές Σκοτ Αίτσισον και
Λέσλιν Λιούις και τον βου-

εκστρατεία επανεκλογής
του ήταν να μιλήσει σε ένα
ευρύτερο υποσύνολο του
πληθυσμού που ξεφεύγει
από τους παραδοσιακούς
Συντηρητικούς ψηφοφόρους [και] τους έφερε στο
μαντρί». αυτός είπε.
Ο Έλλερτον είπε ότι ο
Φορντ μιλάει συνεχώς
«κατά μήκους του διαδρόμου», πάνω από τα
κεφάλια των πολιτικών
αντιπάλων του για να μιλήσει απευθείας στους
ψηφοφόρους.
«Νομίζω ότι αν κοιτάξετε
πώς αυτό μεταφράζεται
στην ομοσπονδιακή πολιτική, νομίζω ότι υπάρχουν
μαθήματα για να δούμε τι
έχει κάνει αυτή η προσέγ-

να εργαστεί για τους κατοίκους του Οντάριο.
«Νομίζω ότι οι Συντηρητικοί πρέπει να προσφέρουν
μια θετική επανάληψη για
το τι μπορεί να κάνει ο συντηρητισμός για τη χώρα
και πώς θα βελτιώσει τη
ζωή όλων των Καναδών»,
είπε. «Δεν μπορεί να είναι το κόμμα που απλώς
ουρλιάζει στον Τζάστιν
Τριντό και θέλει συνεχώς
να δυσφημεί τον πρωθυπουργό».
Όμως η Κέιτ Χάρισον, αντιπρόεδρος της εταιρείας
δημοσίων υποθέσεων
Summa Strategies, προειδοποίησε να μην ληφθούν
πάρα πολλά μαθήματα
από την προεκλογική εκ-

Οι Ομοσπονδιακοί Συντηρητικοί θα μπορούσαν να μάθουν ένα ή δύο πράγματα
από το βιβλίο επανεκλογής του πρωθυπουργού του Οντάριο Νταγκ Φορντ, αλλά η
δυναμική μιας εκστρατείας για την ηγεσία είναι επίσης διαφορετική, σύμφωνα με
ορισμένους εκλογικούς αναλυτές.
λευτή του Οντάριο, Ρομάν Φορντ», είπε ο Ντάιμοντ
Ο Μπρατ πρότεινε ότι αυ- σ τον Καναδικό Τύπο.
τός ο δρόμος προς την «Απλώνοντας το χέρι και
εκλογική επιτυχία δεν είναι κάνοντας εισβολές και
μέσω της επιδίωξης μιας συμμετέχοντας σε διάλοιδεολογικής εκστρατείας. γο, ο Ford προσέλκυσε ένα
νέο δημογραφικό στοιχείο
«Πραγματιστής ηγέτης»
“Οι ομοσπονδιακοί Συντη- στο κόμμα».
ρητικοί δεν χρειάζεται να Ο Ντάιμοντ είπε ότι η έκκερδίσουν την Αλμπέρτα. κληση του Προοδευτικού
Πρέπει να κερδίσουν το Συντηρητικού πρωθυΟντάριο. Και έτσι νομίζω πουργού στο εργατικό κίότι το βιβλίο παιχνιδιού νημα και η υποστήριξή του
που πρέπει να δούμε είναι από τα συνδικάτα έκαναν
ο Νταγκ Φορντ και το να κρίσιμες εισβολές στην παείσαι ένας ρεαλιστής ηγέ- ραδοσιακή εργατική βάση
του NDP. Είναι μια στρατητης”, είπε.
«Αυτή είναι η πρόκληση γική που θα μπορούσαν
που βλέπουμε στην ομο- να αντικατοπτρίσουν οι
σπονδιακή εκστρατεία υποψήφιοι για την ηγεσία
όπου τόσο ο Charest όσο για να αυξήσουν την υποκαι ο Brown μιλούν για τη στήριξη των Συντηρητιδιεύρυνση της βάσης των κών ομοσπονδιακά, είπε.
Συντηρητικών και ο Pierre Αλλά ο Jamie Ellerton,
Οι Ομοσπονδιακοί Συντηρητικοί θα επιλέξουν τον νέο τους
Poilievre επικεντρώνεται υπεύθυνος στρατηγικής
ηγέτη στην Οτάβα στις 10 Σεπτεμβρίου.
αποκλειστικά σε αυτή τη δημοσίων σχέσεων στην
Conaptus, ο οποίος δια- έναν αγώνα ηγεσίας, “τελι- γιση», είπε. «Πιστεύω ότι στρατεία του Φορντ και τη
βάση.
“Και τότε πώς φτιάχνεις χειρίζεται επίσης την ομο- κά μιλάς με μια διαφορετι- αυτό είναι ένα σχέδιο για νίκη της Πέμπτης.
αυτόν τον άξονα; Ο Ford σπονδιακή εκστρατεία κή ομάδα ανθρώπων” - ένα το πώς το Καναδικό Συντη- Ο Ford αντιμετώπισε μια
ηγεσίας για τον βουλευτή πολύ μικρό ποσοστό του ρητικό Κόμμα θα μπορού- ιδιαίτερα αδύναμη αντιέκανε αυτό τον άξονα».
Ο Michael Diamond, ο Scott Aitchison, πρότεινε πληθυσμού που ανήκει σε να είναι επιτυχημένο». πολίτευση, είπε, και ένα
οποίος εργάστηκε στην ότι οι συγκρίσεις αναφο- στην πραγματικότητα σε Δεν αρκεί για να ουρλιάξω απαθές εκλογικό σώμα.
εκστρατεία ηγεσίας για ρικά με τις γενικές εκλο- ένα πολιτικό κόμμα, είπε. στον Τριντό
Λιγότεροι από τους μισούς
τον Ford καθώς και στις γές και την εσωκομματική Ωστόσο, ο Diamond συ- Ο Έλλερτον είπε ότι οι ομο- ψηφοφόρους ψήφισαν.
γενικές εκλογές των ομο- κούρσα δεν είναι τόσο μπέρανε ότι υπάρχουν σπονδιακοί Συντηρητικοί Είπε ότι δεν συμφωνούσε
σπονδιακών Συντηρητι- απλές.
ορισμένα στοιχεία από την πρέπει να παρουσιάσουν με την ιδέα ότι οι ομοκών, είπε ότι υπήρχε ένα Είναι μεγαλύτερη πρόκλη«τεράστιο μάθημα» για ση για τους ομοσπονδιατους υποψηφίους ηγεσίας κούς πολιτικούς να έχουν
των Συντηρητικών από τη ένα όραμα που θα μιλά σε
νίκη του Ford σχετικά με κάθε περιοχή της χώρας
την «ανάπτυξη πέρα από με μοναδικό τρόπο για
τις περιστάσεις τους, ενώ
τα ιστορικά σας όρια».
«Το να μετατρέπεις τους ταυτόχρονα θα προσφέρει
εχθρούς σε φίλους χω- μια μεγαλύτερη εικόνα του
ρίς να μετατρέπεις τους τι μπορεί να είναι ο Καναφίλους σε εχθρούς είναι δάς, είπε.
αυτό που έκανε ο Νταγκ Και όταν πρόκειται για

Η αντιληπτή έλλειψη αυθεντικότητας του πρώην ηγέτη των Συντηρητικών Έριν Ο’
Τουλ μπορεί να συνέβαλε στην ήττα του στις ομοσπονδιακές εκλογές, σύμφωνα με
έναν πολιτικό στρατηγικό.
εκστρατεία του Ford, συ- ένα πιο θετικό μήνυμα για σπονδιακοί Συντηρητικοί
μπεριλαμβανομένης της το τι μπορούν να προσφέ- πρέπει να αρχίσουν να
ικανότητάς του να φτάσει ρουν στους ψηφοφόρους, συμπεριφέρονται και να
πέρα από τους παραδοσι- όπως έκανε ο Φορντ κατά ενεργούν όπως ο Φορντ
τη διάρκεια της εκστρα- όσον αφορά τη «μικρό ακούς υποστηρικτές.
«Πιστεύω ότι ένα από τα τείας του, προδικάζοντας λαϊκιστική, όχι ιδεολογικά
πράγματα που είδατε τον εμπιστοσύνη, καθώς εστι- συντηρητική προσέγγισή
Νταγκ Φορντ να κάνει άζονται στο τι θα πράξουν του στα πράγματα».
Ο αρχηγός των προοδευτικών Συντηρητικών του Οντάριο, Doug Ford, μιλά στους με επιτυχία τα τελευταία οι Προοδευτικοί Συντηρη- «Δεν είμαι σίγουρη ότι
υποστηρικτές αφού κέρδισε μια αποφασιστική δεύτερη πλειοψηφία.
τέσσερα χρόνια για την τικοί ώστε η κυβέρνηση
συνέχεια στη σελίδα 12
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Τι μπορούν να μάθουν οι ομοσπονδιακοί Συντηρητικοί
από τη μεγάλη νίκη του Νταγκ Φορντ στο Οντάριο
συνέχεια από τη σελίδα 11
αυτό είναι απαραίτητα κάτι
που χρειάζεται για να κερδίσουμε τη χώρα», είπε.
“Νομίζω ότι μπορείτε να
κάνετε μια αρκετά αποτελεσματική δουλειά για να
δημιουργήσετε αντίθεση
σε βασικές προοπτικές
και οράματα για τη χώρα
σε σύγκριση με την αντιπολίτευση σας κάτω από
ένα κομματικό έμβλημα
και να συνεχίσετε να είστε

επιτυχημένοι.”
Κλειδί αυθεντικότητας
Ο Χάρισον πρότεινε ότι η
αυθεντικότητα ενός ηγέτη
μπορεί να είναι το κλειδί. Αυτό είναι ένα από τα
προβλήματα με τον πρώην ομοσπονδιακό ηγέτη
των Συντηρητικών Έριν
Ο’ Τουλ, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι εμφανιζόταν
περισσότερο ως μετριοπαθής κατά τη διάρκεια των

εκλογών, σε σύγκριση με
όταν ήταν υποψήφιος για
ηγεσία, είπε.
Κανείς δεν θα αμφισβητούσε ότι οι ιδέες που
διατυπώνονται από τον
Poilievre, που θεωρείται ο
πρώτος στην κούρσα για
την ηγεσία, έχουν τις ρίζες
τους στη θεμελιώδη συντηρητική ιδεολογία, είπε
ο Harrison.
“Οι ψηφοφόροι θα το
ανταμείψουν με τη σειρά

τους επειδή δεν πιστεύουν
ότι υπάρχει απαραίτητα
μια κρυφή ατζέντα;” ρώτησε.
“Στον Doug Ford — ο παράγοντας αυθεντικότητας
είναι πολύ υψηλός. Γενικά
θεωρείται αρκετά προσιτός, λαϊκός, κ.λπ.”, είπε.
“Σπάνια [Poilievre] έχει
συλληφθεί κάποιος να
τον κατηγορήσει ότι δεν
είπε ή δεν έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που

πιστεύει στην πραγματικότητα. Πόσο εκτιμούν οι
ψηφοφόροι αυτή την αυθεντικότητα σε σχέση με
τις πραγματικές πολιτικές
που υπάρχουν στο μείγμα;”
Η λαϊκή προσέγγιση του
Ford που απευθύνεται σε
πολλούς ψηφοφόρους
μπορεί επίσης να είναι δύσκολο για τους ομοσπονδιακούς υποψήφιους για την
ηγεσία των Συντηρητικών
να αντιγραφούν, λένε οι

αναλυτές.
“Κοιτάζοντας ιδιαίτερα τον
Pierre Poilievre], ακολουθεί
μια δραματικά διαφορετική προσέγγιση σε ένα
Doug Ford”, είπε ο Bratt.
“Δεν ξέρω αν μπορούν
να αντιγράψουν τον Ford.
Θέλω να πω, υπάρχει ένα
συγκεκριμένο “συνηθισμένο άτομο που είναι
εκεί” που δεν έχουν ούτε ο
Jean Charest και ο Patrick
Brown.”

Η δυσπιστία του παντοδύναμου Πρωθυπουργικού Γραφείου,
«καταστρέφει» τη Δημόσια Υπηρεσία: Paul Tellier
Από την Κάθριν Μέι
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Η έλλειψη εμπιστοσύνης
μεταξύ των πολιτικών
και των υπαλλήλων των
ανώτερων βαθμίδων της
δημόσιας υπηρεσίας, και
ένα Γραφείο του Πρωθυπουργού που δίνει όλες τις
κατευθυντήριες εντολές,
«καταστρέφει» τη δημόσια υπηρεσία του Καναδά,
προειδοποιεί ο Paul Tellier,
πρώην κορυφαίος γραφειοκράτης του Καναδά και
πρώην επικεφαλής της
Canadian National Railway
καθώς και της Bombardier
Inc.
«Η σημερινή κυβέρνηση,
με τη συγκέντρωση των
πάντων στο Πρωθυπουργικό Γραφείο βρίσκεται σε
διαδικασία καταστροφής
της δημόσιας υπηρεσίας…
και η λέξη «καταστροφής»
δεν είναι πολύ ισχυρή»,
δήλωσε ο πρώην υπάλληλος του Privy Council στην
εποχή του Brian Mulroney.
συνέντευξη.
Ο Tellier έκανε τα σχόλιά
του μετά τη δημοσίευση
μιας νέας έκθεσης, Μέγιστη ανησυχία ή προτεραιότητα, από δύο δεξαμενές σκέψης – το Ινστιτούτο Διακυβέρνησης
που εδρεύει στην Οτάβα
και το Ινστιτούτο Διακυβέρνησης Brian Mulroney
στο Πανεπιστήμιο Άγιος
Φράνσις Ξαβιέρ. Η οποία
έφερε στην δημοσιότητα
την αυξανόμενη προβληματική σχέση μετά από διερεύνηση στελεχών δημόσιων υπηρεσιών σε όλα τα
επίπεδα της κυβέρνησης
σχετικά με τις μεγαλύτερες
προκλήσεις τους.
Η έκθεση διαπίστωσε ότι
τα στελέχη της σημερινής
εποχής ανησυχούν για την
πτώση της εμπιστοσύνης
του κοινού στην κυβέρνηση, για την μείωση του
αριθμού των ανώτερων
γραφειοκρατών που δίνουν «άφοβες συμβουλές»
στους υπουργούς, μη ικανή προώθηση τρεχουσών
ζητημάτων πολιτικής· ένας
οικονομικός απολογισμός
μετά την πανδημία. συγκρούσεις μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης·
και την ανάγκη για μεταρρύθμιση των δημόσιων
υπηρεσιών.
Η σχέση είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, ένα

πρόβλημα που ο Tellier
υποστηρίζει ότι επιδεινώθηκε από τον Ομοσπονδιακό νόμο περί λογοδοσίας που δεσμεύεται από
τους κανόνες του Stephen
Harper. Αλλά πιστεύει ότι
τα προβλήματα έχουν επιδεινωθεί υπό την τρέχουσα κυβέρνηση Τζάστιν
Τριντό.
Ο Τέλιερ διερωτάται πώς η
δημόσια υπηρεσία μπορεί
να προσλάβει και να διατηρήσει κορυφαία ταλέντα,
καθώς και να οδηγήσει
στην αλλαγή εάν οι αναπληρωτές υπουργοί και
οι υπουργοί αισθάνονται
υποχρεωμένοι να ελέγχουν ό,τι κάνουν με το
Πρωθυπουργικό γραφείο.
«Δεν υπάρχει περίπτωση
ότι αν ήμουν υπουργός
του υπουργικού συμβουλίου, θα επέτρεπα σε ένα
σωρό άτομα στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να
μου πουν πώς να κάνω τη
δουλειά μου. Και συμβαίνει σε κάθε επίπεδο, δεν
είναι μόνο για τους κατώτερους υπουργούς, τους
ανώτερους υπουργούς…
Είναι για υφυπουργούς και
υπουργεία».
«Γιατί λοιπόν, εάν εμπιστεύεστε τον υπουργό
και εάν εμπιστεύεστε τους
συμβούλους του υπουργού στο γραφείο του και
στο τμήμα, θέλετε έξι άτομα στο Πρωθυπουργικό
γραφείο να εξετάσουν ένα
προσχέδιο δελτίο τύπου ή
ένα tweet;»
Ο Tellier δεν ήταν ποτέ μακριά από τη δημόσια υπηρεσία του Καναδά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.
Εντάχθηκε ως νέος δικηγόρος τη δεκαετία του 1970,
συνέχισε να ηγείται της
δημόσιας υπηρεσίας και

να συμβουλεύει υπουργούς και πρωθυπουργούς.
Έχει παρακολουθήσει
διάφορες προσπάθειες
ανανέωσης της δημόσιας
υπηρεσίας να έρχονται και
να παρέρχονται – συμπεριλαμβανομένου του Public
Service 2000 (PS 2000), του
οποίου ηγήθηκε υπό τον
Mulroney.
Ο Mulroney ήρθε στην
εξουσία αφού οι Φιλελεύθεροι είχαν κυβερνήσει
(όλο το διάστημα εκτός
από λίγους μήνες) από το
1963-84. Αρχικά, ο νέος
πρωθυπουργός δυσπιστούσε με τη δημόσια
υπηρεσία και υποσχέθηκε
να τους εκδώσει «ροζ παντόφλες και παπούτσια για
τρέξιμο». Αλλά ο Mulroney
είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξή του ότι άρχισε
να εμπιστεύεται και να
βασίζεται σε δημόσιους
υπαλλήλους που του έδωσαν τα «ευθύτερα αγαθά»,
ακόμη και λαθροθήρες
ανώτερους γραφειοκράτες
όπως ο Derek Burney και
ο Mark Entwistle για να
ενταχθούν στο PMO του.
Ο Mulroney είπε επίσης
στο Ινστιτούτο Διακυβέρνησης ότι χωρίς τη δουλειά
των δημοσίων υπαλλήλων,
«δεν θα είχαμε ολοκληρώσει τους σημαντικούς
στόχους μας».
Σήμερα, πολλοί ειδικοί
λένε πολλά για τη διόρθωση της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά ο Tellier πιστεύει
ότι το πρώτο βήμα είναι
να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτικών
και γραφειοκρατών – μια
βασική σχέση στη δημοκρατία τύπου Westminster
του Καναδά.
«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη», είπε ο Τέλιερ. «Και

ξεκινά από την κορυφή».
«Δεν ξέρω τι συνέβη (ώστε
να εμπιστευτώ). Θα ήθελα
να πω ότι εάν γράψετε ένα
καλό έγγραφο πολιτικής
ή ένα καλό ενημερωτικό
σημείωμα, θα διαβαστεί.
Αλλά αν δεν πρόκειται να
διαβαστεί, γιατί να ασχοληθείτε;
Η σχέση ήταν τεταμένη
εδώ και χρόνια, αλλά ο
σεβασμός για τη δημόσια
υπηρεσία μειώθηκε κατά
την εποχή του Χάρπερ, καθώς ο ρόλος της μειώθηκε,
οι συμβουλές της υποτιμήθηκαν και η ουδετερότητά
της υπονομεύτηκε.
Ο ομοσπονδιακός νόμος
περί λογοδοσίας, με επίκεντρο τους κανόνες, την
επίβλεψη και τη συμμόρφωση, άλλαξε τον ρόλο
των αναπληρωτών υπουργών, γεγονός που τους
άφησε εσωστρεφείς και
απομονωμένους από τους
Καναδούς.
Ο Tellier δεν γρονθοκοπεί
σχετικά με την πράξη λογοδοσίας, που εισήγαγε
η κυβέρνηση Harper ως
απάντηση στο σκάνδαλο
χορηγιών. Το χαρακτήρισε
«λάθος» που πρέπει να
επανεξεταστεί.
Είπε ότι ο νόμος εμβάθυνε
μια εφαρμοζόμενη μέθοδο
αποστροφής κινδύνου, θέτοντας τέλος στις συναντήσεις δημοσίων υπαλλήλων
με ηγέτες επιχειρήσεων,
κάτι που ήταν απαραίτητο
για την κατανόηση των
διαφόρων δυνάμεων που
παίζουν κατά την ανάπτυξη πολιτικής.
«Το νομοσχέδιο λογοδοσίας ήταν ένα λάθος –όχι
κάθε απλή παράγαφος–
αλλά νομίζω ότι πήγε πολύ
μακριά. Ως αποτέλεσμα,
έχει στερήσει από τις μελ-

λοντικές κυβερνήσεις πολύ
χρήσιμη συμβολή από τις
δημόσιες υπηρεσίες και
τον επιχειρηματικό τομέα
και αντίστροφα».
Η δουλειά της δημόσιας
υπηρεσίας είναι να προσφέρει συμβουλές πολιτικής και στη συνέχεια να
παρέχει προγράμματα και
υπηρεσίες στους Καναδούς. Τελευταία, η εστίαση στη μεταρρύθμιση
της δημόσιας υπηρεσίας
στοχεύει στην επίλυση
προβλημάτων που παρεμποδίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων και
υπηρεσιών – ένα αρχαϊκό
καθεστώς ανθρώπινου
δυναμικού, ένα αδιέξοδο
κανόνων και ξεπερασμένη
τεχνολογία.
Αλλά ο Tellier υποστηρίζει
ότι τέτοιες μεταρρυθμίσεις
χάνουν ένα βασικό πρόβλημα - τη διόρθωση της
σχέσης μεταξύ υπουργών
και υφυπουργών.
«Νομίζω ότι ο Tellier έχει
δίκιο σε αυτό», είπε η Lori
Turnbull, διευθύντρια της
σχολής δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο
Dalhousie.
«Υπάρχουν μόνο τόσα
πολλά που μπορεί να κάνει
η δημόσια υπηρεσία μέσω
της αυτοβελτίωσης που
θα αλλάξει πραγματικά
οτιδήποτε αν οι πολιτικές
τάξεις δεν ενδιαφέρονται
για το τι λένε ή για τις ιδέες
που έχουν».
Πάρτε την καινοτομία. Εάν
οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται για τις συμβουλές ή
τις καινοτομίες των δημοσίων υπαλλήλων –εκτός αν
δεν είναι ακίνδυνες– τότε
δεν υπάρχει ώθηση για καινοτομία, είπε ο Turnbull.
Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η πολιτική. Τα κόμματα
εκλέγονται με τα προγράμματα της προεκλογικής εκστρατείας που τα θεωρούν
ένα «συμβόλαιο με τον
ψηφοφόρο» που πρέπει
να παραδώσουν. Ως αποτέλεσμα, έρχονται στην
εξουσία γνωρίζοντας τι
θέλουν και δεν πιστεύουν
ότι χρειάζονται συμβουλές
από δημόσιους υπαλλήλους.
Αυτό αφήνει λίγο «χρόνο
και χώρο» για τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι
καταλήγουν να «παίζουν
στο περιθώριο», φροντίζοντας να υλοποιούν τις
υποσχέσεις, αλλά δεν κα-

ταλήγουν στις μεγάλες
ιδέες, είπε ο Turnbull.
Επίσης, οι υπουργοί θέλουν συμβουλές και γρήγορες απαντήσεις. Διαμαρτύρονται ότι οι δημόσιοι
υπάλληλοι καθυστερούν
πολύ να συγκεντρώσουν
στοιχεία και να αξιολογήσουν τις επιλογές. Αυτός ο
επείγων χαρακτήρας έχει
αυξηθεί με τα χρόνια λόγω
της τεχνολογικής αλλαγής, του 24ωρου κύκλου
ειδήσεων και της ανόδου
των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.
«Έχει πάντοτε υπάρξει ένα
είδος χρονικής διαφοράς
μεταξύ του πόσο γρήγορα θέλει τα πράγματα η
πολιτική πλευρά και πόσο
γρήγορα μπορεί να κινηθεί
η δημόσια υπηρεσία ενώ
εξακολουθεί να κάνει τη
δουλειά της με υπευθυνότητα», είπε ο Turnbull.
«Αυτή η χρονική κρίση
φαίνεται να επιδεινώνεται.
Σε ένα σημείο, ήταν μια
υγιής ένταση και τώρα γίνεται ανθυγιεινή, καθώς η
πολιτική πλευρά σταματά
να περιμένει και απλώς
ενεργεί. “
Αλλά ο Turnbull ανησυχεί
τι θα μπορούσε να συμβεί
στην ήδη διαλυμένη σχέση με την μεταβίβαση σε
μια δημόσια υπηρεσία με
πιο ευέλικτες ρυθμίσεις
εργασίας στον απόηχο του
COVID-19.
Είπε ότι τα στελέχη και οι
πολιτικοί είναι πιο πιθανό να επιστρέψουν στο
γραφείο «σε πραγματικό
χρόνο», ενώ η υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία θα
μπορούσε να εργάζεται
εξ αποστάσεως από οπουδήποτε σε ολόκληρη τη
χώρα. Αυτό θα μπορούσε
να απομακρύνει περαιτέρω τους ανώτερους γραφειοκράτες και τους πολιτικούς από το υπόλοιπο
προσωπικό της δημόσιας
υπηρεσίας, το οποίο παρέχει υπηρεσίες και κάνει
τη δουλειά για συμβουλές
πολιτικής που βασίζονται
σε στοιχεία.
Ο Stephen Van Dine, ανώτερος αντιπρόεδρος δημόσιας διακυβέρνησης στο
Ινστιτούτο Διακυβέρνησης, είπε ότι αυτές οι «ευκαιρίες για να μιλήσουμε
ήσυχα» με τον υπουργό
που είναι κρίσιμες για την
συνέχεια στη σελίδα 14
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Ποιες είναι οι επιλογές του Καναδά στην Ουκρανία;
Είναι καιρός η κυβέρνηση Τριντό να ξεκαθαρίσει τους στόχους και τα όρια της παρέμβασής της στον πόλεμο.
από τη Νικόλ Τζάκσον
Απόδοση Ι. Σραϊδάρης
Είτε πιστεύετε είτε όχι ότι
είναι καιρός ο Καναδάς να
πιέσει για ειρήνη στην Ουκρανία, είναι σίγουρα καιρός να αποσαφηνιστούν
οι στόχοι, τα οφέλη και τα
όρια των απαντήσεών του.
Αυτές οι αντιδράσεις έχουν
εξελιχθεί κατά τη διάρκεια
του πολέμου. Ο Καναδάς
ενήργησε έγκαιρα και
έστειλε στην Ουκρανία μη
θανατηφόρα στρατιωτική
βοήθεια και οικονομική
υποστήριξη. Σε μια προσπάθεια να αλλάξει τον
πολεμικό λογισμό του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ,
η κυβέρνηση ενώθηκε με
τους συμμάχους για να επιβάλει άνευ προηγουμένου
οικονομικές και πολιτικές
κυρώσεις μαζί με ανθρωπιστική και προσφυγική
βοήθεια. Οι Καναδοί, εξοργισμένοι από τη βία, παρακινήθηκαν να βοηθήσουν.
Με την πάροδο του χρόνου, η κυβέρνησή μας
άρχισε να στέλνει θανατηφόρα όπλα που προηγουμένως είχε αρνηθεί
και έστειλε περισσότερα
στρατεύματα στα σύνορα
της Ουκρανίας. Μεταξύ
άλλων ενεργειών, στα τέλη
Μαΐου απαγόρευσε την
είσοδο στον Καναδά σε
1.000 Ρώσους που είχαν
επιβληθεί κυρώσεις. Ως
μέρος της G7, ο Καναδάς
υποσχέθηκε περαιτέρω
οικονομική στήριξη 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων,
μαζί με το πακέτο βοήθειας 40 δισεκατομμυρίων
δολαρίων του Προέδρου
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.
Στις 24 Μαΐου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη δωρεά στρατιωτικού
εξοπλισμού.
Ο Καναδάς έχει ήδη επιτύχει τον πρώτο, περιορισμένο στόχο του να βοηθήσει
την Ουκρανία να αμυνθεί
ενάντια στις προόδους
της Ρωσίας προς το Κίεβο

και στο βόρειο τμήμα της
Ουκρανίας. Η ευρωπαϊκή
ασφάλεια έχει ενισχυθεί.
Το ΝΑΤΟ έχει ενοποιηθεί και η Φινλανδία και η
Σουηδία έχουν υποβάλει
αίτηση για ένταξη. Η οικονομία της Ρωσίας είναι αποδυναμωμένη. Έχει
υποστεί μεγάλες στρατιωτικές απώλειες και θα
παραμείνει για πολύ καιρό
πολιτικά απομονωμένη
από τη Δύση.
Ωστόσο, οι στόχοι του
Καναδά είναι πλέον ασαφείς. Είναι ο στόχος του,
για παράδειγμα, να επιτύχει ένα ψήφισμα που
να υποστηρίζει μια σχέση
μεταξύ μιας κυρίαρχης
Ουκρανίας και της Δύσης
και της Ρωσίας; Είναι για να
αποτρέψει τη Ρωσία από
το να εξαπολύσει μελλοντικές επιθέσεις; Είναι για
να απωθήσει τον Πούτιν
από την εξουσία; Ή μήπως, γενικότερα, είναι να
αποτρέψουμε τη νίκη ενός
αυταρχικού κράτους;
Οι στόχοι μας φαίνεται να
κλιμακώνονται ως αντίδραση σε γεγονότα, συμπεριλαμβανομένου του
βομβαρδισμού της Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς και στο
νότο. Η συνεχής επιτυχία
της Ουκρανίας δεν μπορεί
να είναι εγγυημένη.

Ο πόλεμος έχει γίνει πιο
σύνθετος. Πόσο καιρό και
με ποιο κόστος θέλει ο
Καναδάς να υποστηρίξει
έναν πόλεμο ενάντια σε
έναν πυρηνικά οπλισμένο
τύραννο που απειλεί με
περισσότερο θάνατο, δυστυχία και καταστροφή;
Οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν δύσκολες επιλογές.
Ο στόχος του Ουκρανού
προέδρου Volodymyr
Zelenskyy δεν ήταν ξεκάθαρος, αλλά φαίνεται ότι
αντιστέκεται και προωθεί.
Πρόσφατα, ο βοηθός του
ζήτησε την αποκατάσταση
των συνόρων της Ουκρανίας του 1991. Ο Καναδάς
φαίνεται πως αποφάσισε
να τον στηρίξει σε αυτή
την προσπάθεια, αλλά θα
πρέπει να είναι ξεκάθαρο
για πόσο καιρό και με τι
κόστος.
Ρεαλιστικά, θα είναι δύσκολο να απεγκλωβιστεί
η Ρωσία από το Ντονμπάς
και την Κριμαία, όπου ρωσικά στρατεύματα έχουν
οχυρωθεί από το 2014. Ο
Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ
χαρακτήρισε το Ντονμπάς
«ανεπιφύλακτη προτεραιότητα» για τη Ρωσία. Το
κύρος του Πούτιν διακυβεύεται.
Αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει. Πολλοί περισσότε-

ροι Ουκρανοί θα πεθάνουν
καθώς σπίτια, κτίρια και
υποδομές καταστρέφονται
περαιτέρω. Εάν το ΝΑΤΟ
θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό της Ρωσίας στο
λιμάνι της Οδησσού, οι κίνδυνοι ενός διευρυνόμενου
πολέμου αυξάνονται. Ο
πρόσθετος κίνδυνος είναι
μια κλιμάκωση με πυρηνικά όπλα.
Ωστόσο, εάν η Ουκρανία δεν προχωρήσει, θα
αφήσει τη Ρωσία με έναν
χερσαίο διάδρομο από
την Κριμαία στο Ντονμπάς
(και ίσως περισσότερο). Η
Ουκρανία θα ήταν μια περικομμένη και φτωχότερη
πολιτεία εάν αποκόπηκε
από την πλούσια σε ορυκτά νοτιοανατολικά και
έχανε την πρόσβαση στη
Μαύρη Θάλασσα. Αυτές
θα ήταν μεγάλες απώλειες.
Πρόσφατα, ο Zelenskyy
ανέφερε μια τρίτη πιθανότητα - να διαπραγματευτεί.
Ίσως τώρα είναι η ώρα να
πιέσουμε ξανά για διπλωματία, με την ελπίδα να
αποτραπούν περισσότεροι
θάνατοι και καταστροφές
σε έναν παρατεταμένο
πόλεμο. Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι και έκτακτο
κόστος, συμπεριλαμβανομένου του λιμού και της
αύξησης των τιμών της
ενέργειας, από έναν συνε-

χιζόμενο πόλεμο.
Με αυξανόμενα στοιχεία
για φρικαλεότητες και
ελάχιστη συμφωνία στα
γεγονότα, ορισμένοι θα
υποστηρίξουν ότι είναι
πολύ νωρίς, πολύ αφελές ή
πολύ επικίνδυνο. Ο Πούτιν
δείχνει ελάχιστη διάθεση
να επιδιώξει την ειρήνη.
Ωστόσο, τελικά, ο πόλεμος
θα τελειώσει με διαπραγματεύσεις.
Όσο νωρίτερα μπορεί να
επιτευχθεί μια διευθέτηση,
τόσο πιο γρήγορα ο Καναδάς μπορεί να βοηθήσει
στη μαζική ανοικοδόμηση,
οι πρόσφυγες μπορούν να
επιστρέψουν στα σπίτια
τους και η εκπαίδευση των
παιδιών μπορεί να ξαναρχίσει. Οι διαπραγματεύσεις
θα μπορούσαν ακόμη και
να αποτρέψουν το Ντονμπάς από το να μετατραπεί
σε άλλη μια αυτονομιστική
σύγκρουση χωρίς πολιτική
επίλυση ή να προσαρτήσει
η Ρωσία μεγαλύτερο μέρος
της επικράτειάς του.
Οι διαπραγματεύσεις δεν
θα είναι εύκολες και θα
απαιτήσουν πολιτική βούληση και διεθνή υποστήριξη που δεν υπάρχει αυτή
τη στιγμή. Θα απαιτούσαν
άμεση, διαρκή κατάπαυση
του πυρός. Ο πραγματικός
κίνδυνος είναι ότι η Ρωσία
εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να ανασυνταχθεί και να
επιτεθεί ξανά.
Οι διαπραγματεύσεις θα
απαιτούσαν από όλα τα
μέρη να συζητήσουν το
καθεστώς του Λουχάνσκ
και του Ντόνετσκ στην Ουκρανία, και τα δικαιώματα
των ρωσόφωνων εκεί. Ο
Ζελένσκι θα θέλει να συμβιβαστεί με όρους ευνοϊκούς για την Ουκρανία,
συμπεριλαμβανομένης
της αποστρατιωτικοποίησης και της πρόσβασης
στη Μαύρη Θάλασσα. Ο
Πούτιν θα πιέσει για να
διατηρήσει τα εδαφικά του
κέρδη. Για τη Ρωσία και την

Ουκρανία, αυτός είναι ένας
υπαρξιακός πόλεμος, που
δυσκολεύει τους συμβιβασμούς.
Νωρίτερα στον πόλεμο, ο
Ζελένσκι έδειξε ότι μπορεί
να είναι ανοιχτός σε δημοψήφισμα για το ζήτημα της
ουδετερότητας της Ουκρανίας. Η Ουκρανία δεν
θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ εάν
λάβει επαρκείς εγγυήσεις
ασφαλείας με άλλο τρόπο.
Μπορεί να το φυλάει ως
διαπραγματευτικό χαρτί.
Οι Ουκρανοί πρέπει να
αποφασίσουν μόνοι τους
την πορεία τους προς τα
εμπρός. Προς το παρόν,
φαίνεται ότι θέλουν πλήρη
αποκατάσταση της επικράτειάς τους.
Η Ουκρανία αξίζει την υποστήριξη του Καναδά για
να αμυνθεί ως απάντηση
στην απρόκλητη εισβολή
του Πούτιν. Μαζί με τους
συμμάχους μας, ο Καναδάς
έχει δείξει τη βούληση και
την ικανότητα να απαντήσει στις επιθέσεις του
Πούτιν και το δικαίωμα των
χωρών να αμυνθούν.
Ο Καναδάς μπορεί να συνεχίσει να εξοπλίζει την
Ουκρανία και να επιβάλλει
περισσότερες και αυστηρότερες κυρώσεις. Ωστόσο, αυτός μπορεί να είναι
ένας μακρύς και όλο και
πιο επικίνδυνος πόλεμος
φθοράς. Η κυβέρνησή μας
θα πρέπει να διασφαλίσει
ότι οι απαντήσεις θα συνεχίσουν να είναι ανάλογες
με τις καναδικές αξίες και
στόχους. Οι Καναδοί χρειάζονται μια σαφή ιδέα για
το κόστος, τα όρια και τις
πιθανές ακούσιες συνέπειες της δέσμευσής μας.
Όταν οι Ουκρανοί είναι
έτοιμοι, η υποστήριξη της
κλίσης τους προς την ειρήνη μπορεί να είναι ο
καλύτερος τρόπος για να
σωθούν ζωές, να υποστηρίξουν τα παγκόσμια ιδεώδη και να αποτρέψουν
περαιτέρω επιθετικότητα.

Είναι έτοιμο το Κεμπέκ να ωθήσει τον Καναδά
σε έναν άλλο γλωσσικό πόλεμο;
Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε

Οι γλωσσικοί πόλεμοι - και οι πολιτικές ταυτότητας - στο Κεμπέκ θερμαίνονται ξανά.
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
ΟΤΑΒΑ — Οι γλωσσικοί
πόλεμοι — και οι πολιτικές
ταυτότητας — στο Κεμπέκ
θερμαίνονται ξανά.
Μόνο τώρα, ούτε η ομοσπονδιακή φιλελεύθερη
κυβέρνηση ούτε οι ομοσπονδιακοί συντηρητικοί
υποψήφιοι για την ηγεσία
- που ίσως δεν επιθυμούν
να ενοχλήσουν τους γαλλόφωνους ψηφοφόρους
του Κεμπέκ - έχουν την πολυτέλεια να αποτρέψουν
το βλέμμα τους.
Αυτό συμβαίνει επειδή ο
νόμος, που αρχικά προτάθηκε ως νομοσχέδιο
Νο. 96 πέρυσι, είναι πλέον πραγματικότητα. Και
τα μέλη της αγγλόφωνης
μειονοτικής κοινότητας
της επαρχίας φοβούνται
ότι απειλεί την πρόσβασή

πολιτικοί ηγέτες αναγκάζονται να λάβουν τα μέτρα
του νόμου και να ορίσουν
θέσεις.
Εδώ είναι τι πρέπει να γνωρίζετε για τη συζήτηση για
το νομοσχέδιο 96.
Γιατί τώρα?
Το νομοθετικό σώμα του
Κεμπέκ ενέκρινε την τελική
απόδοση του τελευταίου
νόμου περί προστασίας
της γαλλικής γλώσσας την
Τρίτη. Μέχρι στιγμής, οι
ομοσπονδιακοί πολιτικοί δημιουργούν θόρυβο
γύρω από αυτό, καθυστερώντας την επαρχία
και τον δημοφιλή πρωθυπουργό François Legault
για ένα ευαίσθητο πολιτικό
ζήτημα, παρόλο που η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
έχει σαφή συνταγματική
τους στην υγειονομική πε- τη δικαιοσύνη και άλλες αγγλικά.
ευθύνη να προστατεύει
ρίθαλψη, την εκπαίδευση, κρατικές υπηρεσίες στα Ξαφνικά οι ομοσπονδιακοί τις «επίσημες γλωσσικές

μειονότητες» του Καναδά
— στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αγγλόφωνοι
στο Κεμπέκ.
Τι είναι ο νόμος;
Με τίτλο «Ένας νόμος που
σέβεται τα γαλλικά, την
επίσημη και κοινή γλώσσα του Κεμπέκ», είναι ένα
σύνθετο νομοσχέδιο για
τις υπηρεσίες στην αγγλική
γλώσσα και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις για τη
χρήση των γαλλικών σε
κρατικές υπηρεσίες και ιδιωτικούς χώρους εργασίας.
Διαφορετικά τμήματα θα
τεθούν σε ισχύ τα επόμενα
τρία χρόνια. Αλλά η πρόθεση είναι σαφής: να αυξηθεί
η χρήση των γαλλικών σε
όλες τις πτυχές της κοινωνίας του Κεμπέκ.
Ποιες είναι οι κύριες επισυνέχεια στη σελίδα 14
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Είναι έτοιμο το Κεμπέκ να ωθήσει τον Καναδά
σε έναν άλλο γλωσσικό πόλεμο;
συνέχεια από τη σελίδα 13

κρίσεις του νόμου;
Υπάρχουν πολλά. Εν ολίγοις, ότι επιβάλλοντας τη
χρήση των γαλλικών σε
περισσότερους χώρους
εργασίας και κυβερνητικές
υπηρεσίες, υπερβαίνει τα
όρια, παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπως το δικαίωμα
στην ελεύθερη έκφραση,
το δικαίωμα στη διαδικαστική δικαιοσύνη και τη
δίκαιη διαδικασία, το δικαίωμα να είναι απαλλαγμένος από αδικαιολόγητη
έρευνα και κατάσχεση και
εγγυήσεις για τα δικαιώματα ισότητας κατά των
διακρίσεων λόγω φυλής,
εθνικής ή εθνικής καταγωγής.
Ο ομοσπονδιακός υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ
Λαμέτι εξέφρασε την ανησυχία του για τον αντίκτυπό του στα «συνταγματικά
δικαιώματα των μειονοτήτων στο Κεμπέκ», συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος πρόσβασης
στη δικαιοσύνη και στις
δύο επίσημες γλώσσες,
όπως κατοχυρώνεται στο
άρθρο. 133 του Συντάγματος, ιδίως υπό το φως της
υποχρέωσης του νομοσχεδίου 96 για τους διαδίκους
να μεταφράζουν δικαστικά
έγγραφα στα γαλλικά· Ο πι-

θανός αντίκτυπός του στον
αριθμό των αγγλόφωνων
δικαστών που διορίζονται·
και οι πιθανές επιπτώσεις
στα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, που
εγγυάται το τμήμα. 35 του
Συντάγματος.
Ανησύχησε για την πρόσβαση στην υγειονομική
περίθαλψη, τον πιθανό
αντίκτυπο στη μετανάστευση, καθώς και για τη
δύναμη των επαρχιακών
γλωσσικών υπαλλήλων να
διεξάγουν έρευνες χωρίς
ένταλμα και κατασχέσεις
ιδιωτικών επιχειρήσεων
που ενδέχεται να παραβιάζουν τα δικαιώματα του
Συντάγματος.
Επιπλέον, ο νόμος περιορίζει ρητά τη δυνατότητα
των αντιπάλων να οδηγήσουν την κυβέρνηση του
Κεμπέκ στα δικαστήρια
για να αμφισβητήσουν τις
χειρότερες αμαρτίες της.
Επικαλείται μια συνταγματική παράκαμψη, που
ονομάζεται ρήτρα «ανεξάρτητων», για να την προστατεύσει από δικαστικό
έλεγχο για έως και πέντε
χρόνια – μια συνταγματική
καταπακτή διαφυγής που
χρησιμοποίησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις
του Κεμπέκ για να κάνουν
τους γλωσσικούς νόμους
αδιάβλητους.
Ποιος είναι αντίθετος σε

αυτό;
Ο νόμος ψηφίστηκε με
78-29 από το εθνικιστικό
κεντροδεξιό κυβερνητικό
κόμμα, το Coalition Avenir
Québec, με την υποστήριξη ενός άλλου κόμματος
Québec Solidaire. Το Parti
Québecois καταψήφισε,
λέγοντας ότι δεν προχώρησε αρκετά.
Μόνο το επαρχιακό Φιλελεύθερο κόμμα καταψήφισε, λέγοντας ότι είναι
υπέρβαση. Πολλοί στην
αγγλόφωνη κοινότητα
του ευρύτερου Μόντρεαλ, ομάδες ιθαγενών συμπεριλαμβανομένων των
Mohawks του Kahnawake
και των Innu του βόρειου
Κεμπέκ, και άλλες γλωσσικές μειονότητες στις
κοινότητες μεταναστών
του Κεμπέκ, που μερικές
φορές ονομάζονται αλλόφωνοι (άτομα των οποίων
η πρώτη γλώσσα δεν είναι
ούτε αγγλικά ούτε γαλλικά). είναι αντίθετοι.
Το Δίκτυο Κοινοτικών
Ομάδων του Κεμπέκ, μια
μη κερδοσκοπική ομάδα-ομπρέλα, έχει κινητοποιηθεί εναντίον του,
διοργανώνοντας δύο συγκεντρώσεις αυτόν τον
μήνα και δεσμεύοντας να
εγείρει δικαστικές προκλήσεις.
Τι μπορούν να κάνουν οι
ομοσπονδιακοί πολιτικοί;

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορούσε πάντα να
δοκιμάσει την εγκυρότητα
ενός επαρχιακού νόμου
σχετικά με παραπομπή
στο Ανώτατο Δικαστήριο
του Καναδά, αλλά αυτό
δεν είναι ιδανικό γιατί δεν
θα υπήρχαν πραγματικά
γεγονότα προς εξέταση.
Θα μπορούσε να παρέμβει στα πρώτα στάδια της
προσφυγής για να υποστηρίξει ομάδες που δεσμεύονται να αμφισβητήσουν τη
νομοθεσία για τη γλώσσα
στο δικαστήριο, μόλις το
κάνουν. Δεν χρειάζεται να
περιμένει μέχρι να φτάσει
η υπόθεση στο Ανώτατο
Δικαστήριο του Καναδά.
Υπάρχουν πλεονεκτήματα
στο να προβάλλετε ομοσπονδιακά επιχειρήματα
και να τα δείτε να δοκιμάζονται από τα δικαστήρια
του Κεμπέκ. Ή θα μπορούσε να παρέμβει μόλις
φτάσει μια δοκιμαστική
υπόθεση στο επίπεδο του
Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Μέχρι τώρα, κανένα από
τα μεγάλα ομοσπονδιακά
κόμματα δεν είχε πει ότι
θα αμφισβητούσε ρητά το
Κεμπέκ.
Για περισσότερο από ένα
χρόνο, υπάρχει μια ενεργή συζήτηση στα μέλη
των Φιλελευθέρων και
των Συντηρητικών για το
νομοσχέδιο 96 καθώς και

το νομοσχέδιο 21, τον
νόμο περί ανεξιθρησκίας
που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2019. Δημοφιλής
στο Κεμπέκ, ο τελευταίος
νόμος απαγορεύει τους
δημόσιους υπαλλήλους
σε ορισμένους δημόσιους
τομείς, όπως η διδασκαλία
ή η αστυνόμευση, από τη
χρήση εξωτερικών συμβόλων θρησκευτικών πεποιθήσεων όπως χιτζάμπ,
κιπά, σταυροί ή τουρμπάν.
Επίσης, επικαλείται τη «ρήτρα παρά ταύτα» για να
την προστατεύσει από τον
δικαστικό έλεγχο.
Η εσωτερική δυσφορία
μεταξύ των Φιλελευθέρων
έχει αυξηθεί και την Τετάρτη, ο Anthony Housefather,
βουλευτής των Φιλελευθέρων, δικηγόρος και πρώην
δήμαρχος της Côte SaintLuc, μαζί με άλλους τρεις
φιλελεύθερους βουλευτές,
κυκλοφόρησαν στη δημοσιότητα στο Montreal
Gazette και στο Le Devoir
σχετικά με τη γλώσσα.
νόμο, λέγοντας ότι αποτυγχάνει να επιτύχει τη
σωστή ισορροπία.
Μέχρι τώρα, ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό
αρνιόταν να καταδικάσει
ευθέως και τα δύο νομοσχέδια, αν και έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχία για τον αντίκτυπό
τους. Στο νομοσχέδιο 21,

ο Τριντό είπε ότι εναπόκειται στους κατοίκους του
Κεμπέκ να το αμφισβητήσουν, ενώ δεν απέκλεισε
μια πιθανή μελλοντική
παρέμβαση στο Ανώτατο
Δικαστήριο του Καναδά.
Στο νομοσχέδιο 96, ο Τριντό είχε πει από καιρό
ότι η κυβέρνησή του θα
περίμενε να δει την τελική
απόδοση.
Αυτή την εβδομάδα, ο
Τριντό και η κυβέρνησή
του προχώρησαν περισσότερο στην κριτική τους και
στους δύο νόμους.
Στο Σασκατούν, ο Τριντό
είπε ότι η κυβέρνησή του
«θα είναι μέρος» μιας δικαστικής αμφισβήτησης
του νομοσχεδίου 21 μόλις
φτάσει στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, όπως
είπε «σχεδόν σίγουρα» θα
γίνει.
«Θα είμαστε εκεί για να
υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων
των Καναδών που έχουν
ανασταλεί από αυτόν τον
νόμο».
Ο υπουργός του της Δικαιοσύνης είπε ότι η Οτάβα θα «παρακολουθήσει
προσεκτικά» για να δει
πώς εφαρμόζεται ο νόμος
96 και θα μπορούσε να
παρέμβει για να τον αμφισβητήσει και στο Ανώτατο
Δικαστήριο του Καναδά.

Η δυσπιστία του παντοδύναμου Πρωθυπουργικού Γραφείου,
«καταστρέφει» τη Δημόσια Υπηρεσία: Paul Tellier
συνέχεια από τη σελίδα 12
οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι λιγότερο πιθανές
σε μια δημόσια υπηρεσία
όπου ορισμένοι εργάζονται εξ αποστάσεως.
«Η φασαρία της ενημέρωσης ενός υπουργού, είτε
ταξιδεύει με το αυτοκίνητο
από και προς το Κοινβούλιο, απολαμβάνοντας ένα
σάντουιτς, ή σε έναν διάδρομο όπου μπορείτε να

έχετε κατ’ ιδίαν συναντήσεις όπου ο υπουργός και
ο αναπληρωτής του μπορούν να πουν έναν ήσυχο
λόγο, », είπε ο Βαν Ντάιν.
«Αν αυτές οι ευκαιρίες γίνονται όλο και λιγότερες,
αυτό είναι σαν τον σύνθετο
αντίκτυπο του (παίζοντας)
χαλασμένου τηλεφώνου».
Ο Καναδάς δεν είναι μόνος
που αντιμετωπίζει αυτό το
πρόβλημα. Οι εντάσεις με-

ταξύ υπουργών και ανώτερων γραφειοκρατών έχουν
μελετηθεί μέχρι θανάτου
εδώ και χρόνια. Μια σημαντική βρετανική μελέτη για
τη σχέση την αποκάλεσε
«υπομόχλιο» ενός συστήματος του Westminster.
Όταν δεν λειτουργεί, η
πολιτική και η παροχή
υπηρεσιών διακυβεύονται.
Ωστόσο, οι προηγούμενες προσπάθειες για την

επίλυσή του στον Καναδά
επικεντρώθηκαν στο να
καταστήσουν τη δημόσια
υπηρεσία πιο υπεύθυνη
–όπως το νομοσχέδιο λογοδοσίας– και να ανταποκρίνεται σε αυτό που
θέλουν οι πολιτικοί. Ελάχιστη συζήτηση έχει γίνει
για το τι θα μπορούσαν να
κάνουν οι υπουργοί για να
επιδιορθώσουν τη σχέση.
Ο Tellier είπε ότι πρέπει να

υπάρχει μια «υγιή ένταση» μεταξύ των δημοσίων
υπαλλήλων και των πολιτικών, αλλά αυτή η ισορροπία δεν είναι καλά με τους
πολιτικούς να κυριαρχούν
όλο και περισσότερο.
Χωρίς εμπιστοσύνη, οι ειλικρινείς συζητήσεις μεταξύ
πολιτικών και δημοσίων
υπαλλήλων - που ο Τέλιερ
αποκάλεσε «αγώνα τένις» δεν συμβαίνουν, θέτοντας

σε κίνδυνο την πολιτική και
την παράδοση.
Είπε ότι η διόρθωση ξεκινά
με τον πρωθυπουργό, ο
οποίος πρέπει να καταστήσει σαφές ότι οι υπουργοί
πρέπει να συμβουλεύονται
τους αναπληρωτές τους.
Και αν δεν τους εμπιστεύονται, ο πρωθυπουργός θα
πρέπει να τους αντικαταστήσει με βουλευτές που
εμπιστεύονται.

Οι εκδηλώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος
του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Όπως κάθε χρόνο αυτήν
την εποχή, έτσι και αυτόν
τον Μάιο, ο Ελληνισμός
του Τορόντο τίμησε την
μνήμη των θυμάτων του
Μικρασιατικού Ελληνισμού από την Τουρκική
Θηριωδία.
Οι εκδηλώσεις του 2022
οργανώθηκαν από την
«Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο και της Παμποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά.
Το απόγευμα του Σαββάτου της 21 Μαΐου στον
Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου τελέσθηκε Μέγας
Αρχιερατικός Εσπερινός,
ένα μνημόσυνο στην μνήμη των σφραγισθέντων
Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Εθνομάρτηρα
Χρυσοστόμου Σμύρνης
(όπου χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος

Πατάρων κ. Αθηναγόρας.)
Μετά το πέρας της τελετουργίας της Επιμνημόσυνης Ακολουθίας το πλήθος
των πιστών κατευθύνθηκε
στην αίθουσα του Πολυμενάκιου Πολιτιστικού
Κέντρου όπου ήδη φιλοξενούνταν μια εξαίρετη έκθεση σπάνιων φωτογραφιών
από την εποχή εκείνων των
ημερών ευγενή προσφορά
του Μιχάλη Μουρατίδη.
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δόκτορας
Θεοφάνης Μαλκίδης, ειδικός στις Γενοκτονίες, που
ήρθε από την Ελλάδα για
να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις. Θέμα της ομιλίας
«Το ολοκαύτωμα του Μικρασιατικού Ελληνισμού, ο
Χρυσόστομος Σμύρνης και
το χρονικό μιας προαναγγελθείσας καταστροφής»
Ο Θεοφάνης Μαλκίδης

έχει γεννήθεί στην Αλεξανδρούπολη από προγόνους
διασωθέντες της Γενοκτονίας η οποία σχεδιάστηκε
και ολοκλερώθηκε από
την Τουρκία στο χρονικό
διάστημα 1908-1924 και
των Ολοκαυτωμάτων κατά
τη διάρκεια της Ναζιστικής
και Φασιστικής Κατοχής
(1941-1944), όπου η οικογένειά του είχε θύματα, ορφανά και αγνοούμενους.
Σπούδασε Οικονομικές
Επιστήμες, Παιδαγωγικά και Κοινωνιολογία της
Ιστορίας και είναι διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ασχολείται ερευνητικά με
το ζήτημα της ανάδειξης
και διεθνοποίησης της
Γενοκτονίας, με τα εγκλήματα από τις Ναζιστικές
και Φασιστικές δυνάμεις
Κατοχής, με τα θέματα

του Βορειοηπειρωτικού
Ελληνισμού, της Θράκης,
του Αιγαίου, της Κύπρου,
της Μακεδονίας, καθώς
και με τις οικονομικές και
κοινωνικές πτυχές της
σύγχρονης Ελληνικής παρουσίας στα Βαλκάνια,
στον Εύξεινο Πόντο και την
ανατολική Μεσόγειο.
Την εκδήλωση άνοιξε ο
Κώστας Τσιφλίδης, αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων και τελετάρχης των εκδηλώσεων. Ο
Κώστας Τσιφλίδης πέρα
από τα συνηθισμένα καλοσωρίσματα του κοινού
και τις παρουσιάσεις των
επισήμων, προλόγισε και
παρουσίασε τον Δόκτορα
Θεοφάνη Μαλκίδη. Τόνισε
δε ότι Σκοπός του αγώνα
όλων των Ποντίων είναι η
Διεθνής αναγνώριση της

Γενοκτονίας Μία σημαντική πρωτοβουλία με σειρά
εκδηλώσεων για την Γενοκτονία του Ελληνισμού της
Μ. Ασίας και του Πόντου
διοργανώθηκε στις 21-22
Μαΐου με πρωτοβουλία
από την «Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο και της Παμποντιακής Ομοσπονδίας
ΗΠΑ-Καναδά.
Ο Δόκτωρ Φάνης Μαλκίδης με απλές σύντομες
αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις απέφυγε την παγίδα
του να γίνει κουραστικός
και μη κατανοητός. Επικοινώνησε με το ακροατήριό
του τα μηνύματά του τα
οποία κάλυπταν το θέμα
σφαιρικά. .
… Η αγώνας για τη δικαίωση και την αναγνώριση της
Γενοκτονίας των Ποντίων
και του Μικρασιατικού
Ελληνισμού συνεχίζεται…

…Και μη ξεχνάτε πως…
«Η Γενοκτονία που δεν
τιμωρήθηκε.. επαναλαμβάνεται..»
Το πρόγραμμα της Κυριακής πρόβλεπε την τελετή
Δοξολογίας στον Ιερό Ναό
του Αγίου Δημητρίου πριν
από την μετάβαση στο
μνημείο της Γενοκτονίας.
Η τελετή στο Μνημείο
πραγματοποιήθηκε τις
μεταμεσημβρινές ώρες
και περιλάμβανε Τρισάγιο,
σύντομη ομιλία από τον
καθηγητή Θεοφάνη Μαλκίδη με τίτλο «το ατιμώρητο έγκλημα, μνήμη και
δικαίωση», χαιρετισμούς
επισήμων και οργανισμών,
κατάθεση στεφάνων και
τελευταία με τους εθνικούς
ύμνους της Ελλάδας και
του Καναδά έκλεισε το
πρόγραμμα..
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Θα ξαναγλιστρήσει ο Νταγκ Φορντ στον παλιό του λαϊκισμό ή θα
συνεχίσει να εξελίσσεται και να οικοδομεί τo κληροδότημά του;
Θα είναι συναρπαστικό να παρακολουθήσετε ποιο μονοπάτι ακολουθεί ο Ford. Αν πάρει τον δύσκολο δρόμο,
θα μπορούσε να βοηθήσει να προωθήσει τους ομοσπονδιακούς Συντηρητικούς από το επικίνδυνο έδαφος

μια ασφαλέστερη και πιο
εκλέξιμη πολιτική πορεία ιδίως η Christine Elliott και
ο Rod Phillips - έχουν πλέον φύγει. Μπορεί κανείς να
ελπίζει ότι στις διαχρονικά
λανθασμένες αποτυχίες
όπως ο υπουργός Παιδείας Stephen Lecce και ο
πρώην μιμητής του Χάρπερ Greg Rickford δεν θα
επιτρέπεται να γεμίσουν
τις καρέκλες τους.
Έτσι, τώρα ο Ford έχει
τέσσερα χρόνια για να
θέσει τα θεμέλια μιας πιο
ελκυστικής, πιο διαρκούς
κληρονομιάς: στην υγεία,
τη στέγαση και μια βιώσιμη, ευημερούσα επαρχία.
Θα ξαναγλιστρήσει στο
παλιό του λαϊκίστικο κύμα
ή θα συνεχίσει να εξελίσ-

σεται και ως άτομο και ως
ηγέτης;
Μία από τις πρώτες ενδείξεις θα είναι η ομιλία
από τον θρόνο. Εάν επιστρέφει στη χριστιανική
ευαγγελική άποψη για την
εκπαίδευση, είναι και πάλι
ανοιχτά κατά της κλιματικής αλλαγής ή υπόσχεται
να μειώσει θέσεις εργασίας
και να κάνει σαρωτικές
περικοπές προγραμμάτων,
θα σημαίνει μια πολύ κακή
τετραετία μπροστά - και
ένα τέλος σε κάθε ελπίδα
για πιο θετική κληρονομιά.
Εάν, ωστόσο, ο Ford συνεχίσει να εξισορροπεί
τις δαπάνες για τα βασικά
με τη δημοσιονομική πειθαρχία και χρησιμοποιεί
νυστέρι αντί για τσεκούρι,
το 2026 μπορεί να βρει
την επαρχία να θυμίζει
περισσότερο την εποχή
του Μπιλ Ντέιβις ως πρωθυπουργός από εκείνη του
Μάικ Χάρις.
Θα μπορούσαμε να έχουμε
μια κυβέρνηση του Οντάριο που πιο συχνά συνεργάζεται με την Οττάβα, την
εργατική και την κοινωνία
των πολιτών, αντί να ενεργεί ως σύνθημα εταιρικού
σκύλου.
Μια πρώιμη απόδειξη ενός
«νέου Ford» θα ήταν ο
διορισμός μιας ομάδας
εμπειρογνωμόνων για να
εξετάσει το πραγματικό
κόστος του αυτοκινητόδρομου 413, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
χιλιάδων στρεμμάτων της
καλύτερης γεωργικής γης

χος εθνικής ψηφιακής πολιτικής, επειδή αντιμετωπίζει την πρόσβαση αλλά
αγνοεί την υιοθέτηση.
Όπως το να οδηγείς ένα
άλογο στο νερό, δεν αρκεί να έχεις μια ευρυζωνική σύνδεση διαθέσιμη
σε κάθε νοικοκυριό. Θα
πρέπει να στοχεύουμε να
συνδέσουμε κάθε νοικοκυριό και να συνδέσουμε
κάθε μέλος κάθε νοικοκυριού. Περισσότερο από την
απλή ευρυζωνική πρόσβαση σε κάθε κατώφλι, πρέπει να βρούμε τρόπους για
να αυξήσουμε τα ποσοστά
υιοθεσίας, ειδικά μεταξύ
των μειονεκτούντων ομάδων.
Δυστυχώς, η πρόταση του
άρθρου του Star «για τη
δημιουργία ενός δημόσιου και διαχειριζόμενου
δημοτικού ευρυζωνικού
διαδικτύου» δεν θα λύσει
το πραγματικό πρόβλημα.
Η δημιουργία ενός διπλού
δημοτικού ευρυζωνικού
δικτύου είναι μια υπερβολικά απλοϊκή, μονοδιάστατη προσέγγιση που θα
είναι αναποτελεσματική
στην αντιμετώπιση ενός
πολύπλοκου πολυδιάστατου προβλήματος.
Με σχεδόν μια δεκαετία
εμπειρίας σε στοχευμένες
ευρυζωνικές προσφορές,
υπάρχει μια καλή δεξα-

μενή εμπειρίας από την
οποία θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα το τι
θα χρειασθεί για να συνδεθούν όλοι οι Καναδοί στο
διαδίκτυο.
Για παράδειγμα, μάθαμε
ότι οι χαμηλότερες τιμές
ευρυζωνικής σύνδεσης
δεν αρκούν για να τους
κάνουν όλους να συνδεθούν. Όπως έγραψα στο
«The broadband divide’s
small secret», «Το λάθος
που προκύπτει από την
έλλειψη καλής ανάλυσης
οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων είναι ότι
οι κυβερνήσεις μπαίνουν
στον πειρασμό να εφαρμόσουν τη λάθος λύση
για να λύσουν το λάθος
πρόβλημα».
Η γεφύρωση του χάσματος εισοδήματος θα απαιτήσει κάτι περισσότερο
από χαμηλότερες τιμές
για ευρυζωνικές συνδέσεις
και συσκευές. Πρέπει να
αναπτύξουμε δεξιότητες
ψηφιακής παιδείας και
να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ εκείνων
που δεν αισθάνονται ήδη
άνετα στο διαδίκτυο. Πρέπει να συνεχίσουμε την
έρευνα και την παροχή
λύσεων για την αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που εμποδίζουν
την υιοθεσία. Αυτοί είναι

Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Λίγοι από εμάς αλλάζουν
τις πεποιθήσεις, τα πιστεύω ή τη συμπεριφορά
μας ως ενήλικες. Λιγότεροι
ακόμη, πολιτικοί. Αλλά
μερικές φορές ένα βαθύ
σοκ ή μια κρίση μπορεί να
μας παρασύρει σε μια νέα
κατάσταση και νέες ιδέες.
Η αρχική αντίδραση του
Νταγκ Φορντ στο τραγικό τέλος του μικρότερου αδερφού του Ρομπ
φαινόταν να ήταν μόνο
θυμός. Θυμός για τη χήρα
του Ρομπ, οργή για τους
συναδέλφους του – που
οδήγησε στην εμφάνιση
του Νταγκ ως μια θυμωμένη, λαϊκίστικη πολιτική
επιτυχία.
Με τον καιρό, αυτός ο
θυμός φαινόταν να μετατοπίζεται σιγά σιγά, τουλάχιστον δημόσια. Υπήρχαν λιγότερες ατάκες. η
πολιτική του ήταν ακόμα
σκληροπυρηνική και συχνά στενόμυαλη, αλλά η
συμπεριφορά του φαινόταν να ωριμάζει.
Μετά ήρθε η πανδημία.
Το πρώτο σημάδι της επίδρασής του στον Νταγκ
Φορντ ήταν η εκπληκτική
παραδοχή του ότι μοιράστηκε μια βαθιά και έμπιστη σχέση με την Chrystia
Freeland. Ο παλιός Ford θα
ήταν ανίκανος να επεκτείνει τέτοια εμπιστοσύνη σε
έναν κομματικό αντίπαλο,
πόσο μάλλον να την αποκαλύψει δημόσια με τόσο
ειλικρινή συγκίνηση.

Η νέα κατανόηση του Ford
για την αξία της μεγαλύτερης απόχρωσης στην προοπτική - και τα όρια ενός
κόσμου με προβλέψιμη
μόνο κομματική βεβαιότητα - ήταν διπλή. Καταποντισμένος από αντιμαχόμενες
φωνές και μεταβαλλόμενες πραγματικότητες, τον
οδήγησε να ανατινάξει
πάρα πολλές αποφάσεις
πανδημίας. Βρήκε τον εαυτό του με την πάροδο του
χρόνου, να συγκρατεί τις
τιμές, να χτυπά τους αντιεμβολιαστές και να ζητά
την ενοποίηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του
γύρω από το πρόγραμμά
του για την πανδημία. Ο
Ford πέταξε ακόμη και
μερικούς από τους δικούς

του βουλευτές από το λεωφορείο για την μη υπακοή
τους.
Η προσέγγιση του με τον
Τζάστιν Τριντό ήταν η
πιο εκπληκτική αλλαγή.
Έχει γίνει μια συνεργασία
—πιο πρόσφατα για τη
φροντίδα των παιδιών
και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα— με την οποία ο
πρωθυπουργός έριξε στο
χαντάκι το Φιλελεύθερο
Κόμμα του Οντάριο μέρες
πριν από την ανάρμοστη
εκστρατεία τους για τη μοναδικότητα. Βοήθησε να
βυθίσουν τις προοπτικές
τους πριν καν απορριφθεί
το έντυπο.
Οι περισσότεροι από τους
«ενήλικες» που βοήθησαν
να κατευθυνθεί ο Ford σε

Φέρτε όλους στο διαδίκτυο.
Του Μαρκ Γκολντμπερκ—
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Συχνά, μπορεί να είναι
πρόκληση το να ορίσετε
ένα πρόβλημα χωρίς να
προσδιορίσετε μια λύση.
Σε πολλές περιπτώσεις,
θεωρούμε ευκολότερο να
σκεφτόμαστε με όρους
γνωσ τών λύσεων. Δυστυχώς, το λιγότερο, κάτι
όμοιο περιορίζει τους βαθμούς ελευθερίας για την
ανάπτυξη πιο δημιουργικών λύσεων. ή πράγματι,
θα μπορούσε να οδηγήσει
στη μη επίλυση του βασικού προβλήματος, σαν ένα
γιατρό που θεραπεύει έναν
πυρετό χωρίς να κατανοεί
πλήρως την υποκείμενη
νόσο.
Έχω γράψει στο παρελθόν
για μια προσέγγιση μηχανικής συστημάτων στην
ευρυζωνικότητα. «Πολλοί
άνθρωποι λένε ότι χρειάζονται καρφιά όταν αυτό
που πραγματικά χρειάζονται είναι να κρατήσουν
δύο κομμάτια ξύλου μαζί.
Η διαφορά μεταξύ του
ορισμού των προβλημάτων από την άποψη των
απαιτήσεων έναντι της
προκαθορισμένης λύσης».
Το περασμένο Σαββατοκύριακο, διάβασα ένα άρθρο
γνώμης στο Toronto Star,
που έλεγε «Ήρθε η ώρα

για το Τορόντο να δημιουργήσει ένα οικονομικά
προσιτό δίκτυο υψηλής
ταχύτητας στο Διαδίκτυο».
Το άρθρο με ενόχλησε, και
όχι μόνο λόγω της αναθεωρητικής ιστορίας του προγράμματος Connecting
Families. Το άρθρο είναι
ένα κλασικό παράδειγμα
μετάβασης σε μια «λύση»
χωρίς να ληφθούν πλήρως
υπόψη όλες οι πτυχές του
προβλήματος.
Το άρθρο καταλήγει με το
εξής: «Αν η πανδημία μας
έχει διδάξει κάτι, είναι η
απόλυτη ανάγκη για προσιτό, υψηλής ταχύτητας
Διαδίκτυο — για όλους».
Η τελική δήλωση είναι ένας

πιο συνοπτικός ορισμός
απαιτήσεων, αλλά εξακολουθεί να υπολείπεται.
Στόχος μας θα πρέπει να
είναι η σύνδεση όλων μας
στο διαδίκτυο. Μόλις 3
λέξεις, απλές και εύκολο
να θυμάστε: “Φέρτε όλους
στο διαδίκτυο”.
Η ευρυζωνικότητα για
όλους, όπως κάποιοι έχουν
αγωνισθεί να επιτύχουν,
δεν είναι αρκετή. Ο βασικός στόχος υπηρεσιών του
CRTC, για όλους τους Καναδούς να έχουν πρόσβαση
σε ευρυζωνική σύνδεση
υψηλής ταχύτητας, είναι
ο σωστός στόχος για τους
προμηθευτές υπηρεσιών,
αλλά υπολείπεται ως στό-

μας. Ο Ντέιβις έδειξε αυτή
τη σοφία και το θάρρος
ακυρώνοντας την οδό
Spadina Expressway πριν
από περισσότερα από 50
χρόνια. Η κληρονομιά του
στο Τορόντο στη συνέχεια
ήταν για πάντα χρυσή.
Ο Ford θα μπορούσε να
στραφεί ενάντια στους δωρητές του για την ανάπτυξη και στους ανυποχώρητους δήμους του Οντάριο
με «μόνο για μια οικογένεια-σπίτι-εξάπλωση-για
πάντα» και να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις
του για την κατασκευή 1,5
εκατομμυρίου νέων κατοικιών. Εάν συμμετείχε σε
άλλους πρωθυπουργούς
στην προώθηση της πραγματικής μεταρρύθμισης
της υγειονομικής περίθαλψης επίσης, αυτό θα ήταν
κάποια κληρονομιά.
Θα είναι συναρπαστικό να
παρακολουθήσετε ποιο
μονοπάτι ακολουθεί ο
Ford. Εάν ακολουθήσει τον
δρόμο, θα μπορούσε να
είναι ένας σημαντικός παίκτης στο να ωθήσει τους
ομοσπονδιακούς Συντηρητικούς να επιστρέψουν
από το επικίνδυνο έδαφος
στο οποίο περιπλανώνται τώρα, βοηθώντας
τους να μετατραπούν ξανά
σε εκλέξιμο κόμμα. Αν
φλερτάρει με τον περίεργο
Pierre Poilievre and Co.,
κινδυνεύει να συμμετάσχει
στον Mike Harris ως απλώς
ένα άλλο λυπηρό σφάλμα
στην πολιτική κρίση του
Οντάριο.

σημαντικοί ρόλοι για τις
τοπικές κυβερνήσεις και
φορείς.
Ο στόχος, η σύνδεση όλων
στο διαδίκτυο, μπορεί να
δηλωθεί απλά, αλλά η παροχή των λύσεων θα είναι
πιο περίπλοκη.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε
με μια κοινή συμφωνία που
πρέπει να φτάσει ο εθνικός
μας στόχος πέρα από τον
βασικό στόχο υπηρεσιών
του CRTC; Η δημιουργία
ευρυζωνικής πρόσβασης
είναι απαραίτητη, αλλά
ανεπαρκής προϋπόθεση
για έναν ψηφιακά συνδεδεμένο Καναδά.
Φέρτε τους όλους στο
διαδίκτυο.
Ο Mark Goldberg είναι
σύμβουλος τηλεπικοινωνιών με 40 χρόνια διεθνή
εμπειρία στον στρατηγικό
σχεδιασμό, τη διαχείριση, το σχεδιασμό και την
υλοποίηση ανταγωνιστικών τηλεπικοινωνιακών
δικτύων. Ονομάζοντάς
τον ως έναν από τους 10
κορυφαίους bloggers τεχνολογίας του Καναδά, το
itWorld Canada έγραψε:
«Κανείς δεν κάνει καλύτερα τη δουλειά του να
εξερευνά, να ερμηνεύει ή
να επικρίνει την πολιτική
των τηλεπικοινωνιών στον
Καναδά. Περίοδος.”
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Στρατηγός των ΗΠΑ: Η Ουκρανία θα συνεχίσει να λαμβάνει
«σημαντική» υποστήριξη

The Associated Press
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
COLLEVILLE-SUR-MER,
Γαλλία (AP)
— Οι Ηνωμένες Πολιτείες
και οι σύμμαχοί τους θα
συνεχίσουν να παρέχουν
«σημαντική» υποστήριξη
στην Ουκρανία από σεβασμό στην κληρονομιά των
στρατιωτών της D-Day,
των οποίων η νίκη επί των
Ναζί οδήγησε σε μια νέα
παγκόσμια τάξη πραγμάτων και μια «καλύτερη ειρήνη», δήλωσε τη Δευτέρα
ο στρατηγός Mark Milley,
πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Σε μια συνέντευξη στο
Associated Press με θέα
την παραλία της Ομάχα
στη Νορμανδία, ο Milley
είπε ότι ο πόλεμος της
Ρωσίας στην Ουκρανία
υπονομεύει τους κανόνες
που θεσπίστηκαν από τις
Συμμαχικές χώρες μετά το
τέλος του Β ‘Παγκοσμίου
Πολέμου.
Μίλησε για την 78η επέτειο
της εισβολής των συμμαχικών στρατευμάτων
της D-Day στις παραλίες
της Γαλλίας, η οποία οδήγησε στην ανατροπή της
κατοχής της ναζιστικής
Γερμανίας.
Ένας θεμελιώδης κανόνας
της «παγκόσμιας τάξης
που βασίζεται σε κανόνες»
είναι ότι «οι χώρες δεν
μπορούν να επιτεθούν σε
άλλες χώρες με τις στρατιωτικές τους δυνάμεις σε
πράξεις επιθετικότητας
εκτός εάν πρόκειται για
μια πράξη καθαρής αυτοάμυνας», τόνισε. «Αλλά
δεν είναι αυτό που συνέβη
εδώ στην Ουκρανία. Αυτό
που συνέβη εδώ είναι μια
ανοιχτή, ξεκάθαρη πράξη
επιθετικότητας».
«Θεωρείται ευρέως ότι
υπονομεύει τους κανόνες
για τους οποίους πέθαναν αυτοί οι νεκροί - εδώ
σ την παραλία Omaha
και στο νεκροταφείο στο
Colleville-sur-Mer. Πέθα-

ναν για κάτι. Πέθαναν για
να τεθεί σε εφαρμογή αυτή
η εντολή, ώστε να έχουμε
μια καλύτερη ειρήνη», είπε
ο Milley, μιλώντας στο
Αμερικανικό νεκροταφείο
με θέα την ακτή στο βορειοδυτικό γαλλικό χωριό στο
Colleville-sur-Mer.
Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο «τα έθνη της Ευρώπης, τα έθνη του ΝΑΤΟ,
υποστηρίζουν την Ουκρανία με θανατηφόρα και μη
θανατηφόρα υποστήριξη,
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι αυτό το σύνολο
κανόνων έχει εγγραφεί και
υποστηρίζεται», εξήγησε
ο Milley.

επιτυχία.
Οι Ρώσοι έπρεπε να μετατοπίσουν τις δυνάμεις
τους προς τα νότια στο
Ντονμπάς.
Και θα δούμε πώς θα διαδραματιστεί αυτό».
«Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχικές χώρες παρέχουν
σημαντική υποστήριξη
στην Ουκρανία και αυτό
θα συνεχιστεί», είπε. Δεν
έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Milley είχε επίσης δυνατές λέξεις για την Ουκρανία
στην τελετή στο Αμερικανικό Νεκροταφείο, στην
οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 20 βετεράνοι
Δεκάδες βετεράνοι - τώρα του Β’ Παγκοσμίου Πολέόλοι στα 90 τους, από τις μου και αρκετές χιλιάδες
ΗΠΑ, τη Βρετανία, τον Κα- θεατές.
ναδά και αλλού - συμμετείχαν σε συγκλονιστικές «Το Κίεβο μπορεί να είναι
τελετές D-Day τη Δευτέρα. 2.000 χιλιόμετρα μακριά
από εδώ, και αυτό τώρα,
Στις 6 Ιουνίου 1944, τα σήμερα, βιώνει την ίδια
συμμαχικά στρατεύματα φρίκη που βίωσαν οι Γάλαποβιβάστηκαν σε γαλλι- λοι πολίτες στον Β’ Παγκόκές παραλίες με την κωδι- σμιο Πόλεμο στα χέρια
κή ονομασία Omaha, Utah, του ναζί εισβολέα», είπε
Juno, Sword and Gold, ο Milley στην ομιλία του.
μεταφερόμενα από 7.000 «Ας μην είναι μόνο αυτοί
εδώ οι τελευταίοι μάρτυβάρκες.
Την ίδια μέρα, 4.414 στρα- ρες μιας εποχής που οι
τιώτες των Συμμάχων έχα- Σύμμαχοί μας συγκεντρώσαν τη ζωή τους, 2.501 νονται για να νικήσουν την
από αυτούς Αμερικανοί. τυραννία».
Περισσότεροι από 5.000
τραυματίστηκαν. Από τη Οι γονείς του Milley υπηγερμανική πλευρά, αρκε- ρέτησαν κατά τη διάρκεια
τές χιλιάδες σκοτώθηκαν του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου και ο θείος του ήταν
ή τραυματίστηκαν.
Η μαζική εισβολή οδήγησε στο Ναυτικό στα ανοικτά
στην ήττα του Χίτλερ και των ακτών της Νορμανδίστο τέλος του Β’ Παγκοσμί- ας την D-Day ως μέρος της
Επιχείρησης Overlord.
ου Πολέμου.
Ερωτηθείς για το εάν η Ουκρανία λαμβάνει αρκετή
υποστήριξη, ο Milley σημείωσε «υπάρχει μια πολύ,
πολύ σημαντική μάχη σε
εξέλιξη στο Donbas», σε
σχέση με την έντονα αμφισβητούμενη ανατολική
βιομηχανική περιοχή της
Ουκρανίας που συνορεύει
με τη Ρωσία.
«Αλλά το Κίεβο (η πρωτεύουσα) προστατεύτηκε και υπερασπίστηκε με

Εκείνη η γενιά των στρατιωτών «πολέμησε και θυσιάστηκε για όλους μας...
Και έχω έναν πολύ, πολύ
ιδιαίτερο δεσμό μαζί τους.
Και σέβομαι πολύ αυτό
που έχουν κάνει.
Και νομίζω ότι όλοι – όλοι
μας σήμερα – πρέπει να
συνεχίσουμε την κληρονομιά για την οποία πολέμησαν και πέθαναν», είπε
ο Milley.
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Η “απελευθέρωση” τουρκικού αναθεωρητισμού και οι αντιφάσεις του
Του Κώστα Ράπτη
Έχουν αλλάξει πολλά από
τις αρχές της δεκαετίας του
‘70 στην Τουρκία: η δομή
του κρατικού μηχανισμού,
το εύρος της πραγματικής
εξουσίας του στρατού, η
ηγεμονία του κεμαλισμού,
ο ρόλος του Ισλάμ στο
δημόσιο βίο. Γύρω από
όλα αυτά οι αλλαγές είναι
μεγάλες. Όμως, υπάρχει
ένα πεδίο όπου διαπιστώνεται μια εντυπωσιακή
συνέχεια. Και αυτό είναι ο
επίμονος αναθεωρητισμός
της τουρκικής εξωτερικής
πολιτικής.

αποκορύφωμα την κρίση
Το πιο εντυπωσιακό μάλι- του καλοκαιριού του 2020.
στα δεν είναι ότι η Τουρκία Αλλά από πέρσι έγινε το
παραμένει μια αναθεωρη- “βήμα παραπάνω”.
τική δύναμη, που θεωρεί
ότι της αναλογούν περισ- Η Τουρκία επαναφέρει το
σότερα από όσα το διεθνές ζήτημα της αποστρατιωδίκαιο της αναγνωρίζει, τικοποίησης των μεγάλων
αλλά ότι ο αναθεωρητι- νησιών του ανατολικού Αισμός αυτός κλιμακώνεται γαίου, επικαλούμενη κατά
με το πέρασμα του καιρού. το δοκούν τις προβλέψεις
της Συνθήκης της Λοζάνης
Αρκεί να αναλογιστούμε του 1923 (αναθεωρημέότι πριν από πενήντα χρό- νης, ωστόσο, εν μέρει με τη
νια όταν τα ελληνοτουρ- Σύμβαση του Μοντρέ του
κικά ήρθαν (βοηθούντος 1936) και της Συνθήκης
και του Κυπριακού) στο των Παρισίων του 1947 για
προσκήνιο, οι τουρκικές την ένωση των Δωδεκανήαξιώσεις αφορούσαν ιδίως σων με την Ελλάδα. Αλλά
κυριαρχικά δικαιώματα, τα δεν μένει σε αυτό:
οποία οι πολλοί αντιμετω- Υποστηρίζει ότι τα νησιά
πίζουν ως αφηρημένα: τα του Αιγαίου παραχωρήόρια του ελληνικού εναέρι- θηκαν στην Ελλάδα “υπό
ου χώρου ή τη δικαιοδοσία όρους” και ότι η ελληνική
του FIR Αθηνών, ενώ σύ- κυριαρχία “εξαρτάται” από
ντομα προστέθηκε και το την τήρηση των προβλέζήτημα της οριοθέτησης ψεων περί αποστρατιωτικοποίησης - παραβλέποτης υφαλοκρηπίδας.
ντας ότι στο διεθνές δίκαιο
Τη δεκαετία του ‘90 προ- η απόδοση κυριαρχίας δεν
στέθηκε, και δη με από- αποτελεί διαδικασία που
φαση της Τουρκικής Εθνο- μπορεί να αντιστραφεί.
συνέλευσης, η απειλή
πολέμου (casus belli), σε Αυτή η κλιμάκωση δεν
περίπτωση που η Ελλάδα είναι μόνο διπλωματική
προχωρούσε στη διεύρυν- αλλά και επιχειρησιακή:
ση, από τα 6 στα 12 ναυ- μέσα στο διάβα των δετικά μίλια, των χωρικών καετιών περάσαμε από
της υδάτων – διεύρυνση τις παραβάσεις κανόνων
η οποία θα συμπαρέσυρε εναέριας κυκλοφορίας
και τη ρύθμιση των προη- στις παραβιάσεις εθνικού
γούμενων εκκρεμοτήτων. εναέριου χώρου και πλέον
στις υπερπτήσεις πάνω
Το επόμενο βήμα αφορού- από ελληνικές περιοχές.
σε τις “γραμμές βάσης” από
τις οποίες υπολογίζεται το Μεταβατική περίοδος
εύρος των κυριαρχικών
Η Τουρκία προφανώς και
δικαιοδοσιών:
Νησιά και βραχονησίδες έχει επίγνωση ότι οι αξιώπέρασαν σε έναν χώρο σεις της δύσκολα μπορούν
αμφισβητούμενης κυριαρ- να γίνουν αποδεκτές.
χίας, με αποκορύφωμα τη Όμως, την ίδια στιγμή
θεωρία των “γκρίζων ζω- είναι προφανές ότι θενών” και έμπρακτη εφαρ- ωρεί ότι βρισκόμαστε,
μογή της την κρίση των συνολικότερα, σε μια μεταβατική περίοδο, όπου
Ιμίων.
πολλές παράμετροι στο
διεθνές τοπίο αλλάζουν,
“Υπό όρους”
οπότε ακόμη και θέματα
Η μετατόπιση της έμφα- αλλαγών σε ζητήματα συσης στα ζητήματα που νόρων δεν είναι απίθανα
αφορούν τη χάραξη των μεσοπρόθεσμα.
ΑΟΖ, όταν φάνηκε ότι είναι
πιθανό να υπάρχουν σημα- Από την άλλη, η λογική
ντικά κοιτάσματα φυσικού του παζαριού λέει ότι όσο
αερίου στην ανατολική μια χώρα ανεβάζει την
Μεσόγειο, οδήγησε σε μια κλίμακα των επιδίκων σε
σειρά από αμφισβητήσεις μια διαπραγμάτευση τόσο
του διεθνούς δικαίου και πιο πιθανό είναι στο τέλος
των σχετικών συμβάσεων να κερδίσει κάτι σε κάποια
σε σχέση με την οριοθέ- πλευρά.
τησή τους και παράλληλα
στην έμπρακτη αμφισβή- Αυτό μπορεί να εξηγήσει
τηση των ελληνικών κυρι- γιατί η Τουρκία επιλέγει
αρχικών δικαιωμάτων με διαρκώς να “γκριζάρει”
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BRITISH COLUMBIA
BUSINESS DIRECTORY
Appliance Service

Alpha Appliance
In-home Service to all makes
ολοένα και περισσότερο
ζητήματα κυριαρχίας, την
ίδια ώρα που ούτως ή άλλως πάγια θέση της είναι η
διαπραγμάτευση εφ’ όλης
της ύλης, ανοίγοντας το
σύνολο των ζητημάτων
στο τραπέζι.
Είναι σαφές ότι η Τουρκία
αυτή τη στιγμή δεν κάνει
απλώς μια “συγκρουσιακή
διαπραγμάτευση” με την
Ελλάδα.
Ούτε εγείρει ζητήματα
μόνο στο πλαίσιο της διμερούς σχέσης και αντιπαράθεσης. Για την ακρίβεια,
αυτή την περίοδο κυρίως
διαπραγματεύεται με τις
ΗΠΑ, καθώς προσπαθεί
να μεταφράσει τις “ανεβασμένες μετοχές” της, εν
μέσω του πολέμου στην
Ουκρανία, σε μια αμερικανική υποστήριξη ή έστω
ανοχή για μια νέα τουρκική
στρατιωτική επιχείρηση
στη Συρία.
Για την κυβέρνηση Ερντογάν κάτι τέτοιο έχει τη
διπλή σημασία να αντιμετωπίζει την “υπαρξιακή
απειλή” της κουρδικής
οιονεί κρατικής οντότητας
που έχει σχηματιστεί με
αμερικανική στήριξη στη
βόρεια Συρία και ταυτόχρονα να δεσμεύει την
αντιπολίτευση, εν μέσω
προεκλογικής περιόδου,
σε μια εθνικιστική ατζέντα που διευκολύνει το
Κόμμα Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης και τους εθνικιστές συμμάχους του,
ενώ ταυτόχρονα βαθαίνει
και το ρήγμα ανάμεσα στο
κουρδικό εκλογικό σώμα
και τον κύριο όγκο της
αντιπολίτευσης.
Ένα μέρος της όξυνσης
που μεθοδεύει η Τουρκία στην πραγματικότητα
απευθύνεται περισσότερο
στις ΗΠΑ.
Με αυτό τον τρόπο, άλλωστε, μπορεί να εξηγηθεί και
το “τουρκικό βέτο” στη διαδικασία εισδοχής της Φινλανδίας και της Σουηδίας
στο ΝΑΤΟ, με επίκληση του
Κουρδικού, δηλαδή ακριβώς του ζητήματος για
το οποίο αυτή τη στιγμή
επιδιώκει το αμερικανικό
“πράσινο φως”.

η αντίληψη ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στην
Ατλαντική Συμμαχία θέτει
όρια στην αναθεωρητική
πολιτική της. Στην πραγματικότητα, ισχύει το ακριβώς αντίθετο: η Τουρκία
δοκιμάζει πολιτικές που
φαινομενικά έρχονται σε
ρήξη με αυτές των υπόλοιπων συμμάχων, ακριβώς
γιατί είναι μέλος του ΝΑΤΟ.
Δεν θα μπορούσε να διεκδικεί ορισμένους βαθμούς
“ελευθερίας” ως προς την
εξωτερική πολιτική, εάν
δεν ήταν μια κρίσιμη χώρα
του δυτικού στρατοπέδου,
η οποία φιλοξενεί την καθοριστικής σημασίας για
το συνολικό αποτύπωμα
της αμερικανικής ισχύος
στη Μέση Ανατολή αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ.
Προφανώς αυτό ταυτόχρονα θέτει περιορισμούς
και στη δική της κίνηση
και μπορεί να θεωρηθεί
μία εκ των αντιφάσεων της
τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, όμως σε αυτήν τη
φάση η Άγκυρα εκτιμά ότι
πιο σημαντικό είναι να εκμεταλλευτεί το διαπραγματευτικό της πλεονέκτημα.

Washers, Dryers, Stoves, Dishwashers, Fridges,
etc.

Μέχρι τώρα το ενδεχόμενο
μιας στρατιωτικής εμπλοκής στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις αντιμετωπιζόταν
είτε ως “ατύχημα” σε μια
κλιμακούμενη ένταση είτε
ως “ενορχηστρωμένη” εξέλιξη, που ορίζοντα θα είχε
μια αμερικανική παρέμβαση η οποία θα έφερνε και
τα δύο μέρη στο “τραπέζι
των διαπραγματεύσεων”.

3080 W. Broadway, Vancouver

Τώρα, ολοένα και περισσότερο η Τουρκία χρησιμοποιεί μια ρητορική
που παραπέμπει στη “θερμή σύγκρουση” ως δημιουργία τετελεσμένων
για αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας, ήτοι σε
μια σύγκρουση που δεν
αποβλέπει σε εξωτερική
παρέμβαση τρίτων, αλλά
διεκδικεί η ίδια να διαμορφώσει συσχετισμό επί του
πεδίου.

Άλλωστε, το ότι η Τουρκία προχωρά σε κινήσεις
μακρόπνοης προσάρτησης (λ.χ. χρήση τουρκικού
νομίσματος) στη “ζώνη
ασφαλείας” που έχει καΜια διαφορετική αρχιτε- ταλάβει στη βόρεια Συρία
κτονική “θερμού επεισο- λέει πολλά.
δίου”
Υπάρχει, βέβαια, πάντα

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

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

PATRIDES
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Οντάριο: Τα άμεσα προβλήματα του
πρωθυπουργού της επαρχίας.
Της Μαρίας Βουτσινά
Ο πρωθυπουργός της
επαρχίας του Οντάριο
Νταγκ Φορντ, μόλις έλαβε
τετραετή εντολή για να
προχωρήσει στην εκπλήρωση των προεκλογικών
του υποσχέσεων
Σχετικά με αυτές του τις
υποσχέσεις σας θα κάνουμε μια σύντομη αναδρομή
με τα πιο σοβαρά σημεία.
Παρουσίαση (σχεδόν) πανομοιότυπου προϋπολογισμού
Η κυβέρνηση κατέθεσε τον
προϋπολογισμό του 2022
στα τέλη Απριλίου και στη
συνέχεια διέκοψε αμέσως
το νομοθετικό σώμα για
την προεκλογική εκστρατεία, οπότε ο προϋπολογισμός δεν συζητήθηκε καν
πόσο μάλλον να ψηφιστεί.
Ο πρωθυπουργός Φορντ
δήλωσε ότι οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί θα μελετήσουν περαιτέρω τα
προγράμματα και εάν επανεκλεγούν θα καταθέσουν
τον προϋπολογισμό χωρίς
σημαντικές αλλαγές.
Ωστόσο, αυτό μετατοπίστηκε λιγότερο από δύο
εβδομάδες αργότερα,
όταν οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί πρόσθεσαν μια
υπόσχεση 450 εκατομμυρίων δολαρίων, ότι είχαν
παραμελήσει να βάλουν
στον προϋπολογισμό: Την
ενίσχυση των ποσοστών
του Προγράμματος Υποστήριξης Αναπηρίας του
Οντάριο (ODSP) κατά 5
τοις εκατό.
Χαμηλότερος φόρος βενζίνης
Αυτή θα είναι πιθανότατα
η ευκολότερη υπόσχεση
που θα τηρήσει η κυβέρνηση: ο φόρος καυσίμων
πρόκειται να μειωθεί κατά
5,7 σεντς ανά λίτρο βενζίνης, από την 1η Ιουλίου. Το
οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης υποσχέθηκε
να διατηρήσει τη μείωση
των φόρων σε ισχύ μόνο
για έξι μήνες. Η απώλεια
εσόδων για το επαρχιακό
θησαυροφυλάκιο κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου εκτιμάται σε 645
εκατομμύρια δολάρια.
Διατήρηση του κόστους
στέγασης σε μείωση
Αυτή θα είναι αναμφισβήτητα η πιο δύσκολη
υπόσχεση που θα προσπαθήσει εφαρμόσει η
κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις κατά την διάρκεια
της προεκλογικής εκστρατείας έδειξαν επανειλημμένα ότι το απρόσιτο κόστος
στέγασης είναι μεταξύ των
μεγαλύτερων ανησυχιών
των ψηφοφόρων. Η προσιτότητα στέγασης ήταν
επίσης το ζήτημα που ονομάστηκε συχνότερα από
ένα αντιπροσωπευτικό
δείγμα των σχεδόν 24.000
πολιτών της επαρχίας που
απάντησαν στο διαδικτυακό μέτρημα της κοινής
γνώμης με τη συμμετοχή
τους στην έρευνα του CBC
News Vote Compass.
Παρόλα αυτά Ο πρωθυ-

πουργός Φορντ έδωσε τις
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια
στέγασης του κόμματός
του κατά τη διάρκεια μιας
στάσης προεκλογικής εκστρατείας στις 21 Μαΐου
στο Λονδίνο. Ανέφερε δε
ότι το σχέδιο του κόμματος
των Συντηρητικών-Προοδευτικών αναμένεται “να
βοηθήσει στη μείωση του
κόστους για τις οικογένειες, χτίζοντας ισάριθμα
ακίνητα με μια προσφορά
που ανταποκρίνεται στη
ζήτηση ιδιοκτησίας”.
Αν και είναι δύσκολο να
μετρηθεί εάν η υπόσχεση
για “μείωση του κόστους”
εκπληρώνεται στην πραγματικότητα, υπάρχουν μερικές πιο συγκεκριμένες
δεσμεύσεις που ορίζονται
σε ένα δελτίο τύπου του
κόμματος. Αυτά περιλαμβάνουν “μια επανεκλεγείσα κυβέρνηση Προοδευτική-Συντηρητική του
Οντάριο θα κατασκευάσει
1,5 εκατομμύριο νέα σπίτια κατά τα επόμενα 10
χρόνια” και “καταστολή και
τιμωρία των κερδοσκόπων
της γης και στεγαστικών
αδειών που πνίγουν τεχνητά την παροχή νέων
σπιτιών και αυξάνουν το
κόστος”.
Σε προεκλογική του συνάντηση με οικογένειες πολιτών που αντιμετώπιζαν
το πρόβλημα της στέγης
ο πρωθυπουργός τόνισε:
“Τους έδωσα το λόγο μου
ότι δεν θα σταματήσουμε
σε τίποτα για να βεβαιωθούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε την στεγαστική
κρίση στο Οντάριο”.
Κατασκευή εθνικής οδού
413
Αυτή η υπόσχεση της προεκλογικής εκστρατείας
έγινε το απόλυτο θέμα
αδυναμίας για τους Προοδευτικούς Συντηρητικούς, βοηθώντας τους να
σαρώσουν κάθε θέση στις
περιοχές Peel, Halton και
York. Δεδομένου του πόσο
έντονα και πόσο συχνά ο
Φορντ δεσμεύτηκε να κατασκευάσει τον αυτοκινητόδρομο 413, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι
δεν θα τηρήσει αυτή την
υπόσχεση. Ωστόσο, ήταν
σκόπιμα ασαφής σχετικά
με το κόστος και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής,
προσφέροντας στον εαυτό του κάποιο περιθώριο
ελιγμών σχετικά με το αν
έρχεται εγκαίρως η έναρξη

των εργασιών και με τον
παρόντα προϋπολογισμό.
Οι σύμβουλοι του έδωσαν
άλλες υποσχέσεις κατασκευής αυτοκινητοδρόμων κατά τη διάρκεια της
εκστρατείας γύρω από την
επαρχία, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης
του 417 στην Οτάβα και
της ανοικοδόμησης του
αυτοκινητόδρομου 7 μεταξύ Κίτσενερ και Γκέλφ, κάτι
που η κυβέρνησή του είχε
ήδη υποσχεθεί το 2020.
Επέκταση, ανακαίνιση
νοσοκομείων
Σε μια αναταραχή των
κυβερνητικών ανακοινώσεων κατά τη διάρκεια των
εβδομάδων που προηγήθηκαν της εκστρατείας, ο
΄πρωθυπουργός και η τότε
υπουργός Υγείας του Χριστίνα ‘Ελλιοτ, περιόδευσαν
στην επαρχία για να υποσχεθούν κατασκευαστικές
εργασίες σε νοσοκομεία
σε μια σειρά από τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Barrie, Brampton,
B ra nt fo rd, K i tc h e n e r,
Ottawa, Scarborough και
Windsor . Τα χρονοδιαγράμματα για το πότε θα
κατασκευαστούν πραγματικά πολλά από αυτά
παραμένουν ασαφή, με
ορισμένες από τις υποσχέσεις για μελλοντική
κατασκευή μόνο για την
επόμενη φάση του σχεδιασμού.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας,
ο Φορντ υποσχέθηκε να
“βάλει φέτος φτυάρια στο
έδαφος” για ένα νέο νοσοκομείο 469 κλινών στην
περιοχή του Νιαγάρα, ένα
έργο για το οποίο οι επαρχιακές κυβερνήσεις μιλούν
συνεχώς από το 2014
Μακροχρόνια φροντίδα
Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να δημιουργήσει
30.000 νέα κρεβάτια μακροχρόνιας φροντίδας
μέχρι το 2028, και αυτό το
διάγραμμα στον τελευταίο
προϋπολογισμό δείχνει
ότι το μεγαλύτερο μέρος
τους πρόκειται να κατασκευαστεί μέχρι τις επόμενες εκλογές τον Ιούνιο
του 2026. Σε δελτίο Τύπου
τον Απρίλιο, το υπουργείο
Μακροχρόνιας Φροντίδας
ανέφερε ότι τα 365 κρεβάτια που βρίσκονται τώρα
στον αγωγό σχεδιασμού
και κατασκευής υπερβαί-

νουν αυτό το στόχο.
Η κυβέρνηση υπόσχεται
επίσης ότι κάθε κάτοικος
σε μακροχρόνια φροντίδα
θα λαμβάνει κατά μέσο
όρο τέσσερις ώρες την
ημέρα άμεσης φροντίδας
μέχρι το οικονομικό έτος
2024-25. Το τελευταίο πακέτο μεταρρυθμίσεων της
κυβέρνησης υπόσχεται
αυστηρότερους ελέγχους
των οίκων μακροχρόνιας
φροντίδας και αυστηρότερα πρόστιμα για όσους
παραβιάζουν τους κανόνες, αλλά δεν εφαρμόζει
όλες τις συστάσεις της
επιτροπής που διερεύνησε
τι πήγε στραβά στο σύστημα του Οντάριο κατά τη
διάρκεια της πανδημίας
COVID-19.
Σχεδιάστε να παραμείνετε ανοιχτοί
Ένα από τα πέντε σημεία
κουκκίδας στην προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος pc “Get It Done” γνέφει στο Σχέδιο του Οντάριο να Παραμείνει Ανοιχτό,
το μακροπρόθεσμο σχέδιο
της κυβέρνησης για την
αντιμετώπιση της φάσης
μετά το Omicron της πανδημίας COVID-19.
Στα δελτία ειδήσεων της
προεκλογικής εκστρατείας, το κόμμα των Προοδευτικών-Συντηρητικών
δεσμεύεται να «προσλάβει
περισσότερες νοσοκόμες,
γιατρούς και εργαζόμενους προσωπικής υποστήριξης, επιτρέποντας
σε περισσότερους ηλικιωμένους να παραμείνουν
στα σπίτια τους και να
παράγουν περισσότερα
εμβόλια και κρίσιμες προ-

μήθειες όπως το PPE εδώ
στο Οντάριο».
Όλες αυτές οι υποσχέσεις
είναι αρκετά συγκεκριμένες για να είναι υπολογίσιμες , αν και ο ορισμός
του πήχη σε “περισσότερα” από αυτά καθιστά τις
υποσχέσεις όχι τρομερά
δύσκολο να επιτευχθούν.
Εξόρυξη του δαχτυλιδιού
της φωτιάς
Η κυβ έρνησ η Φ ορν τ,
συνδέει άμεσα το μέλλον
της βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων στο νότιο
Οντάριο με το πλούσιο
σε ορυκτά κοίτασμα στο
βόρειο Οντάριο με το παρατσούκλι Δαχτυλίδι της
Φωτιάς. Η περιοχή λέγεται
ότι διαθέτει προμήθεια
των ορυκτών καυσίμων
που είναι απαραίτητα για
την παραγωγή μπαταριών
EV.
“Αυτό θα φέρει ευημερία
σε ολόκληρη την περιοχή”, υποστήριξε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου στις 12
Μαΐου . “Ως μέρος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα δημιουργήσουμε
χιλιάδες θέσεις εργασίας
στο βορρά, με τα κρίσιμα
ορυκτά.”
Σε μια προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία στο
βόρειο Οντάριο, ο πρωθυπουργός της επαρχίας
υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή του θα κατασκευάσει
έναν δρόμο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για το
απομακρυσμένο κοίτασμα
ορυκτών, κάτι που είχε
υποσχεθεί το 2018 να κάνει
ακόμη και “αν πρέπει να
επιβιβαστώ ο ίδιος σε αυτή
την μπουλντόζα”.
Τερματισμός των επιδοτήσεων των πολιτικών
κομμάτων
Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε για πρώτη φορά το
2018 να καταργήσει την
επιδότηση που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους και παρέχεται
στα πολιτικά κόμματα του
Οντάριο. Αντ’ αυτού, η
κυβέρνησή του υπαναχώρησε σε αυτό το προηγούμενο έτος, ανακοινώνοντας ότι θα παρατείνει την
επιδότηση μέχρι το 2024,
αλλά θα την τερματίσει
στη συνέχεια.
Το ποσό που παρέχεται

σε κάθε κόμμα βασίζεται
στον αριθμό των ψήφων
που έλαβε το καθένα στις
πιο πρόσφατες εκλογές.
Στον απόηχο των αποτελεσμάτων της προηγούμενης
εβδομάδας, το Προοδευτικό-Συντηρητικό Κόμμα,
είναι στη γραμμή για να
λάβει περίπου 4,9 εκατομμύρια δολάρια σε καθένα
από τα επόμενα δύο χρόνια, με το τρέχον ποσοστό
επιδότησης, με το NDP
και τους Φιλελεύθερους
να λαμβάνουν περίπου
2,8 εκατομμύρια δολάρια
ετησίως και το Κόμμα των
Πρασίνων να έχει οριστεί
για περίπου 700.000 δολάρια.
Στόχοι για την κλιματική
αλλαγή
Αυτό δεν είναι θέμα θέλησε να τονίσει ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά η κυβέρνησή
του έχει επανειλημμένα
επιμείνει ότι θα επιτύχει το
στόχο του 2030 για μείωση
των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου στο Οντάριο
κατά 30 τοις εκατό από τα
επίπεδα του 2005. Όπως
δημοσίευσε το CBC News
τον Απρίλιο, η κυβέρνηση
αναθεώρησε αθόρυβα
το σχέδιό της για το πώς
θα το επιτύχει αυτό, αλλά
εξακολουθεί να προβλέπει
μελλοντική επιτυχία.
Οι προηγούμενες φιλελεύθερες κυβερνήσεις είχαν
φέρει την επαρχία πάνω
από τα δύο τρίτα του δρόμου προς τον στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 30
τοις εκατό, μέχρι τη στιγμή
που ο Φορντ ανέλαβε την
εξουσία το 2018, κυρίως
με τη σταδιακή κατάργηση
της ηλεκτρικής ενέργειας
με καύση άνθρακα.
Υπόσχεται να κρατήσει
υποσχέσεις
Το πρωί μετά την ηχηρή
νίκη του της βραδιάς των
εκλογών, στην οποία οι
επιτελικοί έλαβαν περισσότερες έδρες από οποιοδήποτε κόμμα στις εκλογές από το 1987, ο Φορντ
έδωσε μια τελευταία υπόσχεση: “Θα διασφαλίσουμε
ότι θα τηρήσουμε κάθε
υπόσχεση μας”, δήλωσε
σε συνέντευξη Τύπου, αμέσως μετά τις εκλογές.

O πληθωρισμός δεν θα πέσει εύκολα και δεν φταίει μόνο ο πόλεμος
Νίκος Βέττας
Ο υψηλός πληθωρισμός
δεν ξεκίνησε μόνος του.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν η σπίθα που τον
πυροδότησε, όμως βρήκε
προσάναμμα και άφθονο
καύσιμο για να γιγαντωθεί
στην προηγούμενη κατάσταση της οικονομίας.
Άλλωστε, ισχυρές πιέσεις
υπήρχαν στην παγκόσμια
οικονομία, τουλάχιστον σε
σημαντικές περιοχές της,
και πριν από τη ρωσική
εισβολή.

Στη χώρα μας, τα ενοίκια
και οι τιμές κατοικιών είχαν
πάρει την ανηφόρα τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, ενώ
σημαντικά ακριβότερο
ήταν και το τουριστικό
προϊόν το προηγούμενο
καλοκαίρι. Ο πληθωρισμός
δεν μπορεί να αποδοθεί
μόνο στην αύξηση του
κόστους στην ενέργεια
και διάφορα εμπορεύματα
λόγω του πολέμου, αν και
αυτή αποτελεί παράγοντα
που και επιβαρύνει το πρόβλημα. Κατά αναλογία, και
η λύση του προβλήματος

δεν θα είναι απλή.
Σημαντικό μέρος της παγκόσμιας οικονομίας βρίσκεται σε ανισορροπία
ήδη από τη χρηματοπιστωτική κρίση, πριν από
περισσότερο από μια δεκαετία. Η ευρωπαϊκή και
άλλες κεντρικές τράπεζες
στήριζαν τις οικονομίες με
επεκτατικές πολιτικές επί
μακρόν, προσπαθώντας να
τις κατευθύνουν ανάμεσα
στη διαχείριση χρεών και
συνέχεια στη σελίδα 20
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συνέχεια από τη σελίδα 19

τη μεγέθυνσή τους, αλλά
υπήρχαν χαμηλές επενδύσεις και τιμές.
Όταν ήρθε η πανδημία,
έπληξε την οικονομία διπλά, με άμεσο περιορισμό
της δυνατότητας κατανάλωσης σε πολλούς τομείς αλλά και με έντονες
διαταραχές στις αλυσίδες
παραγωγής και διεθνούς
εμπορίου. Η μεγάλη μείωση της ζήτησης, υπερίσχυσε αρχικά σε σχέση
με την υποχώρηση της
προσφοράς, και οδήγησε
τις περισσότερες οικονομίες σε βαθιά ύφεση, μαζί
με υποχώρηση των τιμών
κόστος χρήματος.
πολλών προϊόντων.
Η μείωση της συνολικής
ζήτησης, όμως, σε πολύ
μικρό βαθμό οφειλόταν
σε πρόσκαιρη υποχώρηση
των εισοδημάτων. Η αιτία
ήταν κυρίως οι άμεσοι
περιορισμοί στις μετακινήσεις και στις αγορές. Τα
εισοδήματα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στηρίχτηκαν, στις
περισσότερες χώρες, με
εκτεταμένες επιδοματικές
πολιτικές και με πρόσθετο
δημόσιο δανεισμό που
έγινε εφικτός λόγω αφενός
της άρσης των δημοσιονομικών κανόνων και
αφετέρου των πολιτικών
των κεντρικών τραπεζών
που οδήγησαν σε χαμηλό

Και στη χώρα μας, τα εισοδήματα όσων εργάζονται
για το δημόσιο και των συνταξιούχων δεν μειώθηκαν
κατά την πανδημία, ενώ οι
επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές έλαβαν
υψηλά επιδόματα και άλλη
στήριξη. Ως αποτέλεσμα,
υπήρξε συσσωρευμένη
αποταμίευση και αναβαλλόμενη κατανάλωση. Όταν
άρχισε να διαφαίνεται η
έξοδος από τους περιορισμούς της πανδημίας, η ζήτηση εντάθηκε, κυρίως για
κατανάλωση αλλά και για
επενδύσεις. Η άνοδος των
τιμών ήταν αναμενόμενη,
ιδίως γιατί στην πλευρά
της προσφοράς, παγκο-

στή στόχευση προς τα
πλέον ευάλωτα νοικοκυριά, και πολιτικές προσαρμογής της ρύθμισης
σε βασικές αγορές όπως
το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι
κρίσιμο και επείγον να
υπάρξει υποστήριξη της
παραγωγής, κυρίως με
απλούστευση διαδικασιών και κανόνων, μεταρρυθμίσεις για αύξηση του
ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων, ακριβώς
εκεί δηλαδή που υπάρχει
Οικονομίες όπως η δική υστέρηση της ελληνικής
μας, με χρόνιες αδυναμίες οικονομίας.
και δομικές υστερήσεις,
δεν μπορούν να θεωρούν Αυτό θα είχε όφελος με
πως θα αντιμετωπίσουν διπλό άμεσο τρόπο, την
και το πρόβλημα του αύξηση της προσφοράς
πληθωρισμού κυρίως με εγχωρίως και άρα τη μείεκτεταμένες επιδοματικές ωση τιμών και την αύξηση
πολιτικές. Αυτές μπορεί των εξαγωγών και άρα των
μάλιστα να εντείνουν και πραγματικών εισοδημάπαρατείνουν το πρόβλη- των. Θα είχε και ένα έμμεμα, πλήττοντας τελικά το σο αλλά πολύ σημαντικό
μέσο νοικοκυριό. Η αλή- όφελος, καθώς θα ενίσχυε
θεια είναι πως μεσοπρόθε- τη συνολική αξιοπιστία της
σμα, οι τιμές δεν μπορούν οικονομίας, απομακρύνονα υποχωρήσουν όσο δεν ντας σενάρια μελλοντικής
περιορίζεται η ζήτηση και κρίσης, και θα μείωνε έτσι
δεν αυξάνεται η προσφο- το κόστος χρηματοδότηρά. Ο περιορισμός της σης της, που το τελευταίο
ζήτησης θα τείνει να πιέζει, διάστημα έχει αρχίσει να
βέβαια, τις επιχειρήσεις αυξάνεται ανησυχητικά.
και τα νοικοκυριά, που σε
μεγάλο βαθμό βρίσκονται *Ο Νίκος Βέττας είναι Γενισε αδύναμη θέση μετά από κός Διευθυντής του ΙΟΒΕ
πολλά χρόνια ασθενούς και Καθηγητής του Οικοπορείας των εισοδημάτων. νομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών
Την ιδία ώρα, λοιπόν, που
είναι απαραίτητα μέτρα
υποστήριξης αλλά με σωσημαντικό πρόβλημα καθώς πλήττει άμεσα την
ευημερία των νοικοκυριών
και τις προοπτικές πραγματικής μεγέθυνσης της
οικονομίας. Η λήξη του
πολέμου στην Ουκρανία
ασφαλώς θα βοηθούσε
προς την αποκλιμάκωση
των τιμών, όμως από μόνη
της δεν θα ήταν αρκετή
και άλλωστε δεν φαίνεται
πως θα μπορεί να έρθει
σύντομα.

σμίως, υπήρχε σημαντική οικονομίες απέκτησε ήδη
υστέρηση.
ισχυρή δυναμική, με αυτo-τροφοδοτούμενα σπιΣε αυτό το σκηνικό, η ει- ράλ τιμών και μισθών. Στην
σβολή στην Ουκρανία Ελλάδα, ο πληθωρισμός
έδρασε αποσταθεροποιη- κινείται πλέον γρηγορότικά, προκαλώντας απότο- τερα από τον ευρωπαϊκό
μη αύξηση κόστους στην μέσο όρο.
ενέργεια και σε κρίσιμα
εμπορεύματα. Ταυτόχρονα Αν η ανάκαμψη μετά το
εκτροχίασε τις προσδοκίες τέλος της πανδημίας συκαι αύξησε τα ρίσκα. Αντί νοδεύονταν αρχικά από
να αυξηθεί, η παραγωγή σχετικά χαμηλό πληθωυποχώρησε περισσότε- ρισμό, αυτός θα ήταν
ρο. Οι κεντρικές τράπεζες αναμενόμενος, ακόμη και
αμφιταλαντεύονται ανά- επιθυμητός σε σημαντικό
μεσα σε πολιτικές που θα βαθμό, καθώς θα βοητιθασεύσουν τις τιμές αλλά θούσε τη διαχείριση των
μπορεί να πιέσουν τις οικο- χρεών και τη μετάβαση της
νομίες προς ύφεση, χωρίς νομισματικής πολιτικής
να έχουν πολλά διαθέσιμα προς την κανονικότητα. Ο
εργαλεία. Ο πληθωρισμός υψηλός και εντεινόμενος
στις περισσότερες δυτικές πληθωρισμός είναι, όμως,

Γιατί η Τουρκία έγινε Türkiye
Του Κώστα Ράπτη
Είναι η μοίρα του αυτού του
πουλιού να αντιμετωπίζεται παντού ως ξενόφερτο.
Για τους αγγλόφωνους η
γαλοπούλα είναι “τουρκικό
πτηνό” (turkey), αλλά για
τους τουρκόφωνους ινδικό (hindi), όπως άλλωστε
και για τους ρωσόφωνους
(indyushka) ή τους γαλλόφωνους (dinde), όχι όμως
και για τους ελληνόφωνους, που τη θεωρούν
γαλλικής προελεύσεως,
μολονότι διασώζονται και
οι παλαιότεροι όροι “κούρκος” και “διάνος”. Πιο κοντά
στην αλήθεια, προκειμένου περί ενός πτηνού του
Νέου Κόσμου, φαίνεται να
είναι οι Πορτογάλοι, που
την αποκαλούν peru.
Δεν είναι πάντως τόσο η
πιθανότητα αστείων συγχύσεων με τη συμπαθή
γαλοπούλα που επέβαλαν
στην κυβέρνηση της γείτονος Τουρκίας την πρωτοβουλία να ζητήσει από τον
ΟΗΕ την επίσημη αλλαγή
της διεθνούς ονομασίας
της χώρας από Turkey σε
Türkiye.
Türkiye Cumhuriyeti είναι
βεβαίως το όνομα που
φέρει η Τουρκική Δημοκρατία από την ημέρα της
ίδρυσής της το 1923. Όμως
η μετονομασία στους διεθνείς οργανισμούς και
μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία αποτελεί
επιλογή συμβολικής “επανίδρυσης” της χώρας, στα
μέτρα του οράματος του

Ταγίπ Ερντογάν για τη “Νέα
Τουρκία”.
Οπωσδήποτε η αποφυγή
εξωνυμίων, τα οποία συχνά
ετυμολογούνται από λανθασμένους ή υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, και
η υιοθέτηση των όρων με
τους οποίους αυτοπροσδιορίζεται μία κοινότητα,
αποτελούν την κυρίαρχη
τάση στη διεθνή βιβλιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης στους καιρούς μας.
Οι Εσκιμώοι, έτσι, αναφέρονται πλέον σχεδόν πάντα ως Ίνουιτ, οι Λάπωνες
ως Σάαμι και οι Τσιγγάνοι
ως Ρομά. Όμως, αν για
τους λαούς χωρίς κρατική
οργάνωση αυτό αποτελεί απλώς μία χειρονομία
“πολιτικής ορθότητας”,
για τα μέλη του ΟΗΕ κάθε
μετονομασία είναι πάντα
μια κίνηση με ιδιαίτερο
πολιτικό συμβολισμό.
Συχνά τέτοιες μετονο-

μασίες προκύπτουν ως
αποτέλεσμα της αποαποικιοποίησης. Η Ροδεσία
έγινε Ζιμπάμπουε, η Νυασαλάνδη έγινε Λεσότο
και η Κεϋλάνη έγινε Σρι
Λάνκα όταν αποτίναξε το
βρετανικό στέμμα και μετατράπηκε σε προεδρική
δημοκρατία. Ο σάχης Ρεζά
Παχλεβί καθιέρωσε για
την Περσία τη δεκαετία
του ‘30 το όνομα Ιράν (γη
των Αρίων), κλείνοντας
το μάτι στον Άξονα με τον
οποίο προσδοκούσε να
συμμαχήσει.
Στην Ασία, πάλι, η χούντα
της Βιρμανίας υιοθέτησε το
1989 το όνομα Μυανμάρ,
με πρόσχημα τον σεβασμό
της εθνοτικής ταυτότητας
των μειονοτήτων, αλλά
χρειάστηκαν τουλάχιστον
δέκα χρόνια μέχρι το νέο
όνομα να αρχίσει να χρησιμοποιείται από τους πρωταγωνιστές της διεθνούς

κοινότητας – και αυτό θεωρήθηκε σημάδι αποδοχής
της πορείας εκδημοκρατισμού της χώρας.
Άγνωστο παραμένει αν η
πρωτοβουλία του Ερντογάν πρόκειται να συναντήσει αντίστοιχες αντιστάσεις σε επίσημο επίπεδο,
αν και οι κοινωνίες θεωρείται βέβαιο ότι θα μείνουν
προσκολλημένες στην
Turkey που γνώριζαν. Προς
το παρόν, παραμονεύουν

προβλήματα αρκετά πιο
πεζά από τη σύγχυση με
τη γαλοπούλα. Η έλλειψη
σε πολλές γλώσσες του
διακριτικού σημείου που
χρειάζεται για να γραφεί το
“ü” προοιωνίζεται μεγάλη
δυσκολία υιοθέτησης του
Türkiye.
Σε κάθε περίπτωση, ο
συμβολισμός της μετονομασίας της γείτονος δεν
μπορεί να υποτιμηθεί. Για
πολλούς αναλυτές αυτή
δεν είναι παρά μία ακόμη
παραχώρηση προς τους
εθνικιστικές συμμάχους
του Ερντογάν και έρχεται,
διόλου τυχαία, μία χρονιά
πριν από τις προγραμματισμένες εκλογές, αλλά και
το ορόσημο της συμπλήρωσης εκατό ετών από
την ίδρυση της Τουρκικής
Δημοκρατίας.
Έχοντας όλη τη φιλοδοξία
να περάσει στην ιστορία
ως “επανιδρυτής”, ο Ταγίπ Ερντογάν προβαίνει
το τελευταίο διάστημα
σε αρκετές χειρονομίες
rebranding της χώρας του.
Τέτοια ήταν ασφαλώς η

μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί,
αλλά και η αντικατάσταση
του κόκκινου χρώματος
από το τιρκουάζ στους
τάπητες των δημόσιων
κτηρίων και τις στολές των
φρουρών.
Κατά τον τρόπο αυτό
αναδεικνύεται ο ίδιος ο
Τούρκος ηγέτης σε εγγυητή της επανεύρεσης
μιας “αυθεντικής τουρκικής ταυτότητας” που είχε
προηγουμένως καταπιεστεί - και που προφανώς
“προδίδεται” από όσους
τον αμφισβητούν.
Η Νέα Τουρκία θέλει να γίνεται γνωστή στον κόσμο
με τον τρόπο που αυτοαποκαλείται στη γλώσσα της, χωρίς να μπαίνει
στον “ταπεινωτικό” κόπο
οποιασδήποτε μετάφρασης, που υπενθυμίζει την
παγκόσμια δυτική ηγεμονία. Το αν, βέβαια, οι
αγέρωχες “ταυτοτικές” διακηρύξεις μπορούν να
ανατάξουν λ.χ. την ισοτιμία
της λίρας, είναι πολύ διαφορετική συζήτηση.

Αυτοπροστασία των δασών
από τον τοπικό πληθυσμό

Κωνσταντίνος Κωνστα- στα πλαίσια του υβριδικού
πολέμου κρύβεται κάθε
ντινίδης
είδους φανερό και κρυφό
Η Τουρκία και επισήμως χτύπημα , αρκεί να επιφέμας έχει κηρύξει υβριδικό ρει φθορά, φοβία, πτώση
πόλεμο , γεγονός που έχει του ηθικού και τα ευκολόαποδεχθεί και το επίσημο τερα χτύπημα τα είναι
Ελληνικό κράτος . Μέσα 1/ η εξαπόλυση λαθρομε-

ταναστών
2/ η πρόκληση κατά το
θέρος πυρκαγιών από δολιφθορείς
Δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι που η Τουρκία μας
συνέχεια στη σελίδα 22
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Η Πατρίδα μας και το θαύμα των Ελλήνων
- Οι Ελληνες έστησαν τον άνθρωπο εις τα πόδια του -

και των Νόμων μίας συντεταγμένης λειτουργούσας κοινωνικής ενότητας,
σύμπνοιας και αρμονίας.
Η ενδυνάμωση αυτών των
εννοιών δια της ανιδιοτέλειας του καθενός από
εμάς έχει ως αποτέλεσμα,
την ενίσχυση της Εθνικής
Κυριαρχίας, η οποία όμως
δεν μπορεί να υπάρχει, εάν
αυτή δεν στηρίζεται εις την
Οικονομική Ανεξαρτησία.
Γεώργιος Εμ.Δημητράκης
Η ζωή κάθε ανθρώπου βασίζεται εις την ισορροπία
δύο συγγενικών εννοιών,
η σχέση και η σημασία
των οποίων υπέστη μία
αδικαιολόγητη στρέβλωση. Είναι η ιδιοτέλεια και
η δίδυμη αδελφή της ανιδιοτέλεια, όσο οξύμωρο
και αν ακούγεται αυτό. Η
αδυναμία του ανθρώπου
να καταλάβει την σημασία
της ισορροπίας αυτών των
εννοιών έχει ως συνέπεια
την δημιουργία κοινωνικών προβλημάτων και
συγκρούσεων μεταξύ των
ανθρώπων.
Η ιδιοτέλεια είναι η δύναμη
της δραστηριότητας του
κάθε ανθρώπου για την
ανέλιξη του εις το προσωπικό του περιβάλλον,
δηλαδή την ατομική του
ζωή, την σταδιοδρομία
του, κοινώς λεγόμενο την
καριέρα του. Όμως σε όλη
του την δράση και ανέλιξη,
η συνείδηση του καθενός,
άνευ όμως ουδεμίας εξωτερικής επιβολής, πιέσεων
και κανόνων, θέτει ένα
όριο, μία κόκκινη γραμμή.
Αυτή η κόκκινη γραμμή
είναι εκείνη που ανοίγει τα
φτερά του ανθρώπου προς
την πόρτα της ανιδιοτέλειας, να προσφέρει απρόσκλητα και εθελοντικά
ένα μέρος των αγαθών της
δραστηριότητάς του προς
το κοινωνικό σύνολο, το
οποίο είναι συνυφασμένο
με τις έννοιες της Πατρίδος, των Φορέων αυτής

Εμείς οι Έλληνες αναδείξαμε τον μεγαλύτερο πολιτισμό δια της δημιουργίας
μας, αλλά πολλές φορές
και δια του διχασμού, αυτό
το μοναδικό και ανεξήγητο
εις την παγκόσμια ιστορία
φαινόμενο. Άπειρα είναι
τα παραδείγματα της μοναδικής εις την παγκόσμια
ιστορία σύγκρουσης μεταξύ έριδας και δημιουργίας
των Ελλήνων. Η πνευματική ανέλιξη των προγόνων μας και το αποκορύφωμα αυτής, και όλα τα
έργα τους, ανεδείχθησαν,
ως γνωστόν, εν μέσω και
εμφυλίων συγκρούσεων
όπως π.χ. και η τριακονταετής περίοδος σύγκρουσης μεταξύ Αθήνας και
Σπάρτης τέλη του 5ου π.
Χ. αιώνα, η οποία δίχασε
την Ελλάδα σε 2 στρατόπεδα, ως γνωστόν εν μέσω
πολέμου και αποκλεισμού
της Αθήνας η συνέχιση
των έργων εις την Ακρόπολη με τον Παρθενώνα,
το Ερέχθειο, τον Ναό της
Νίκης, τα Προπύλαια κ.α.
μνημεία της αιωνιότητας
του ελληνικού πνεύματος
και δημιουργίας, προσφοράς των Ελλήνων προς την
ανθρωπότητα και Παγκόσμιου τώρα θαυμασμού.

νικού πνεύματος. Εκ του
λόγου αυτού οι 46 φυλές
της Ασίας, του τότε κόσμου, δεν ήσαν σε θέση να
αντισταθούν απέναντι της
ανωτερότητας των Ελλήνων. Σήμερα η εικόνα της
ανθρωπότητας θα ήταν
πολύ διαφορετική, εάν ο
Μέγας Αλέξανδρος δεν
υπέκυπτε τόσο νέος, μόλις
33 ετών, εις τον ανεξήγητο
και αινιγματικό μοιραίο
θάνατό του, που έβαλε
τέλος και εις το μεγάλο
όραμα των Ελλήνων για
μια οικουμενική διακυβέρνηση της ανθρωπότητας.

Το όνειρο των αρχαίων
προγόνων μας, οι οποίοι
παρέμειναν αέναοι ονειροπόλοι έφηβοι, ήταν η εξερεύνηση του απέραντου
σύμπαντος, ένα σύμπαν
το οποίο για αυτούς ήταν ο
κόσμος, δηλαδή το κόσμημα της ζωής τους. Μία ζωή
με διαρκή ερωτηματικά
και ανεξάντλητη θέληση
για δημιουργία. Όμως η
προσφορά των προγόνων
μας, η δημιουργία και το
έργο τους, η ανωτερότητά
τους, ποτέ δεν απέπνεε
απέναντι εις τους άλλους
λαούς αλαζονεία, φθόνο,
φόβο, τρόμο, αυταρχισμό,
επιθετικότητα και απειλές,
αλλά μόνο θαυμασμό, σεβασμό, εκτίμηση και διαχρονική αναγνώριση. Το
ελληνικό πνεύμα μακροημέρευσε μέχρις σήμερα εις
τις συνειδήσεις όλων των
λαών της ανθρωπότητας.
Αυτό είναι το μοναδικό
εις την Παγκόσμια Ιστορία
μέγα θαύμα των Ελλήνων.
Ένα θαύμα ενός Λαού προσγειωμένου, νηφάλιου,
νουνεχή, ανοιχτόμυαλου
οραματιστή, δημιουργιΗ προσωπικότητα του Με- κού. που δεν θα ξαναζήσει
γάλου Αλεξάνδρου και του ποτέ η ανθρωπότητα.
πατέρα του Φιλίππου του
Β΄ είναι μία σύνθεση της Η σημερινή κατάσταση
στρατηγικής τους μεγαλοι- που βιώνει η Πατρίδα μας,
διοφυίας, αλλά συνάμα και και η έξοδος από το κάτης έκφρασης της δύναμης δρο της κρίσης δύναται
και υπεροχής του ελλη- να αντιμετωπισθεί, μόνο

όταν εμείς ξαναβρούμε
τον δημιουργικό εαυτό
μας, αποβάλλουμε την
επιρρέπεια προς την απόλυτη σιωπή και βωβό κατήφορο, τον λήθαργο των
τελευταίων δεκαετιών της
αδιαφορίας, αδράνειας,
απραξίας, αφασίας, ανευθυνότητας, ατολμίας και
υποκρισίας, τιθασεύσουμε
τα πάθη, ενώσουμε και
πάλιν τις ηθικές και πνευματικές δυνάμεις μας, και
αναλογισθούμε με εθνική
συνείδηση και πίστη τις
μεγάλες ευθύνες απέναντι
της Ιστορίας μας, εις τα
εθνικά ιδεώδη αυτού του
Έθνους μας. Το οφείλουμε
εις τους υπέροχους και
μεγάλους προγόνους μας,
εις τους εαυτούς μας, εις τα
παιδιά μας, εις την υπέροχη και μοναδική Πατρίδα
μας την οποία οφείλουμε
να αγαπάμε, να σεβόμαστε, να προστατεύουμε,
να υπηρετούμε, να υπερασπιζόμαστε με πίστη,
αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια. Το οφείλουμε όμως,
ως γνήσιοι απόγονοι των
μεγάλων προγόνων μας,
και εις τους άλλους Λαούς.
Ας φανούμε λοιπόν αντάξιοι απόγονοι εκείνων, οι
οποίοι σε όλους τους αγώνες του Έθνους θυσίασαν
εις την κάμινο της εθνικής
ανάγκης τα πάντα και παρέσχον σε γενεές γενεών
το ωραιότερο παράδειγμα
της αγάπης προς την Πατρίδα, την Θρησκεία, την
Ελευθερία, την Ιστορία,
τις Παραδόσεις. την Οικογένεια και κλασσικές αξίες
της φυλής μας. Και από το
αθάνατο αυτό παράδειγμα ας αντλούμε όλοι μας
την δύναμη της ηθικής
αντοχής κατά της νέας
μεγάλης δοκιμασίας. Αυτή
η αξιολάτρευτη Πατρίδα
με τις τόσες ανεκτίμητες
παρακαταθήκες όλων μας,
είναι η Ψυχή του Γένους
μας και οφείλουμε να την
προστατεύουμε με πίστη,

αγάπη, αυτοθυσία και αυ- ρυναν την περιέργεια που
ταπάρνηση.
είχε ο άνθρωπος για τον
εαυτόν του και για τον κόΠιστέψτε με, κανείς, μα σμο που τον περιτριγύριζε,
κανείς δεν μπορεί να λυγί- διακηρύττοντας μαζί με
σει την Πατρίδα μας, διότι τον Σωκράτη ότι μια ζωή
επι χιλιετίες είναι εις την χωρίς έρευνα δεν αξίζει
κορυφή της Παγκόσμιας τον κόπο να την ζούμε.
Ιστορίας και Πολιτισμού. Οι Έλληνες πίστευαν εις
Η Ελλάδα είναι ο Φωτοδό- την τελειότητα σε όλα τα
της της Ανθρωπότητας, η πράγματα, για αυτό μας
πρωτοπόρος εκείνη δημι- κληροδότησαν την ομορουργική Δύναμη, η οποία φιά, που φτάνει από τον
σκέφτηκε, δημιούργησε, Παρθενώνα και τα ελληανέλυσε και προώθησε νικά αγάλματα, τις τραόλες τις πτυχές της Γνώσης, γωδίες του Αισχύλου, του
της Σκέψης και του Πολιτι- Ευριπίδη και του Σοφοκλή,
σμού. Είναι η Μήτρα των την ποίηση του Ησίοδου
πάντων!
και του Ομήρου, μέχρι τα
ζωγραφισμένα αγγεία ενός
Σας παραθέτω ένα χαρα- απλού νοικοκυριού.
κτηριστικό δημοσίευμα Χωρίς τους ‘Έλληνες μποτου Μαρτίου 1975 της ρεί ποτέ να μην είχαμε
μεγαλύτερης Εφημερίδας αντιληφθεί τι είναι αυτοδιτου κόσμου της New York οίκηση. Αλλά, πολύ περισTimes για την ανεκτίμητη σότερο ακόμα και από την
και μοναδική προσφορά γλώσσα μας, τους νόμους
των Ελλήνων εις την αν- μας, τη λογική μας, τα πρόθρωπότητα με τον άκρως τυπά μας της αλήθειας και
συγκλονιστικό τίτλο:
της ομορφιάς, χρωστάμε
σε αυτούς την βαθιά αίΟι Έλληνες έστησαν τον σθηση για την αξιοπρέπεια
άνθρωπο εις τα πόδια του του ανθρώπου.
«……Για χιλιάδες χρόνια
παλαιότεροι πολιτισμοί,
όπως αυτοί των Περσών,
των Ασσυρίων, των Βαβυλωνίων, των Αιγυπτίων
έβλεπαν τον άνθρωπο ως
ένα απεχθές ον που σέρνονταν μπροστά σε θεότητες
και δυνάστες. Οι Έλληνες
όμως, πήραν τον άνθρωπο και τον έστησαν εις τα
πόδια του. Τον δίδαξαν να
είναι υπερήφανος.
Ο κόσμος είναι γεμάτος
θαύματα, έλεγε ο Σοφοκλής, αλλά τίποτα δεν είναι
πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο. Οι Έλληνες έπεισαν τον άνθρωπο, όπως ο
Περικλής το τοποθέτησε,
ότι ήταν δικαιωματικά ο
κάτοχος και ο κύριος του
εαυτού του και δημιούργησαν νόμους για να περιφρουρήσουν τις προσωπικές του ελευθερίες.
Οι αρχαίοι Έλληνες ενθάρ-

Από τους ‘Έλληνες μάθαμε
να φιλοδοξούμε χωρίς
περιορισμούς, να είμαστε,
όπως είπε ο Αριστοτέλης,
αθάνατοι μέχρι εκεί που
μας είναι δυνατό…».
Γεώργιος Εμ.Δημητράκης
Υποσημείωση: Ο Συντάκτης κρητικής (Μαριού Νομού Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε
και διαμένει εις την Ξάνθη/
Θράκη, τον Προμαχώνα
της Ελλάδος. Σπούδασε
Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία
εις το Πανεπιστήμιο της
Βόννης και Ιστορία και
Πολιτιστική Κληρονομιά
εις την Αθήνα. Διετέλεσε
επί 30-ετίας Διπλωματούχος Ξεναγός για όλη την
Ελληνική Επικράτεια

Ο Πόλεμος εναντίον της Ρωσίας και η Ιστορία
ότητες και καταπιέσεις των
Λαών, των πολέμων και
τα εκατομμύρια θανάτων,
συμπεριλαμβανομένων
αμάχων και παιδιών που
συμβαίνουν επι δεκαετίες
εις τον Πλανήτη.

Την Ιστορία την κτίζουν οι
άνθρωποι και την γκρεμίζουν δυστυχώς οι μισάνθρωποι και Ανιστόρητοι.
Όταν ο άνθρωπος αγκαλιάζει όμως την Ιστορία,
αυτή σου μιλάει απο μόνη
της και σου δείχνει τον
σωστό δρόμο.
Πρόσφατα ισχυρίζεται
διαρκώς και ψευδέστατα ότι είναι «ο Πόλεμος
του Πούτιν», ενώ η αλήθεια είναι, ότι τώρα είναι
η αντίδραση της Ιστορίας
απέναντι σε όλες τις αθλι-

Όταν την 1.Σεπτ.1939 η
Ναζιστική Γερμανία εισέβαλε και υπέταξε το ήμισυ
της Πολωνίας, κατόπιν
Συμφωνίας του Χίτλερ με
τον Στάλιν για την Διπλή
Διχοτόμηση της Πολωνίας(23.08.39, Ribbentrop/
Molotow) ευθύς αμέσως
«διαδόθηκε και επικράτησε η πληροφορία», ότι
ο Χίτλερ και οι Ναζιστές
εκτέλεσαν μεταξύ 3.04.11.05.1940 εις το Katyn,
14.700 συλληφθέντες Πολωνούς Αξιωματικούς και
11.000 αντιφρονούντες
Αντιναζιστές/Αντιφασίστες (σύνολο:25.700). Μέχρις τον Απρίλιο (14.04.43)
επικρατούσε η πληροφορία/άποψη, ότι οι Γερμανοί

ήσαν υπεύθυνοι για την
δολοφονία των Πολωνών
Αξιωματικών και Αντιφρονούντων Πολωνών εις
το Κατίν. Καίτοι λίγο πριν
υπήρχαν αμυδρές πληροφορίες, όταν οι Γερμανοί
ήδη απο το 1942 εις το
Δάσος Κατίν ανακάλυψαν
τους πρώτους ομαδικούς
τάφους των εκτελεσθέντων. Η υπόθεση άρχισε
τότε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα
την 14.04.1943 ο Υπουργός Προπαγάνδας του 3ου
Reich Joseph Goebbels να
χρησιμοποιήσει αυτή την
«αποκάλυψη» για την αποκατάσταση της αλήθειας
και έτσι με αυτήν να ενθαρρύνει μετά τους Γερμανούς
Εισβολείς εις τον πόλεμο
κατά των αμυνόμενων
Ρώσων. Δηλαδή μέχρις το
1942 δεν απέδιδαν οι Γερμανοί ιδιαίτεροι σημασία
το τι συνέβη εις το Κατίν,
διότι ο Στάλιν και ο Χίτλερ
ήσαν Συνεργοί-Σύμμαχοι

για την Διχοτόμηση της
Πολωνίας. Μια Πολωνία
η οποία όμως πλήρωσε
επίσης βαρύτατο τίμημα!

υπερασπιστές, αλλά και οι
άμαχοι και τα παιδιά δεν
είχαν καμία τροφή, νερό,
φάρμακα, νοσηλεία, αφού
είχαν καταφάγει όλα τα
ποντίκια, γάτες, σκυλιά,
κ.λπ. Ενώ παράλληλα εις
την Ρωσία είχαν ισοπεδωθεί εκατοντάδες πόλεις και
χιλιάδες χωριά.

δισμό τα δεκάδες χιλιάδες
θύματά του. Ιδε ΜΗΧΑΝΗ
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
h t t p s : / / w w w .
mixanitouxronou.gr/
mikola-lempent-ooykranos-nazi-poyexontone-me-sadismota-thymata-toy
Όμως η Ουκρανία είναι
μια τεχνητή δημιουργία
των Ρώσων Κομμουνιστών
υπό την ηγεσία του Νικίτα
Χρουστσόφ (1954) και ένα
αυθυπόστατο κομμάτι της
Ρωσίας, ο Πούτιν θέλει
τώρα να αναλάβει και να
οδηγήσει το Κίεβο πίσω εις
την Μόσχα.
Οι απώλειες της Ρωσίας
για την υπεράσπιση της
ανθρωπότητας κατά του
Ναζισμού ήσαν πάνω απο
27.000.000 Ρώσους, εκ των
οποίων 14.000.000 άμαχοi
και παιδιά. Οι απώλειες
αντιθέτως των ΗΠΑ εις την
χώρα τους ήσαν Μηδέν(0)

Ιδε: www. Katyn 1940:
Po l n i s c h e Tr a g ö d i e
und internationales
Lehrstueck, geschrieben
vom Wolf Oschlies 2004
de. (Πολωνική Τραγωδία,
Διεθνές Διδακτικό Μάθη- Φρικαλεότητες, εγκλήμαμα, γραμμένο απο τον Wolf τα πολέμου και εθνοκαθάρσεις κατά τον 2ο Π.Π.
Oschlies 2004).
συνέβησαν και σε άλλες
Εν συνεχεία την 22.Ιουνίου χώρες, όπως μεταξύ των
1941 εισέβαλε η Γερμανία άλλων π.χ. και εις την Ποκαι εις την Ρωσία. Περι- λωνία, Λιθουανία και την
κύκλωσε με τις δυνάμεις Ουκρανία, η οποία τρίτη
της το Λένινγκραντ (Αγία δεν ήταν ακόμη ανεξάρτηΠετρούπολη), το Στά- το Κράτος. Το μεγαλύτερο
λινγκραντ (Βόλγαγκραντ) τμήμα της χώρας ανήκε εις
και την Μόσχα., πολιορκίες την Ρωσία και ένα μικρόπλέον των 870 ημερών τερο εις την Αυστροουγεκάστη, εν μέσω θερμο- γαρία. Κατά την διάρκεια
κρασιών μείον 40 βαθ- της εισβολής και κατοχής
μούς. Η πολιορκία μόνο αυτής απο την Γερμανία,
αυτών των 3 πόλεων κό- ο ουκρανός Ναζί και συστισε πλέον των 4.500.000 νεργάτης αυτών Μίκολα
ψυχών, ενώ οι μαχόμενοι Λέμπεντ, εξόντωνε με σα- συνέχεια στη σελίδα 22
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Αυτοπροστασία των δασών
από τον τοπικό πληθυσμό
συνέχεια από τη σελίδα 21 τολογήσει και πράκτορες
οι οποίοι αναλαμβάνουν
καίει τα δάση στα νησιά αποστολές δολιοφθοράς
του Ανατ. Αιγαίου και στην , κατασκοπίας και άλλων
ηπειρωτική χώρα, ασχέτως αποστολών επ’ ωφελεία
αν όλες τις πυρκαγιές της Τουρκίας.
τις ρίχναμε παλαιότερα
στους «οικοπεδοφάγους» Ασφαλώς είναι δύσκολο
και στους απρόσεκτους να ελέγχονται όλα τα δάση
πολίτες.
της χώρα από δυνάμεις

και ιδιαίτερα κατά τις ημέρες ακραίου καύσωνος και
υπερβολικού ανέμου θα
πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες
να προστατεύουν τα δάση
της περιοχής τους.

να προβλεφθούν από τα
μέτρα ΠΣΕΑ και να υλοποιούνται από τους Δήμους
και τα όργανα ΠΣΕΑ Προς
τούτο να προβλεφθεί η
πρόσληψη αποστράτων
αξιωματικών σε κάθε
δήμο για την οργάνωση
της αυτοπροστασίας των
δασών βάσει σχεδίων που
θα εκπονηθούν από τούδε.

Κατόπιν τούτου η Πολιτεία
θα πρέπει να θεσπίσει την
προστασία των δασών
ασφαλείας της αστυνομίας επικουρικά και από τον
Η Τουρκία μεταξύ των λα- και του στρατού. Όμως τοπικό πληθυσμό . Τα καθρομεταναστών έχει στρα- κατά τους θερινούς μήνες θήκοντα αυτά πρέπει Αν δεν κινητοποιηθούμε

Το «ταμείο» της επίσκεψης Δένδια στην Αλβανία – Η επίσπευση του
συνυποσχετικού για τις
θαλάσσιες ζώνες και το
«Τσάμικο» που ενόχλησε
την Αθήνα.

τη χώρα
Τώρα είναι η ώρα να κινητοποιηθούν οι αρχές
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Υποστράτηγος ε.α Συγγραφεύς

Το «Τσάμικο» βάζει φρένο στην ευρωπαϊκή
προοπτική των Τιράνων;
Κατά τα λοιπά, ο κ. Δένδιας
συμφώνησε με την ομόλογο του ότι η διατήρηση του
«νόμου περί εμπολέμου»
αποτελεί αναχρονισμό και
πρέπει να απαλειφθεί, ενώ
ανέφερε ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την «άμεση
έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων» της
ΕΕ με Αλβανία και Βόρεια
Μακεδονία

του Παναγιώτη Μίχου από
Το Βήμα
Ένα βήμα εμπρός και δύο
πίσω έκαναν οι ελληνοαλβανικές σχέσεις, καθώς
στη (23 Μαΐου) χθεσινή
επίσκεψη του υπουργού
Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στα Τίρανα αναδείχθηκαν εκ νέου αυτά που
εμποδίζουν τις δύο χώρες
από το να αποκτήσουν
μια πλήρως λειτουργική
σχέση. Το εμπροσθοβαρές βήμα αφορά στην
αμφοτέρω βούληση για να
επισπευστεί η διαδικασία
σύναψης συνοποσχετικού
και συνακόλουθα να παραπεμφθεί η οριοθέτηση
των θαλασσίων ζωνών
στην Χάγη όσο το δυνατόν
πιο σύντομα. «Πέρα από
τη σημασία που έχει για
τις δύο χώρες, στέλνει ένα
πολύ σημαντικό μήνυμα
προς όλες τις χώρες. Ότι
αυτός είναι ο σωστός, ο
μοναδικός, ο ενδεδειγμένος τρόπος για να λύνουμε
διαφορές» σημείωσε ο κ.

και αναμένουμε έλεος και
ευαισθησία εκ μέρους της
Τουρκίας φέτος θα θρηνήσουμε και πάλι μεγάλο
μέρος των δασών μας να
καταστραφεί από το πυρ
αλλά ενδέχεται και να θρηνήσουμε και ανθρώπινα
θύματα μεταξύ του πληθυσμού και των χιλιάδων
τουριστών που κατακλύζουν τους θερινούς μήνες

Δένδιας.
Η οπισθοχώρηση σχετίζεται με το λεγόμενο «Τσάμικο» ζήτημα. «Οι φίλες
μας χώρες μπορούν να
ξεκινήσουν συζητήσεις
και για άλλα θέματα, όπως
η ανάγκη κατάργησης του
Νόμου του Πολέμου ή το
ζήτημα της ιδιοκτησίας
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κοινότητας
των Τσαμ» σημείωσε η
υπουργός Εξωτερικών της
Αλβανίας, Όλτα Τζάσκα. Οι

δύο χώρες πρέπει να συζητούν «επί πραγματικών
ζητημάτων» και όχι για
θέματα «που η ελληνική
πλευρά θεωρεί ότι δεν
υφίστανται» απάντησε ο κ.
Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας
στην ομόλογό του πως «η
οποιαδήποτε προσπάθεια
δημιουργίας και συζήτησης μη υπαρκτών ζητημάτων θα έχει συνέπειες σε
πολλαπλά επίπεδα» όπως
στην ενταξιακή πορεία της
Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ).

Παγίως στις ελληνοαλβανικές επαφές, τα Τίρανα
θέτουν το ζήτημα των
«Τσάμηδων». Για την Αθήνα, εντούτοις, τέτοιο θέμα
δεν υφίσταται και φυσικά
δεν συζητιέται επουδενί.
Η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών μαρτυρά
την ενόχληση της Αθήνας,
η οποία αποτελεί βασικό
αρωγό στην ευρωπαϊκή
προοπτική της γειτονικής
χώρας και πολύ σημαντικό
οικονομικό της εταίρο.

Ενημέρωση για Χειμάρρα
Νωρίτερα, ο υπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε
στην ελληνική πρεσβεία
με μέλη της Ελληνικής
Εθνικής Μειονότητας από
την Χειμάρρα. Σύμφωνα
με πληροφορίες του «Βήματος», οι Έλληνες μειονοτικοί έκαναν πλήρη ενημέρωση για το περιουσιακό,
τις κατεδαφίσεις και τις
καταπατήσεις στις οποίες
προβαίνει το αλβανικό
κράτος στην περιοχή.
Αναφορικά δε με την απογραφή πληθυσμού που
θα πραγματοποιηθεί στην
Αλβανία τους επόμενους
μήνες, υπογραμμίστηκε
η ανάγκη πλήρους εσωτερικού συντονισμού της
μειονότητας, η οποία απολαμβάνει την στήριξη της
Αθήνας. Στη συνέχεια, ο
κ. Δένδιας είδε τον Αρχι-

επίσκοπο Αλβανίας, Αναστάσιο, με τον οποίο είχε
εγκάρδια συνάντηση.
Τετ α τετ με Ράμα
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με κατ΄ ίδιαν συνάντησή του κ. Δένδια με τον
πρωθυπουργό, Έντι Ράμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες
του «Βήματος», το κλίμα
εν προκειμένω ήταν αρκετά καλό, μια και οι δύο
πολιτικοί έχουν πολύ καλή
προσωπική σχέση. «Γόνιμη
συζήτηση για θέματα ενδιαφέροντος που ενώνουν
τους λαούς μας» έγραψε
στο Facebook ο κ. Ράμα.
Αύριο, Τετάρτη 25 Μαΐου,
ο κ. Δένδιας επισκέπτεται
τα Σκόπια, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να
βρεθεί και σε άλλες χώρες
των Δυτικών Βαλκανίων.
Διαβάστε για τους Τσάμηδες:
«Τσάμηδες»: Η δράση και
τα εγκλήματά τους στη
διάρκεια της Κατοχής
Τσάμηδες, Κατοχή και προπαγάνδα: όσα πρέπει να
γνωρίζουμε
“Τσαμουριά” του Αθανάσιου Γκότοβου

Ο Πόλεμος εναντίον της Ρωσίας και η Ιστορία

το μέρος των Αμερικανών, οι οποίοι με το ΝΑΤΟ
ενώ εις την Ευρώπη μόλις κρατούν επι δεκαετίες χει5.000 Αμερικανούς Στρατι- ραποδαραδεμένη και σε
ώτες, της Βρετανίας μόλις ομηρία και την Ευρώπη,
2.000.
και στρέφουν έτσι και την
Ε.Ε. εναντίον της Ρωσίας;
Αυτή την Ρωσία θέλετε/
θέλουμε να καταστρέψετε/ Την 7.Δεκ.1970 ο Καγκεψουμε; Είστε δηλαδή με λάριος της Γερμανίας Willy
συνέχεια από τη σελίδα 21

Σάκης Μουμτζής

Brandt (SPD) γονάτισε εις
το Μνημείο των εκτελεσθέντων και όλων των
Θυμάτων κατά την επίσκεψη του εις την Βαρσοβία,
τιμήθηκε με το Βραβείο
Νόμπελ της Ειρήνης και
ως εμπνευστής της OstPolitik, μία για πρώτη φορά
πολιτική για την συμφιλίω-

ση των Λαών της Ευρώπης
και με την Ρωσία, η οποία
Ρωσία είναι χώρα Ευρωπαϊκή και ανήκει εις την
Ευρώπη.
Εσείς γιατί είστε ενάντια
σε μία τέτοια συμφιλίωση;
Μήπως διότι είστε και εσείς
ενάντια εις την Ιστορία,

ανιστόρητοι και μισάν- της Ελλάδος. Σπούδασε
Πολιτικές-Οικονομικές Επιθρωποι;
στήμες και Κοινωνιολογία
Γεώργιος Εμ.Δημητράκης εις το Πανεπιστήμιο της
Υποσημείωση: Ο Συντά- Βόννης και Ιστορία και
κτης κρητικής (Μαριού Ν. Πολιτιστική Κληρονομιά
Ρεθύμνης) και θρακικής εις την Αθήνα. Διετέλεσε
καταγωγής γεννήθηκε και επί 30-ετίας Διπλωματούδιαμένει εις την Ξάνθη/ χος Ξεναγός για όλη την
Θράκη, τον Προμαχώνα Ελληνική Επικράτεια

Η νοσταλγία του Χ. Κίσινγκερ

φών. Αυτό υπαινισσόταν
ο Χ. Κίσινγκερ όταν έλεγε
πως η ιδανική λύση είναι η
επιστροφή στο status quo
ante του πολέμου.

Είναι πολύ δύσκολο σε
έναν άνθρωπο, κυρίως σε
προχωρημένη ηλικία, να
αλλάξει τον τρόπο σκέψης
του, ιδίως αν με αυτόν τον
τρόπο σκέψης συνδιαμόρφωσε την εικόνα του
πλανήτη για μια τουλάχιστον δεκαετία. Ίσως και
παραπάνω.
Ο Χ. Κίσινγκερ, πριν από
λίγες ημέρες, μίλησε στο
forum του Νταβός, από το
σπίτι του, και ζήτησε από τους Ουκρανούς, προς

χάρη της ειρήνης, να απο-

Είναι ιδεατή η πρόταση
του γιατί ουδεμία πλευρά πρόκειται ποτέ να την
αποδεχτεί. Οι μεν Ρώσοι
δεν έχουν κανένα λόγο να
παραχωρήσουν αυτά που
κέρδισαν στα πεδία των
μαχών καταβάλλοντας
υψηλότατο τίμημα, οι δε
Ουκρανοί γιατί δεν είναι
δεχθούν την απώλεια εδα- διατεθειμένοι να παραχω-

ρήσουν με την υπογραφή
τους δικά τους εδάφη.
Ο Χ. Κίσινγκερ έχει διαμορφώσει ένα τρόπο σκέψης
στον οποίο κυριαρχεί η
συλλογική ασφάλεια. Δηλαδή, με αμοιβαίες υποχωρήσεις οι κεντρικοί παίκτες
διατηρούν μια ισορροπία
δυνάμεων η οποία και εξασφαλίζει την ειρήνη.
Το αδύνατο σημείο στη
σκέψη του Χ. Κίσινγκερ
σήμερα, είναι ότι εξακοσυνέχεια στη σελίδα 24
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Ο βιασμός ως πολεμικό όπλο: Εφιάλτης
δίχως τέλος στην Ουκρανία
που μαζί με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την οργάνωση
La Strada Ukraine συγκεντρώνουν μαρτυρίες και
στοιχεία.

Σοφία Βούλτεψη
Η σεξουαλική βία υπήρξε
πάντα μέρος του πολέμου.
Αν και πιστεύαμε πως όλα
αυτά είχαν τελειώσει, η
σκληρή αλήθεια μας διαψεύδει. Ο βιασμός, ως
μέσο ταπείνωσης του αντιπάλου, παραμένει πολεμικό όπλο - αυτή τη φορά
(και για άλλη μια φορά) στα
χέρια της Ρωσίας. Και το
χειρότερο: Οι γυναίκες που
βιάστηκαν, έμειναν έγκυες και βρίσκονται στην
Πολωνία δεν μπορούν να
υποβληθούν σε άμβλωση!
Καθώς πολυπληθείς ομάδες ειδικών από πολλές
χώρες βρίσκονται ήδη
στην Ουκρανία για να
ερευνήσουν υποθέσεις
εγκλημάτων πολέμου, όλα
δείχνουν πως η χρήση
του βιασμού ως πολεμικό
όπλο παραμένει ιστορικά
το έγκλημα που δυσκολότερα αποδεικνύεται. Οι
γυναίκες βρίσκονται εκεί
και περιγράφουν το μαρτύριό τους. Είναι θύματα,
αλλά πώς να θυμηθούν
τα πρόσωπα των βιαστών
τους; Ακόμη και αν τους
θυμούνται, πώς να ταυτοποιηθούν οι θύτες τους;
Και η πιο πικρή αλήθεια
είναι πως πολλά από τα
θύματα θα συνεχίσουν
να υποφέρουν – ακόμη
πιο πολύ από την κουλτούρα της ατιμωρησίας.
Και σύντομα θα πάψουν
να μιλούν γι’ αυτό για να
σταματήσει και ο στιγματισμός τους. Να ξεχαστούν

Ομαδικός βιασμός και…
ενότητα!

στην αστυνομία, στους δημοσιογράφους, σε διεθνείς
οργανώσεις – περιστατικά
βιασμού, ακόμη και μπροστά στα παιδιά τους.
Μόνο η κορυφή του παγόβουνου
Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις πιστεύουν πως
αυτή είναι μόνο η κορυφή
του παγόβουνου, καθώς
ο βιασμός στιγματίζει και
σίγουρα είναι πολλές εκείνες που θα αποφύγουν να
μιλήσουν.

σμένη μια σβάστικα στο ρίτερα είχαν βιάσει άλλη
γυναίκα, αφού κλείδωσαν
χέρι της.
όλα τα υπόλοιπα μέλη της
Για να μην γεννήσουν… οικογένειας στο υπόγειο.
Ουκρανόπουλα!
Οι ουκρανικές αρχές έδωΜετά τη σφαγή στη Μπού- σαν στη δημοσιότητα φωτσα και την αποχώρηση τογραφίες του, αλλά ο ίδιος
των Ρώσων στρατιωτών, παραμένει άφαντος. Δεν
πάνω από εικοσιπέντε γυ- είναι ο μόνος. Οι ουκρανιναίκες και κορίτσια, ηλικίας κές αρχές ασφαλείας υπο14 ως 24 ετών, κατήγγειλαν
ότι βιάζονταν συστηματικά για όσο διαρκούσε η
ρωσική κατοχή της πόλης.
Εννέα από αυτές έμειναν
έγκυες, ενώ όλες διηγούνται πως οι Ρώσοι στρατιώτες τους φώναζαν πως
θα τις βίαζαν τόσο πολύ
που δεν θα ξαναέρχονταν
σε επαφή με άνδρα και…
δεν θα αποκτούσαν Ουκρανόπουλα!

Ο Χιου Ουίλλιαμσον, διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας έγραψε σε αναφορά του πως οι βιασμοί
πρέπει να ερευνηθούν
ως εγκλήματα πολέμου.
Κυρίως όταν πρόκειται για
ομαδικούς βιασμούς, συνήθεις σε καιρό πολέμου.
Όχι χωρίς «λόγο». Υπάρχει
η διεστραμμένη άποψη
ότι ο ομαδικός βιασμός
ενισχύει τους… δεσμούς
μεταξύ των στρατιωτών!
Το γεγονός ότι οι στρατιώτες δεν έχουν σκοτώσει
τα περισσότερα από τα
θύματα, δεν έκαναν δη-

πολέμους ο βιασμός δεν
είναι το αποτέλεσμα μιας
«παραβατικής» συμπεριφοράς, αλλά το ανατριχιαστικό μέσο για να διαρραγεί ο οικογενειακός και
τελικά ο κοινωνικός ιστός.
Για παράδειγμα, όταν στη
Νιγηρία τα κορίτσια που
έχουν απαχθεί και βιαστεί από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης
Μπόκο Χαράμ, θεωρούνται «μιασμένα» και δεν
γίνονται αποδεκτά από τις
οικογένειές τους.
Οι ειδικοί δεν αναμένουν
να συμβεί στην Ουκρανία,
όπου οι γυναίκες είναι
σεβαστές – και για τη συμμετοχή τους στην αντίσταση. Ωστόσο, οι βιασμοί
μπροστά στα μάτια των
παιδιών τους, σίγουρα θα
προκαλέσουν σημαντικά
οικογενειακά τραύματα.
Πώς να αποδείξουν τον

Οι μοναδικές αποδείξεις
που υπάρχουν μέχρι στιγμής προκύπτουν από επ’
αυτοφώρω συλλήψεις
των βιαστών, κυρίως στις
περιπτώσεις που οι γυναίκες αντιστάθηκαν και
φώναξαν, με αποτέλεσμα
να σπεύσουν κοντά τους Την Τρίτη, 17 Μαΐου, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωπολίτες ή στρατιώτες.
σαν πως εντόπισαν Ρώσο
Σε όλες τις περιπτώσεις στρατιώτη που κατηγοτο τραύμα είναι βαθύ. Και ρείται για σειρά εγκλη-

στηρίζουν ότι έχουν ταυτοποιήσει 1.140 Ρώσους
εισβολείς που διέπραξαν
αγριότητες εις βάρος αμάχων. Ελπίζοντας ότι κάποτε
οι ένοχοι θα οδηγηθούν
στη Δικαιοσύνη και θα
πληρώσουν.
Ήδη, ο λοχίας Βαντίμ Σισιμαρίν έγινε ο πρώτος
Ρώσος που δικάστηκε – και
καταδικάστηκε σε ποινή
ισόβιας κάθειρξης - στην
Ουκρανία, με την κατηγορία ότι πυροβόλησε και
σκότωσε εν ψυχρώ έναν
άοπλο άνδρα 62 χρόνων.

όσα αρχικά κατήγγειλαν, θα ταλανίσει την ουκρααλλά χωρίς να ξεχάσουν… νική κοινωνία για πολλά
χρόνια μετά το τέλος του
Στις αρχές Απριλίου, ο φω- πολέμου.
τογράφος Μιχαήλ Παλίντσακ δημοσίευσε μια φω- Ο ίδιος ο Ουκρανός πρόετογραφία που προκάλεσε δρος Ζελένσκι έχει καταγτην παγκόσμια φρίκη. Την γείλει εκατοντάδες περιείχε τραβήξει έξω από το στατικά βιασμών, με δράΚίεβο και έδειχνε τα νεκρά στες Ρώσους στρατιώτες.
σώματα ενός άνδρα και
τριών γυμνών μισοκαμέ- Μια Ουκρανή διηγήθηκε
στο Γαλλικό Πρακτορείο
νων γυναικών.
ότι έπεσε θύμα βιασμού
Οι ερευνητές άρχισαν να από δύο Ρώσους στρατισυγκεντρώνουν στοιχεία. ώτες, όταν εκείνοι έμαθαν
Καθώς οι Ρώσοι στρατι- ότι ήταν σύζυγος ενός
ώτες αποχωρούσαν από Ουκρανού στρατιώτη. Μια
πόλεις και προάστια της άλλη βιάστηκε μετά τη
πρωτεύουσας, γυναίκες δολοφονία του άνδρα της.
και νεαρά κορίτσια άρχι- Μια άλλη βρέθηκε βιασμέσαν να καταγγέλλουν – νη, νεκρή και με ζωγραφι-

μάτων πολέμου, μεταξύ
των οποίων και ο βιασμός
ενός νεαρού κοριτσιού
στη διάρκεια της κατοχής
χωριού έξω από το Κίεβο.
Πρόκειται για τον 20χρονο
Μπουλάτ Φασάχοφ από το
Ταταρστάν, υποκείμενο
της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Κατηγορείται ότι διέπραξε
το έγκλημα του βιασμού
όταν με τρεις άλλους συναδέλφους του εισέβαλαν
σε ένα σπίτι. Διέταξαν όλα
τα μέλη της οικογένειας
να βγουν στον δρόμο,
υποχρεώνοντας τη θυγατέρα τους να παραμείνει
στην κατοικία, όπου και
τη βίασαν. Οι ίδιοι κατηγορούνται ότι λίγες μέρες νω-

λαδή καμιά προσπάθεια
να καλύψουν το έγκλημα,
αποδεικνύει πως είχαν πειστεί από την προπαγάνδα,
σύμφωνα με την οποία
η Ρωσία τελικά θα νικούσε – και επομένως ούτε
γάτα, ούτε ζημιά. Αλλά και
ότι τέτοιες εγκληματικές
δραστηριότητες έχουν την
έγκριση των ανωτέρων
τους.

βιασμό;

Αλλά η περιπέτεια συνεχίζεται και μετά τον εφιάλτη του βιασμού. Όταν οι
γυναίκες αυτές φθάνουν
στην Πολωνία, διαπιστώνουν πως η άμβλωση είναι
ουσιαστικά αδύνατη. Και
αυτό ισχύει όχι μόνο για
τα θύματα του βιασμού,
αλλά και για γυναίκες που
είχαν προγραμματισμένη
Επισήμως, η Μόσχα υπο- άμβλωση στην Ουκρανία,
στηρίζει πως όλα αυτά λόγω εντοπισμού προβληείναι ψέματα και πως σκη- μάτων στο έμβρυο!
νοθετήθηκαν από τους
Στην Ουκρανία οι αμβλώΟυκρανούς.
σεις είναι νόμιμες κατά
Οι καταγγελίες για βιασμό
έχουν καταγραφεί από Στην πραγματικότητα, έχει
αξιωματούχους του ΟΗΕ, αποδειχθεί ότι σε πολλούς óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 24
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Ο βιασμός ως πολεμικό όπλο: Εφιάλτης
δίχως τέλος στην Ουκρανία
ποιος, πού και πότε. Αλλά
αν αυτό έχει συμβεί μέσα
τις πρώτες δώδεκα εβδο- στη θύελλα του πολέμου,
μάδες της εγκυμοσύνης, αποδείξεις δεν υπάρχουν.
χωρίς αιτιολογία.
Κατά την δεκαετία 2010 –
Στην Πολωνία, νόμιμη άμ- 2020, λιγότερες από πέντε
βλωση είναι σχεδόν αδύ- γυναίκες θύματα βιασμού
νατη. Επιτρέπεται μόνο σε κατάφεραν να πετύχουν
δύο περιπτώσεις: Αν κιν- μια θετική δικαστική απόδυνεύει η ζωή της γυναί- φαση για να προχωρήσουν
κας και αν η εγκυμοσύνη στην άμβλωση. Το 2020 το
είναι αποτέλεσμα βιασμού. Συνταγματικό Δικαστήριο
Αλλά πώς μπορεί να απο- έκρινε ότι ο τερματισμός
δειχθεί ένας βιασμός στην της εγκυμοσύνης με εμδιάρκεια του πολέμου; βρυϊκά ελαττώματα είναι
Πρακτικά κάτι τέτοιο είναι αντισυνταγματικός – οπόαδύνατο! Σύμφωνα με τε έκλεισε και αυτό το
το νόμο, το θύμα πρέπει παράθυρο!
να εξηγήσει λεπτομερώς
συνέχεια από τη σελίδα 23

Οι πολωνικές αρχές αναζητούν κάποια λύση ειδικά
για τις Ουκρανές θύματα
βιασμών, ενώ πολλές πολωνικές οργανώσεις προσπαθούν να βοηθήσουν.
Ήδη στη χώρα η πολωνική
οργάνωση για τα δικαιώματα των γυναικών Federa,
λειτουργεί μια τηλεφωνική
γραμμή που δίνει συμβουλές – συνήθως να μεταβούν στην Τσεχία.
Από την πλευρά της, η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες ζήτησε να υπάρξει πρόσβαση
στην άμβλωση στις Ουκρανές που έχουν πέσει

θύματα βιασμού και βρίΗ Σοφία Μοντενέγκρο,
σκονται στην Πολωνία.
από την Ένωση Πολιτών
Από κοντά και οι Σαντινί- για τη Δημοκρατία και
πρώην μέλος των Σαντινίστας του Ορτέγκα!
στας, είχε τότε σχολιάσει
Εδώ να σημειώσουμε πως πως ο Ορτέγκα επέβαλε
μπορεί η Πολωνία και η την ψήφιση αυτού του
Μάλτα να παραμένουν οι μεσαιωνικού νόμου για να
μοναδικές δύο ευρωπα- επισφραγίσει τη συμμαχία
ϊκές χώρες όπου απαγο- του με τον πολύ αντιδραρεύονται οι αμβλώσεις, στικό καρδινάλιο Ομπάντο
αλλά τέτοιες αποφάσεις υ Μπράβο.
δεν χαρακτηρίζουν μόνο
τις δεξιές κυβερνήσεις. Σήμερα, σε όλον τον κόΤο 2006, στη Νικαράγουα σμο οργανώνονται διαδητων Σαντινίστας και του λώσεις και διαμαρτυρίες
Ντανιέλ Ορτέγκα, απαγο- για τους βιασμούς των
ρεύτηκαν και οι λεγόμενες γυναικών της Ουκρανίας.
θεραπευτικές αμβλώσεις.

Έξω από τις ρωσικές πρεσβείες, γυναίκες στέκονται
φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους, με κόκκινες
μπογιές στο σώμα τους,
τα χέρια δεμένα πίσω και
τα κεφάλια καλυμμένα με
κουκούλες, θυμίζουν στον
κόσμο ότι και σε αυτόν τον
πόλεμο κάποιοι κρατούν
στα χέρια τους το πιο φονικό όπλο…
*Η Σοφία Βούλτεψη είναι
βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, υφυπουργός
Μετανάστευσης και Ασύλου, δημοσιογράφος

Η νοσταλγία του Χ. Κίσινγκερ

αρχές της δεκαετίας του
συνέχεια από τη σελίδα 22
70, απομονώνοντας την ενότητα και να μειωθεί η
ισχύς της συμμαχίας.
λουθεί και προσλαμβάνει ΕΣΣΔ, που ήταν ο κύριος
τον κόσμο με όρους της εχθρός.
Το δόγμα περιορισμένης
δεκαετίας του 70. Τότε
κυριαρχίας ήταν μια επαπου ήταν χωρισμένος σε Ο Χ. Κίσινγκερ είχε αποδενάληψη του δόγματος του
δύο μεγάλα στρατόπεδα. χθεί το δόγμα Μπρέζνιεφ
ζωτικού χώρου. Δηλαδή,
για
την
περιορισμένη
κυριΜάλιστα, υιοθετώντας τη
της απαίτησης μιας ισχυλογική της λενινιστικής αρχία των κρατών του σορής χώρας, τα γειτονικά
θεωρίας των ενδοϊμπε- σιαλιστικού στρατοπέδου
κράτη να αναγνωρίσουν
ριαλιστικών αντιθέσεων, και την εφάρμοσε στο δυπως έχει δικαιώματα στα
τη μετέτρεψε σε θεωρία τικό στρατόπεδο. Στο μεν
δικά τους εδάφη.
των ενδοσοσιαλιστικών Σύμφωνο της Βαρσοβίας
αντιθέσεων και εκμεταλ- τα κράτη - μέλη δεν είχαν
Ο κόσμος όμως άλλαξε τη
λευόμενος τη ρήξη της κανένα περιθώριο αυτονοδιετία 1989-1991. Ένα ολόμίας,
στα
δε
κράτη
μέλη
Σοβιετικής Ένωσης με την
κληρο στρατόπεδο και μια
Κίνα, έριξε γέφυρες πολι- του ΝΑΤΟ η αυτονομία
ιδεολογία κατέρρευσαν.
τικές και οικονομικές στο τελείωνε εκεί που υπήρχε
Οι ζώνες επιρροής και ο
κινεζικό καθεστώς στις ο κίνδυνος να διαρραγεί η

ζωτικός χώρος εξοβελίστηκαν από τη δημόσια
σφαίρα. Κάθε κράτος ήταν
ελεύθερο να επιλέξει στον
αν θα ανήκει σε μια διεθνή
συλλογικότητα και αν ναι,
ποια θα είναι αυτή.
‘Έτσι διαμορφώθηκε η
ευρωπαϊκός χώρος κι έτσι
άρχισε να λειτουργεί αυτό
που αποκαλέσαμε παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή η
ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, ιδεών, πληροφοριών, εμπορευμάτων.

Αυτά μέχρι την 24η Φε- ματίας»*.
βρουαρίου 2022 όταν τα
ρωσικά στρατεύματα ει- Κάτω από αυτό το σκεσέβαλαν στην Ουκρανία. πτικό ζήτησε αυτά που
ζήτησε από τους ΟυκραΟ Χ. Κίσινγκερ με όσα κατά νούς και γνώρισε αυστηρή
καιρούς έχει πει μετά την κριτική.
πτώση του κομμουνιστικού στρατοπέδου κάνει *Ο Χ. Κίσινγκερ δεν ήταν
σαν να μην έχει παραδε- γραμματέας του ΟΗΕ ούτε
χτεί πως ο κόσμος έπαψε πρόεδρος της ΟΥΝΕΣΚΟ.
να είναι διπολικός. Εξακο- Ήταν σύμβουλος ασφαλουθεί να αντιλαμβάνεται λείας και υπουργός εξωτετη Ρωσία ως ένα διακριτό ρικών των ΗΠΑ, και πρωτίπόλο, ενώ είναι απλώς μια στως, αν όχι αποκλειστικά,
μεγάλη χώρα. Ίσως και να η πολιτική του εξυπηρενοσταλγεί την εποχή που τούσε τα συμφέροντα της
ήταν ο «μάγος της διπλω- πατρίδας του.

Τεστάρει τα νερά στο Αιγαίο η Άγκυρα με
νέα NAVTEX για έρευνες μέχρι την Σκύρο

Νίκος Μελέτης

την προηγούμενη NAVTEX
για έρευνες του Yunus S να 38 55.93 N - 025 24.97 E
δοκιμάσει τα αντανακλαστικά και τις αντιδράσεις 39 03.93 N - 025 41.97 E
της Ελλάδας.
39 14.93 N - 025 37.97 E
TURNHOS N/W : 0538/22
(İzmir NAVTEX Station) 39 22.93 N - 025 14.97 E
(Published Date: 27-0539 08.93 N - 025 07.97 E
2022 23:22)

Να κρατήσει ψηλά την
ένταση στο Αιγαίο επιχειρεί η Άγκυρα και πλέον
μετά τις επιθετικές δηλώσεις του Τ. Ερντογάν και
του Μ.Τσαβούσογλου και
την επίσης επιθετική ανακοίνωση του Συμβουλίου
Εθνικής Ασφαλείς, συνεχίζει τις προκλήσεις επί του
πεδίου.
Μετά τις συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού
εναέριου χώρου και τις
υπερπτήσεις νησιών, αργά
χθες το βράδυ εξέδωσε
νέα παράνομη NAVTEX για
υδρογραφικές έρευνες του
ερευνητικού σκάφους TSG
Cesme σε δυο περιοχές
στο κέντρο του Αιγαίου
που μάλιστα εκτείνονται

και δυτικά του 25ου μεσημβρινού, που αποτελεί
το όριο της πάγιας διεκδίκησης της Τουρκίας, μεταξύ Σκύρου - Άη Στράτη και
Λέσβου.

Οι έρευνες θα διεξαχθούν
από σήμερα μέχρι τις 14
Ιουνίου. Στην περιοχή αυτή
το δικαίωμα για έκδοση
αναγγελιών ανήκει στην

Ελλάδα και οι υδρογραφικές έρευνες αφορούν
την στήλη ύδατος και όχι
την υφαλοκρηπίδα αλλά
δείχνουν την πρόθεση
της Τουρκίας (μετά από

TURNHOS N/W : 0538/22

AREA 2

AEGEAN SEA

38 53.93 N - 024 51.97 E

1 . H Y D R O G R A P H I C 38 59.93 N - 025 09.97 E
SURVEY, BY TCG ÇEŞME
BETWEEN 28 MAY-14 JUN 39 19.93 N - 024 57.97 E
22 IN AREAS BOUNDED BY;
39 13.93 N - 024 39.97 E
AREA 1
WIDE BERTH REQUESTED.
2. CANCEL THIS MESSAGE
142059Z JUN 22.

Από την κοσμική «εθνοκάθαρση» του Ατατούρκ στον
θρησκευτικό «ολοκληρωτισμό» του Ερντογάν
ζωμένες αξίες του ιδρυτή πολιτικοποίηση του Ισλάμ.
του σύγχρονου τουρκικού
κράτους Μουσταφά Κεμάλ Μια όμως προσεκτικότερη
Πολλοί αναλυτές-και όχι
ματιά αναδεικνύει αυτό
μονον στην χωρα μας- Ατατούρκ.
που ο Γάλλος συγγραφέας
έχουν αναγάγει την προJean-Francois Colosimo,
Η
ίδια
άποψη
ουσιαστικά
σπάθεια του Ερντογάν να
εύστοχα παρατηρεί στο
υποστηρίζει
ότι
ο
Ερντοανακτήσει η Τουρκία την
πρόσφατο βιβλίο του με
γάν
και
το
AKP,
που
εδώ
πάλαι ποτέ αίγλη και επιρροή (που δικαιωματικά και είκοσι σχεδόν χρόνια τίτλο «Το ξίφος και το σαοφείλει να ασκεί σύμφωνα ηγούνται της πολιτικής ρίκι- Μέχρι που θα φτάσει
με τη θεώρησή του οιωνεί ζωής της γείτονος χώρας, η Τουρκία» ( Εναλλακτιαπογόνου της Οθωμανι- προσπαθούν να αναβιώ- κές εκδόσεις –Δεκεμβριος
κής αυτοκρατορίας), ως σουν το ένδοξο οθωμα- 2021), ότι οι διαφορετικές
μια ευθεία σύγκρουση νικό παρελθόν, χρησιμο- προσεγγίσεις που έχουν
στα «πιστεύω» και τις ρι- ποιώντας ως εργαλείο την ακολουθήσει οι δύο ισχυΤου Πέτρου Τρουπιώτη

ροί άνδρες της τουρκικής ιστορίας αποτελούν
τελικά την όψη του ίδιου
σκοτεινού και κίβδηλου
νομίσματος.
Που δεν είναι τίποτα άλλο
από την εκρίζωση οτιδήποτε ξενόφερτου θέτει
σε αμφιβολία το τουρκικό
αφήγημα και θρυμματίζει
το προφίλ του «σωστού»
Τούρκου, του εκσυγχρονιστή αλλά και του θρησκευτικά πιστού, του ανεκτικού

ο οποίος όμως δεν ανέχεται θρησκευτικές βλασφημίες, του υποστηρικτή της
ειρήνης ο όποιος όμως
δεν κωλύεται να εκτελεί
προληπτικές επιθέσεις στη
Συρία και αρέσκεται να
εμπλέκεται στις εσωτερικές υποθέσεις ξένων
κρατών όπως η Λιβύη, το
Ιράκ και βεβαίως το Αζερμπαϊτζάν, με άλλες πολλές
αντιφάσεις μεταξύ θεωρίας και πράξης…

Εμφανώς λοιπόν η Τουρκία
εδώ και σχεδόν έναν αιώνα
ακολουθεί πιστά την ίδια
ρότα, χρησιμοποιώντας
ενίοτε διαφορετικά «όργανα πλοήγησης».
Επί Κεμάλ η πολιτική διάσταση του Τούρκου επισκίαζε την θρησκευτική, ενώ
τώρα επί Ερντογάν έχουν
αντιστραφεί οι ρόλοι με
τη θρησκευτική ταυτότητα
του Σουνίτη ΜουσουλμάóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 26
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Πού βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία,
πώς θα μπορούσε να τελειώσει
Κωνσταντίνος Λουκόπουλος
Ο πόλεμος τον οποίο προκάλεσε η Ρωσία με την
απρόκλητη εισβολή της
στην Ουκρανία έχει ήδη
συμπληρώσει τρεις μήνες
και αυτό είναι τραγωδία.
Πρόκειται για έναν πόλεμο «από τα παλιά» στον
οποίο όπως όλα δείχνουν
στο τέλος όλοι θα … «χάσουν» ενώ η όποια νίκη
θα είναι «πύρρειος». Όσο
παρατείνεται όμως αυτός
ο πόλεμος τόσο μεγαλώνει
ο κίνδυνος κλιμάκωσης,
τόσο αυξάνονται οι ζημιές
των και των δύο πλευρών,
κυρίως της Ουκρανίας και
τόσο περισσότερο πλήττονται οικονομικά και οι
χώρες μας, ενώ η παγκό- ρα αρνούνται να δουν.
σμια επισιτιστική κρίση Η Ρωσία έχει αργά αλλά
πλησιάζει.
σταθερά αποκομίσει σημαντικά εδαφικά κέρδη.
Ποια είναι όμως τα μέχρι Παράλληλα με τον πόλεμο
σήμερα δεδομένα. Η Ρω- κατατριβής (φθοράς) έχει
σία δεν πέτυχε την απο- σταθεροποιήσει τον παφασιστική νίκη στον ελά- ραθαλάσσιο διάδρομο με
χιστο δυνατό χρόνο, με το τον οποίο ενώνει Κριμαία
ελάχιστο δυνατό κόστος μέσω Μαριούπολης και
όπως επεδίωκε. Αυταπάτη Ντονμπάς με τη Ρωσία
ήταν ο ανέφικτος στρατη- (...«απελευθέρωση») και
γικός στόχος να ανατρέψει προχωράει προς τα δυτικά
την πολιτική καθεστηκυία για να επεκταθεί πέραν
τάξη στο Κίεβο (…«απο- των διοικητικών ορίων του
ναζιστικοποίηση») με την Ντονμπάς προκειμένου
εξωπραγματική εκτίμη- να είναι σε πλεονεκτική
ση ότι αρκούσαν 60-70 διαπραγματευτική θέση
χιλιάδες στρατιώτες της αν και όποτε αρχίσουν
για να περισφίξουν και συνομιλίες.
να καταλάβουν μία πόλη
….4 περίπου εκατομμυρί- Διαφαίνεται επίσης ότι οι
ων. Τραγικά λανθασμένες ρωσικές δυνάμεις επιχειεκτιμήσεις των Υπηρεσιών ρούν να κυκλώσουν και
Πληροφοριών και Στρα- να καταστρέψουν το μείτηγών του που μάλλον ζον μέρος των Τακτικών
πήραν στα σοβαρά και τα Ουκρανικών Δυνάμεων
λεγόμενα του προέδρου (FJO)που βρίσκονται στην
Μπάιντεν περί καταλή- περιοχή και αριθμούν περί
ψεως του Κιέβου σε …96 τις 50 χιλιάδες (… «αποώρες.
στρατικοποίηση») όπως
είχε ήδη επισημανθεί και
Η κακή όπως αποδείχθηκε σε προηγούμενα άρθρα-αεπιχειρησιακή σχεδίαση ναλύσεις μας. Αν καταμαζί με τα τραγικά σφάλ- στραφούν αυτές τίποτα
ματα σε τακτικό επίπεδο δεν θα τους εμποδίσει
και η ανυπαρξία Επιμελη- να κινηθούν ακόμα πιο
τείας (Διοικητικής Μέρι- δυτικά, προς τον ποταμό
μνας) σε συνδυασμό με Δνείπερο.
την εκμετάλλευση των
λαθών αυτών από τους Στην λεγόμενη «μάχη του
Ουκρανούς και ο πεισμώ- Κιέβου» οι Ουκρανοί διεδης και έξυπνος αγώνας ξήγαγαν επιτυχή αμυντικό
τους, ανάγκασαν τη Μό- αγώνα καθόσον απορσχα να απαγκιστρώσει ρόφησαν την επιθετική
τις δυνάμεις της και να τις ισχύ των Ρώσων, κάτι που
συμπτύξει προς τη Λευ- δημιούργησε ευφορία και
κορωσία προκειμένου να αυτοπεποίθηση στο Κίεβο.
τις αναδιοργανώσει και να Αυτό όμως προκάλεσε
τις χρησιμοποιήσει στην και σε αυτό «αυταπάτες»
Ανατολική Ουκρανία.
ως προς τη δυνατότητα
νίκης, ιδιαίτερα μετά τις
Λαμβάνοντας υπόψη όλα δηλώσεις Αμερικανών και
τα προαναφερθέντα και Βρετανών Αξιωματούχων
τις δυσανάλογα μεγάλες περί αυτού.
απώλειες, (η επίθεση έχει
πάντοτε πολύ μεγαλύτε- Σε προηγούμενο άρθρο
ρο συντελεστή απωλειών μας επισημάναμε ότι η νίκη
από την άμυνα) αλλά και για την Ουκρανία σημαίνει
την καταστροφή επίσης να πετύχει να απωθήσει τις
μεγάλου αριθμού κυρίων ρωσικές δυνάμεις εκτός
μέσων μπορούμε να πούμε Ουκρανίας και να φθάσει
ότι πρόκειται περί ήττας. στο status quo ante, δηΑυτή είναι η αλήθεια.
λαδή στις θέσεις της 23ης
Φεβρουαρίου. Εδώ όμως
Εκτός όμως και από την πρέπει να επισημανθεί
παραπάνω αλήθεια, υπάρ- ότι μιλάμε για μία περιοχή
χει και μία άλλη, η αλήθεια που πλησιάζει τα 100.000
στην Ανατολική-Νοτιανα- τετραγωνικά χιλιόμετρα
τολική Ουκρανία που ίσως και είναι περίπου τέσσερις
κάποιοι ακόμα και σήμε- φορές μεγαλύτερη από τα

Πούτιν και «σιλοβίκι» θα
αποδέχονταν μία ήττα σε
οποιοδήποτε επίπεδο. Θα
μπορούσε να φθάσει στα
άκρα. Τότε τι μένει; Βρισκόμαστε άραγε σε αδιέξοδο;

εδάφη που κατείχαν οι αυτονομιστές στο Ντονμπάς
μέχρι τη ρωσική εισβολή.
Η δημιουργία ικανής στρατηγικής εφεδρείας από
τους Ουκρανούς και τους
«Δυτικούς» συμμάχους με
πλήρως εντεταγμένο και
απόλυτα επιχειρησιακό
και τεχνικά υποστηρίξιμο
τον εξοπλισμό που έρχεται
από τη Δύση προκειμένου
να εκτελεστεί επιθετική
επιστροφή θα απαιτήσει
αρκετούς μήνες. Είναι επίσης σχεδόν αδύνατον να
επιτευχθεί από του Ουκρανούς «ισοδύναμο τετελεσμένο» μέσα στην Ρωσία
σαν αυτό των Ισραηλινών
όταν πέρασαν το Σουέζ
στον πόλεμο του Γιομ Κιπουρ και δημιούργησαν
προγεφύρωμα στην Ισμαηλία 100 χιλ από το Κάιρο.
Η μάχη στην Ανατολική
Ουκρανία κρίνεται από
τις δυνάμεις που μάχονται εκεί με τα μέσα που
διαθέτουν τώρα. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να προχωρούν αργά και σταθερά και
ασκούν σημαντική πίεση
στις ουκρανικές δυνάμεις
κάτι που εμμέσως ομολόγησε και ο Πρόεδρος
της Ουκρανίας Ζελένσκι
αλλά και την Παρασκευή
βράδυ ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Οι Ουκρανοί
μάχονται εκεί για να μην
…ηττηθούν.
Χωρίς ευσεβοποθισμούς
και χωρίς εξωραϊστικές
υπεκφυγές, η εκτίμηση μας
είναι ότι είναι εξαιρετικά
δυσχερές για την Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον
πόλεμο με την έννοια και
τις συνθήκες που προσδιορίσαμε παραπάνω. Μπορεί
η Ουάσιγκτον και τον Λονδίνο να ευνοούνται με τη
συνέχιση του πολέμου καθόσον πέρα από τα όποια
κέρδη της Μόσχας αλλά
και την περαιτέρω καταστροφή της Ουκρανίας,
αποδυναμώνεται η Ρωσία
αλλά όλο και περισσότεροι
δυτικοί ηγέτες προβληματίζονται για τις σημαντικές
«παρενέργειες» του πολέμου στις χώρες τους.
Διαφαίνονται ήδη κάποιες ρωγμές στο μέχρι
τώρα αρραγές μέτωπο

Είναι λοιπόν επιτακτική
ανάγκη να διερευνηθεί
άμεσα το πώς θα τερματιστεί αυτός ο πόλεμος.
Η κατάπαυση του πυρός
την οποία ζήτησε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας
Λόιντ Όστιν τη 13 Μαΐου
από τον Ρώσο ομόλογο
του Σεργκέι Σόιγκου (πρώτη μετά την έναρξη του
πολέμου) θα μπορούσε
να είναι το πρώτο στάδιο
μίας πολύ μακράς και επίπονης διαπραγμάτευσης
στην οποία υποχρεωτικά
της Δύσης όταν μάλιστα θα εμπλέκεται και η Ουάόλα δείχνουν ότι ούτε και σιγκτον.
ο οικονομικός πόλεμος
απέναντι στον Πούτιν και Η δήλωση του Ζελένσκι
στο καθεστώς του μπορεί μετά από δύο μήνες ότι είνα επηρεάσει αποφασι- ναι έτοιμος να συναντηθεί
στικά την έκβαση αυτού με τον Πούτιν κάτι που και
του πολέμου. Γαλλία, Γερ- ο ίδιος Ρώσος Πρόεδρος
μανία, Ιταλία και πιο δειλά επανέλαβε με τη σειρά
και κάποιες άλλες χώρες του το Σάββατο δείχνει
ζητούν σε πρώτη φάση κάτι. Όμως σε ό,τι αφορά
κατάπαυση του πυρός και στην παραχώρηση εδαοπωσδήποτε συνάντηση φών έναντι ειρήνης κάτι
Μπάιντεν-Πούτιν (σημ. Ο που τέθηκε εκ νέου στο
Ιταλός Πρωθυπουργός το τραπέζι μετά τις δηλώέθεσε μάλιστα επιτακτικά σεις Κίσινγκερ στο Νταβός
επιστρέφοντας από την που όντως «σήκωσε κουρΟυάσιγκτον) ενώ τόσο νιαχτό», μόνον οι ίδιοι οι
στο Κίεβο όσο και στην Ουκρανοί μπορούν να το
Μόσχα παρακολουθούν αποφασίσουν. Και με νέα
από πολύ κοντά οτιδήποτε δήλωση του ο Ζελένσκι
έχει σχέση με τη συνοχή αναφέρθηκε σε «αντιμετων Συμμάχων της Δύσης. τώπιση της πραγματικότητας».
Από την άλλη όμως πλευρά είναι ανεπίτρεπτο για Σε πολλές ευρωπαϊκές
όσους υποστηρίζουμε τη χώρες αλλά ακόμα και στις
διεθνή νομιμότητα και το ΗΠΑ που είναι μαζί με το
διεθνές δίκαιο, κάτι που ΗΒ πλέον εμπλεκόμενες
δεν είναι … «αλά καρτ», δυνάμεις στον πόλεμο της
να αποδεχθούμε μαζί με Ουκρανίας, (είχαν άλλωστε
τους Ουκρανούς μία κα- την υποχρέωση αυτή έναθολική νίκη της Ρωσίας. ντι των Ουκρανών λόγω
Ούτε όμως αν εξελισσόταν και του Μνημονίου της
η κατάσταση διαφορετικά Βουδαπέστης), έχει αρ-

χίσει δημόσια συζήτηση
για την αναγκαιότητα τερματισμού του πολέμου.
Υπήρξε μάλιστα ένα όχι
και τόσο αθώο άρθρο στο
National Interest το οποίο
θεωρώντας ότι και οι δύο
πλευρές μη αντέχοντας να
συνεχίσουν τον πόλεμο, θα
μπορούσαν να εξετάσουν
τη λύση της «Ανακωχής
της Κορέας» το 1953 πάνω
σε μία εδαφική γραμμή
και μετά… βλέπουμε. Μία
ανακωχή με αέναες συνομιλίες αλλά με πολιτικό
διακανονισμό που 69 χρόνια μετά ακόμα δεν έχει…
έλθει.
Αντί επιλόγου τονίζεται
ότι το ερώτημα που πλέον
τίθεται, είναι πως θα τελειώσει αυτός ο καταστροφικός πόλεμος και πώς η
αμυνόμενη Ουκρανία θα
χάσει το ελάχιστο δυνατόν
καθόσον η κατάσταση
στην Ανατολική Ουκρανία
δεν εξελίσσεται καλά, μετά
και τις τελευταίες επιτυχίες
των Ρώσων το τελευταίο
τετραήμερο, αλλά και πως
η Ρωσία να μην αναβιώσει
μία νέα Ρωσική Αυτοκρατορία σε βάρος της Ουκρανίας. Σε κάθε περίπτωση
όμως η Ρωσία έστω και αν
«εξαργυρώσει» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
τα εδαφικά της κέρδη που
καθημερινά δυστυχώς
αυξάνονται θα έχει υποστεί σημαντικό κόστος σε
στρατιωτικό, οικονομικό
αλλά και πολιτικό επίπεδο
και για αυτό εξ αρχής μιλήσαμε για «πύρρεια νίκη».
* Ο Αντιστράτηγος ε.α.
Κωνσταντίνος Λουκόπουλος είναι Γεωστρατηγικός
Αναλυτής και Εκτελεστικός
Διευθυντής στο «Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής
Ασφάλειας και Συνεργασία
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Μέχρι πρόσφατα, η πεποίθηση ότι η Ρωσία θα τιμωρούνταν
αργά ή γρήγορα, και μάλλον γρήγορα, με μια ταπεινωτική
ήττα για την εισβολή της στην Ουκρανία ήταν ευρέως διαδομένη στο Κίεβο, στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο

Φιλορώσοι αυτονομιστές στο Ντονέτσκ ετοιμάζονται να βάλουν κατά ουκρανικών θέσεων. Η επαρχία Λουγκάνσκ έχει
περάσει ήδη υπό τον έλεγχο των Ρώσων και αν συμβεί το ίδιο και στη γειτονική επαρχία Ντονέτσκ, τότε ολόκληρο
το Ντονμπάς, η βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας, θα βρίσκεται στα χέρια τους.
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Από την κοσμική «εθνοκάθαρση» του Ατατούρκ στον
θρησκευτικό «ολοκληρωτισμό» του Ερντογάν
συνέχεια από τη σελίδα 24

νου να επικρατεί αυτής του
Τούρκου πολίτη.
Όμως, η επιδίωξη παραμένει η ίδια και ανάγεται στην
εξόντωση των μειονοτήτων που ζουν στην Τουρκία, με σκοπό την επίτευξη
θρησκευτικής και μέσω
αυτής πολιτικής ομοιογένειας, καθώς και η καθυπόταξη των γειτονικών
της λαών και η δημιουργία
μιας ζώνης υποτέλειας
στην οποία αποκλειστικό
λόγο ως προς τη λήψη
αποφάσεων θα έχει μόνον
η Τουρκία.
Άλλωστε αυτό το σχέδιο
εξυπηρετούν οι κατά καιρούς ανηλεείς διώξεις
των Αλεβιτών και των
Κούρδων, των μοναδικών
πλέον μειονοτήτων που
ζουν στην Ανατολία, αφού
προηγουμένως οι προκάτοχοι του Ερντογάν που
βρέθηκαν στο τιμόνι της
τουρκικής εξουσίας και
ιδίως ο Ατατούρκ, φρόντισαν να εκκαθαρίσουν
συστηματικά όσες άλλες
εθνοτικές ομάδες ζούσαν
στα εδάφη της, όταν ανακηρύχθηκε η σύγχρονη
τουρκική δημοκρατία το
1923, αποκηρύσσοντας
το αυτοκρατορικό της παρελθόν.
Η Τουρκία αρέσκεται βεβαίως να δημιουργεί ζώνες ασφαλείας με χώρες
που ή διάκεινται εχθρικά
προς αυτήν, με λαούς τους
οποίους έχει ταυτίσει στη
συλλογική της μνήμη ως
ανεπιθύμητους, υποτελείς
και εναντίον των οποίων

έχει διαπράξει ωμότητες
όπως λόγου χάριν κατά
των Ελλήνων της Ιωνίας και
των Αρμενίων.

νου την προστασία του
λαού του Αζερμπαϊτζάν
όπως δήλωνε μετ’ επιτάσεως, αλλά μάλλον την
εξαφάνιση από προσώπου
Στην πρόσφατη δε κρίση γης των Αρμενίων.
μεταξύ Αζερμπαϊτζάν –
Αρμενίας ήταν φυσικό Οι Νεότουρκοι το σχεδίκαι επόμενο να λάβει το ασαν και το εφάρμοσαν,
μέρος των τουρκογενών, αποτελώντας τους «ενορφίλα προσκείμενων και χηστρωτές» των πλέον
πειθήνιων Αζέρων, στη- αποτρόπαιων γενοκτονιών
ρίζοντας τους όχι μόνο των πολιτικών μειονοτήηθικά αλλά και στρατι- των που ζούσαν στη Μιωτικά, γεγονός που είχε κρά Ασία στην ανθρώπινη
ευτυχή κατάληξη αφού ιστορία και τώρα ο Ερντοουσιαστικά ανακατέλαβαν γάν επιδιώκει να γράψει
το μεγαλύτερο μέρος της τον επίλογο…
επαρχίας του Artsakh που
είχαν απωλέσει το 1994. Η ιστορική λοιπόν συνέχεια
Όταν ο Ερντογάν συνέπρα- της σύγχρονης Τουρκίας
τε με τον σκοτεινό, αυταρ- οικοδομήθηκε αποκλειστιχικό και ισόβιο δικτάτορα κά πάνω σε διωγμούς, βαρτου Αζερμπαϊτζάν Αλίγιεφ, βαρότητες, καταπιέσεις
προφανώς δεν είχε κατά και ξεριζωμούς αυτών που

δεν ήταν «γνήσιοι Τούρκοι», των διαφορετικών,
των πιο εύπορων, των πιο
μορφωμένων και συνήθως
των πιο επίζηλων. Πλάι σε
αυτήν την στρεβλή, μισαλλόδοξη και ρατσιστική
αντίληψη, είναι «απολύτως
φυσιολογική» η συστηματική απόδοση ευθυνών για
τα «κακώς κείμενα» του
τουρκικού κράτους σε μια
εξωτερική δύναμη, έναν
εξωτερικό παράγοντα ο
οποίος είναι εντεταλμένος
να εξαφανίσει το τουρκικό έθνος. Αυτή η «μανία
καταδίωξης» έχει εισαχθεί
υποδορίως και βεβαίως με
ευθύνη των κυβερνητικών
αξιωματούχων και έχει
δηλητηριάσει το μυαλό
του τουρκικού λαού, όντας
πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με την τύχη της Τουρ-

κίας. Είναι ένα πολύτιμο
όπλο στην φαρέτρα του
εκάστοτε κυβερνώντος
για να συσπειρώνει, να
διαστρεβλώνει και να αποπροσανατολίζει από τα
πραγματικά προβλήματα.

μόλις η τουρκική οικονομία σταθεροποιηθεί, οι
κυβερνώντες (όποιοι κι
αν είναι αυτοί) θα καταφύγουν στην γνωστή πλέον
σε όλους τακτική του ταραχοποιού.

Το μεταχειρίστηκε ο Ατατούρκ τότε, το χρησιμοποιεί «a la carte» και ο Ερντογάν τώρα, όποτε βρίσκει
τα σκούρα, όπως στην
περίπτωση της ελεύθερης
πτώσης της τουρκικής
οικονομίας.

Έχοντας σκιαγραφήσει
την σύγχρονη ιστορία του
εξ ανατολών μας γείτονα
και παρακολουθώντας τη
συνέχεια και τη συνέπειά
του σε όσα διαχρονικά
πρεσβεύει, ένα είναι το
σίγουρο: δεν χωράει ποτέ
και κανένας εφησυχασμός.
Ο εχθρός είναι εδώ, είναι υπαρκτός και δεν θα
πρέπει να ξεγελιόμαστε
είτε φοράει το προσωπείο
του εκσυγχρονιστή και
του πολιτισμένου, είτε του
υποστηρικτή του διαλόγου, είτε το σαρίκι του
θρησκόληπτου σουνίτη
μουσουλμάνου.

Όσοι λοιπόν ισχυρίζονται
ότι με ενδεχόμενη ήττα
του Ερντογάν στις προσεχείς εκλογές, είναι πιθανή
μια αναδίπλωση της στρατηγικής της Τουρκίας επί
τα βελτίω, μάλλον «πλανώνται πλάνην οικτρά».
Γιατί η Τουρκία εδώ και
σχεδόν έναν αιώνα δεν έχει
διαφοροποιήσει τη στάση
της όσο και αν κάποιοι
κύκλοι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση – και πιθανόν στην
άλλη άκρη του Ατλαντικού
– πιστεύουν το αντίθετο.
Η Τουρκία παράγει μόνο
αστάθεια σε όσα πεδία έχει
άμεση ή έμμεση εμπλοκή.
Το καταμαρτυρούν οι σύγχρονες παρεμβάσεις της
στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής και της Βόρειας
Αφρικής, όπως και στον
Κεντρικό Καύκασο.

Γιατί τελικά πόσο περισσότερο εμφανή απόδειξη
χρειάζεται να αναζητήσουμε υποστηρίζοντας ότι η
κοσμική «εθνοκάθαρση»
του Ατατούρκ και ο θρησκευτικός «ολοκληρωτισμός» του Ερντογάν είναι
το ίδιο και το αυτό, φέρνοντας στη μνήμη μας την
εικόνα του ανώτατου Ιμάμη Αλί Ερμπάς, μέσα στην
Αγία Σοφία στις 24 Ιουλίου
2020, όταν κατά την εκφώνηση του κηρύγματος του
Η δε μεταστροφή πολιτι- η αμφίεση του με το σαρίκι
κής που παρατηρείται τε- στο κεφάλι συνοδευόταν
λευταία, με κανένα τρόπο με ξίφος ανά χείρας…….
δεν συνιστά ένδειξη μεταμέλειας, αλλά μονόδρομο Ο Πέτρος Τρουπιώτης
καθόσον οι οικονομικές είναι δημοσιογράφος,
συνθήκες στο εσωτερικό Ptroupiotis@yahoo.gr
της χώρας παραμένουν
ασφυκτικές. Και είναι παραπάνω από σίγουρο ότι
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Πέτρος Παπακωνσταντί- στρατού, όπως δήλωνε
νου
ο Αμερικανός υπουργός
Αμυνας Λόιντ Οστιν ή
Μέχρι πρόσφατα, η πε- και για την ανατροπή του
ποίθηση ότι η Ρωσία θα Πούτιν, όπως εννοούσε ο
τιμωρούνταν αργά ή γρή- Τζο Μπάιντεν όταν χαραγορα, και μάλλον γρήγο- κτήριζε τον Ρώσο πρόερα, με μια ταπεινωτική δρο «χασάπη», ο οποίος
ήττα για την εισβολή της «δεν μπορεί να μείνει στην
στην Ουκρανία ήταν ευρέ- εξουσία». Την περιρρέουως διαδομένη στο Κίεβο, σα ατμόσφαιρα συμπύστην Ουάσιγκτον και στο κνωσε η πρεσβευτής των
Λονδίνο. Η απώθηση των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Τζούλιαν
εισβολέων από τα περί- Σμιθ, πρώην βοηθός του
χωρα του Κιέβου και του Μπάιντεν σε θέματα εθνιΧάρκοβο, των δύο μεγα- κής ασφάλειας: «Αυτό
λύτερων ουκρανικών πόλε- που επιδιώκουμε είναι
ων, είχε δημιουργήσει την μια στρατηγική ήττα της
πεποίθηση ότι ο ουκρανι- Ρωσίας».
κός στρατός ήταν σε θέση
όχι μόνο να αποκρούσει Καθώς συμπληρώνονταν
τη ρωσική επίθεση, αλλά 100 ημέρες από την έναρκαι να ανακαταλάβει τις ξη της ρωσικής εισβολής,
περιοχές του Ντονμπάς η απαισιοδοξία άλλαζε
που είχε χάσει το 2014, ή στρατόπεδο. Οι Ρώσοι
ακόμη και την Κριμαία. «Η έχουν σχεδόν θέσει υπό
Ρωσία χάνει», έγραφε στις τον έλεγχό τους το Σε16 Μαΐου το κύριο άρθρο βεροντονέτσκ, την τρίτη
της Washington Post, εκτι- στρατηγικής σημασίας
μώντας ότι «δεν είναι η πόλη που καταλαμβάνουν,
ώρα για μια συμφωνημένη μετά τη Χερσώνα και τη
κατάπαυση του πυρός, Μαριούπολη. Πρακτικά
όπως προτείνουν Γαλλία, ολόκληρη η επαρχία ΛουΓερμανία και Ιταλία». Οχι, γκάνσκ έχει περάσει υπό
τότε ήταν η ώρα για το τον έλεγχό τους και αν τις
τσάκισμα του ρωσικού επόμενες εβδομάδες συμ-

βεί το ίδιο και στη γειτονική επαρχία Ντονέτσκ, τότε
ολόκληρο το Ντονμπάς, η
βιομηχανική καρδιά της
Ουκρανίας, θα βρίσκεται
στα χέρια τους. Ηδη, οι Ρώσοι ελέγχουν πάνω από το
20% του ουκρανικού εδάφους –έκταση μεγαλύτερη
από εκείνη της Ελλάδας–
και περισσότερο από το
80% των ακτών της χώρας,
η οικονομία της οποίας
έχει συρρικνωθεί κατά
το ήμισυ. Το μεγαλύτερο
πυρηνικό εργοστάσιο της
Ευρώπης και το λιμάνι της
Μαριούπολης ξανάρχισαν
να λειτουργούν για τους
Ρώσους και τους ρωσόφωνους συμμάχους τους. Ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε
στους New York Times της
Τετάρτης περιέγραφε τις
πολύ μεγάλες απώλειες και
τα φαινόμενα κατάρρευσης του ηθικού στις τάξεις
του ουκρανικού στρατού.
Με δυο λόγια, η λογική της
παράτασης του πολέμου
για την πάση θυσία ταπείνωση της Ρωσίας και του
Πούτιν κινδυνεύει να έχει
ως παράπλευρη απώλεια
πρώτα απ’ όλα την ίδια την
Ουκρανία και τον λαό της.

Στρατηγικές απώλειες
Η παράταση της σύγκρουσης θέτει σε δεινή δοκιμασία την ενότητα της Δύσης
καθώς οι επιπτώσεις γίνονται αφόρητες.
Είναι αλήθεια ότι η βασανιστική προέλαση του
ρωσικού στρατού στο Ντονμπάς δεν προσφέρεται
για θριαμβολογίες από
την πλευρά της Μόσχας.
Τα όποια (ασταθή και αμφισβητήσιμα) εδαφικά
κέρδη της στην Ουκρανία
είναι πολύ αμφίβολο αν θα
ισοσταθμίζουν τις στρατηγικές της απώλειες στον
διεθνή στίβο, όπως η επικείμενη ένταξη Σουηδίας
και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ,
η συρρίκνωση της ρωσικής οικονομίας περίπου
κατά 10%, η αποκοπή της
από τη δυτική τεχνολογία
και αγορά ενέργειας, αλλά
και η τεράστια απώλεια
ηθικού κεφαλαίου λόγω
του κατακτητικού πολέμου
που εξαπέλυσε. Ολα αυτά,
όμως, ελάχιστα θα παρηγορούν το Κίεβο και την
Ουάσιγκτον εάν ο Πούτιν
πανηγυρίζει σε λίγο καιρό

γόητρο, ο Μπάιντεν αποφάσισε αυτή τη βδομάδα
να στείλει στην Ουκρανία
τα εξελιγμένα συστήματα πυροβολικού HIMARS
(πολλαπλούς εκτοξευτές
με βεληνεκές 80 χιλιομέτρων και δορυφορική καθοδήγηση), μεγεθύνοντας
Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν τον κίνδυνο άμεσης ρήξης
πολύ επώδυνη και για το με τη Ρωσία.
διεθνές κύρος της Αμερικής, η οποία προετοιμαζό- Ο Αμερικανός πρόεδρος
ταν γι’ αυτή τη «σύγκρουση έχει μπροστά του μια δύμέσω πληρεξουσίων» με σκολη κούρσα ταχύτητας,
τη Ρωσία εδώ και χρόνια: καθώς όσο παρατείνεται ο
το 2016, ο τότε πρόεδρος πόλεμος, τόσο οι ρωγμές
Μπαράκ Ομπάμα, με αντι- στο Δυτικό στρατόπεδο
πρόεδρο και διαχειριστή κινδυνεύουν να γίνουν τετης ουκρανικής του πολιτι- κτονικά ρήγματα. Κι αυτό
κής τον Τζο Μπάιντεν, είχε ισχύει ειδικά στην Ευρώστείλει στο Κίεβο τον Τζον πη, η οποία, σε αντίθεση
Αμπιζαϊντ, πρώην επικε- με την Αμερική, πληρώφαλής των αμερικανικών, νει τεράστιο τίμημα – και
κατοχικών δυνάμεων στο μόνο το γεγονός ότι στη
Ιράκ, ως ειδικό απεσταλ- Γερμανία ο πληθωρισμός
μένο του στο ουκρανικό φτάνει το 8% ξυπνώντας
υπουργείο Αμυνας με απο- φαντάσματα του μεσοστολή την αναδιοργάνωση πολέμου, λέει πολλά. Ηδη
του ουκρανικού στρα- Γαλλία, Ιταλία και ως ένα
τού. Αλλά όλα τα σχέδια βαθμό Γερμανία πιέζουν
κρίνονται στο πεδίο της για άμεση κατάπαυση του
μάχης. Προκειμένου να πυρός, παίρνοντας αποαποτραπούν τα χειρότερα, στάσεις από τις ΗΠΑ, με
για την ουκρανική κυρι- óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 28
αρχία και το αμερικανικό
ότι ξανάφερε στους Μεγαλορώσους το μεγαλύτερο
μέρος της Νοβοροσίγια,
δηλαδή των εύφορων,
μέχρι χθες ουκρανικών
εδαφών, που κατάκτησε η
Μεγάλη Αικατερίνη πολεμώντας τους Οθωμανούς.
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Την 81η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, τίμησαν τα
μέλη της Ένωσης Κρητών Τορόντο “Κνωσσός
Την 81η επέτειο της Μάχης
της Κρήτης, τίμησαν τα
μέλη της Ένωσης Κρητών
Τορόντο “Κνωσσός”, την
περασμένη Κυριακή στον
Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου τελέστηκε Μνημόσυνο για τους Ηρωικά
Πεσόντες.
H Μάχη της Κρήτης

χείρηση «Ερμής», η στρατιωτική προσπάθεια των
Γερμανών να καταλάβουν
από αέρος την Κρήτη, την
οποία υπερασπιζόταν ελληνικές και βρετανικές
δυνάμεις. Η επιχείρηση
έμεινε πιο γνωστή στην
ιστορία ως «Μάχη της Κρήτης».

Η μάχη είχε διάρκεια 10
Στις 20 Μαΐου 1941 ξεκίνη- ημέρες. Οι Γερμανοί τελικά
σε η αεροαποβατική επι- κατάφεραν να καταλάβουν

το νησί, επιτυγχάνοντας
όμως μια «Πύρρειο νίκη»,
αφού το επίλεκτο σώμα
των αλεξιπτωτιστών τους
καταστράφηκε και δεν
χρησιμοποιήθηκε ξανά.
Το χαρακτηριστικό, όμως,
που κάνει τη Μάχη της
Κρήτης να προκαλεί ακόμη
και σήμερα τον παγκόσμιο
θαυμασμό, είναι η ηρωική
και αυθόρμητη συμμετοχή του κρητικού λαού
στην άμυνα του νησιού.

Οι απλοί άντρες και γυναίκες με μόνα όπλα απαρχαιωμένα τουφέκια του
19ου αιώνα, μαχαίρια και
κατσούνες, αντιστάθηκαν
σθεναρά, προκαλώντας
σημαντικές απώλειες
στους επίλεκτους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές και
γράφοντας μία ακόμη χρυσή σελίδα ηρωισμού στην
ελληνική ιστορία.

Η ετήσια χοροεσπερίδα του Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς
το κύριο θέμα της εκδήλωσης.
Τον John Maris και την
Vassy Kapelos.
O Dr. John Maris είναι
κάτοχος ενός PHD στην
Ασφάλεια της αεροπλοΐας
και ανθρώπινους παράγοντες. Master Degree στην
Διοίκηση Αεροπλοΐας και
στην Επιστήμη της Αεροπλοΐας. και ένα πτυχίο εκπαιδευόμενου μηχανικού
’στην αεροναυπηγική από
πανεπιστήμια κύρους
Είναι μέλος της Βασιλικής
Αεροναυτικής Εταιρείας
και του Καναδικού Ινστιτούτου Αεροναυτικής και
Διαστήματος. Είναι επίσης
συνεργάτης της Εταιρείας
Πιλότων δοκιμαστών και
μέλος του Τάγματος των
Επαγγελματιών Μηχανικών του Κεμπέκ
Ο John είναι πρεσβευτής
της καναδικής αεροδιαστημικής στην παγκό-

σμια σκηνή και μία από τις
κορυφαίες φωνές για τις
μικρές επιχειρήσεις στην
καναδική αεροδιαστημική
κοινότητα.
Τα επιτεύγματά του συνέβαλαν άμεσα στην πρόοδο
της ανάπτυξης και του
παγκόσμιου αντίκτυπου
του Καναδού αεροπόρου
Το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς είναι περήφανο
που προσφέρει το βραβείο για το Εξαιρετικό Επίτευγμά του για το 2022.Το
Βραβείο της κατηγορίας
ατόμων κάτω από τα 40
έτη στη Vassy Capelos. Η
Vassy είναι ευρέως γνωστή
σε ολόκληρο τον Καναδά
ως οικοδεσπότης του δικτύου «Power and Politics
του CBC News», με έδρα
την Οτάβα. Πριν εργαστεί
στο CBC, ήταν επικεφαλής
του γραφείου της Οτάβα
και οικοδέσποινα του West
Block στο Global News.

Η Βάσι είναι βραβευμένη
δημοσιογράφος. Έχει καλύψει και έχει προεδρεύσει
στην μετάδωση πολλών
εκλογών, τόσο ομοσπονδιακών όσο και επαρχιακών, έχει αναφερθεί σε
έκτακτες ειδήσεις σε όλο
τον Καναδά και κάλυψε
ιστορίες και γεγονότα σε
όλο τον κόσμο, που την
έφεραν σε μέρη όπως το
Ρίο ντε Τζανέιρο, το Ιράκ, η
Νότια Κορέα και η Ιαπωνία.
Έχει πάρει συνεντεύξεις
με εξέχοντα άτομα από
τον Πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό έως τον Γενικό
Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλμπεργκ.
Η Vassy είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών
(Western University), μεταπτυχιακού τίτλου, Πολιτικών Επιστημών (Dalhousie
University) και έχει λάβει
πολλά βραβεία κύρους,
συμπεριλαμβανομένου

από επιθέσεις από το βορρά. Είχε τη δυνατότητα
να ελέγχει τις κοιλάδες
του Αξιού και του Γαλλικού ποταμού, όπως και
τις διαβάσεις της κεντρικής Μακεδονίας. Επιπλέον
αποτελούσε σημείο συγκέντρωσης και προστασίας
Η ονομασία του φρουρίου της σοδειάς της πεδιάδας.
οφείλεται στην ισχυρή του
οχύρωση, καθώς έδινε την Το Γυναικόκαστρο χτίδυνατότητα ακόμη και σε στηκε στην κορυφή ενός
γυναικεία φρουρά να το φυσικά οχυρού λόφου
υπερασπιστεί.
ύψους 106 μέτρων. Έχει σε
Το φρούριο είναι της υστε- κάτοψη σχήμα τραπεζίου
ροβυζαντινής περιόδου με μήκος εξωτερικού περικαι εκτιμάται ότι χτίστηκε βόλου 614 μέτρα και περιτο 1334, μετά τον επανα- κλείει έκταση 25 στρεμμάκαθορισμό των Βυζαντινό των περίπου. Ο εξωτερικός
– Σερβικών συνόρων. Η περίβολος ενισχύεται κατά
θέση του ήταν ιδιαίτερα διαστήματα με ορθογώστρατηγική για την προ- νιους και ημικυκλικούς
στασία της Θεσσαλονίκης πύργους. Το κάστρο δια-

θέτει δύο πύλες, την κύρια
πύλη στην ομαλή νοτιοανατολική πλευρά του, που
οδηγούσε λιθόστρωτος
δρόμος και τη δευτερεύουσα πύλη στη δυσπρόσιτη βορειοανατολική γωνία
του περιβόλου.

σε ύψος που κυμαίνεται
από 3 έως 13 μέτρα.

Πληθώρα αντιδράσεων
σε Σκόπια και Σόφια προκάλεσε η πυρπόληση της
εισόδου του βουλγαρικού πολιτιστικού κέντρου
“Ιβάν Μιχάιλοφ” στην πόλη
Μπίτολα (Μοναστήρι) της
Βόρειας Μακεδονίας σήμερα το πρωί, από άγνωστους δράστες.
Η υπουργός Εξωτερικών
της Βουλγαρίας, Τεοντόρα
Γκέντσοφσκα, η οποία σή-

Η Τεοντόρα Γκέντσοφσκα
δήλωσε ότι αναμένει από
τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας να εξιχνιάσουν
το συντομότερο δυνατό
το περιστατικό και να εντοπίσουν και να συλλάβουν
τους δράστες.

Η ετήσια χοροεσπερίδα
του Ιδρύματος Ελληνικής κληρονομιάς, είναι
μια εκδήλωση που είναι
αδύνατον να αγνοηθεί.
Χαρακτηρίζεται από δυναμισμό πρωτοτυπία μεγαλοπρέπεια και χλιδή.
Το εύρος των κεφαλαίων
που συγκεντρώνει για τους
Φιλανθρωπικούς του σκοπούς είναι μοναδικό.
Η εκδήλωση και αυτής
της χρονιάς πραγματοποιήθηκε στο Universal
Eventspace την πρώτη
Παρασκευή του Ιουνίου
και δεν είχε να ζηλέψει
τίποτα από τις προηγούμενες εκδηλώσεις. Το πλήθος
του κόσμου που βρέθηκε
εκεί για διασκέδαση και
κοινωνική επικοινωνία
αντιπροσώπευε τις πτυχές της ελληνοκαναδικής
παροικίας στο Τορόντο.
Οι βραβεύσεις δυο μελών
ελληνικής καταγωγής ήταν

Στη κεντρική Μακεδονία,
10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά
της πόλης του Κιλκίς, κοντά
στο σύγχρονο οικισμό του
παλαιού Γυναικόκαστρου,
δεσπόζει στην κορυφή
ενός λόφου το φρούριο
του Γυναικόκαστρου.

του βραβείου Edward R.
Murrow για τη δουλειά της
στη σειρά Code Red, ένα
καναδικό βραβείο οθόνης
για την Καλύτερη Ζωντανή
Παραγωγή, Social Media
“ το 2020 και το Βραβείο
Leitch Lecture 2021 από το
Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα και τις Νομικές Σχολές
του Πανεπιστημίου του
Κάλγκαρι
Το Ετήσιο Γκαλά του HHF
είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση συγκεντρώνονται
από αυτήν την εκδήλωση,
μας δίνουν τη δυνατότητα
στο Ίδρυμα να υποστηρίξει φιλανθρωπικά έργα
μεγάλης κλίμακας που
ευθυγραμμίζονται με την
εντολή και το όραμα του
οργανισμού για διατήρηση, και προώθηση της ελληνικής εκπαίδευσης, πολιτισμού και κληρονομιάς
στον Καναδά. Η εκδήλωση

προσφέρει επίσης την ευκαιρία να γιορτάσουμε τα
ετήσια επιτεύγματά μας
και να αναγνωρίσουμε
τους δωρητές και τα μέλη
μας για τη συνεισφορά
τους σε δωρεές, χρόνο και
τεχνογνωσία, όλα αυτά
για την υποστήριξη της
προώθησης των στόχων
του HHF.
Από το 1996 το Ίδρυμα
Ελληνικής Κληρονομιάς
αποτελεί βασικό πυλώνα
για τη διατήρηση και την
ενσωμάτωση του Ελληνικού Πολιτισμού και Κληρονομιάς στον Καναδά.
Είμαστε υπερήφανοι που
έχουμε αναπτύξει μια σταθερή βάση στην παροχή
νικηφόρων εκδηλώσεων
που τροφοδοτούν την επιτυχία των φιλανθρωπικών
στόχων μας.

Γυναικόκαστρο Κιλκίς

Η τοιχοποιία των τειχών
συνίσταται από ακατέργαστους λίθους και σποραδικές πλίνθους με ισχυρό
ασβεστοκονίαμα για συνδετικό υλικό.
Εσωτερικά της οχύρωσης,
στο βορειοανατολικό τμήμα του κάστρου βρίσκεται
η ακρόπολη, η οποία έχει
ξεχωριστή οχύρωση τετράπλευρου σχήματος.
Σήμερα σώζεται τμήμα του
νότιου και δυτικού τείχους

Στη κορυφή της ακρόπολης υψώνεται ο πύργος
που έχει διαστάσεις 13,5
x 9,4 μέτρα περίπου και
ύψος στα 7,5 μέτρα περίπου. Η τοιχοποιία του συνίσταται από ακανόνιστους
λίθους με άτακτο πλιθοπερίκλειστο σύστημα. Ο
πύργος ήταν διώροφος,
χωρισμένος σε δύο μεγάλους χώρους, ανατολικά
και δυτικά. Η είσοδος στον
πύργο γινόταν πιθανών
με ξύλινη σκάλα που οδηγούσε στον όροφο. Στο
ισόγειο χώρο του πύργου
υπάρχουν δυο δεξαμενής
συλλογής νερού για την
κάλυψη των αναγκών του
κάστρου.

Το φρούριο του Γυναικόκαστρου στη σημερινή
εποχή δεν είναι ένα ιδιαίτερα γνωστό κάστρο,
όμως κατά την περίοδο
της ακμής του αποτέλεσε
ένα από τα σημαντικότερα
και ισχυρότερα φρούρια
της Μακεδονίας. Άλλωστε
αυτό το μαρτυρούν και τα
ερείπια του κάστρου, που
ο επισκέπτης μπορεί να
παρατηρήσει και να διαπιστώσει την ισχυρή φυσική και τεχνητή οχύρωση
αυτής της στρατηγικής
θέσης.
Το Ελληνικό κέντρο παρατήρησης επισκέφτηκε το
γυναικόκαστρο και έκανε
μια πλήρη παρουσίαση
του.

Στον παρακάτω σύνδεσμο
μπορείτε να δείτε το βίντεο
https://youtu.
be/5TWbFayqX1I
Στον παρακάτω σύνδεσμο
μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και να τις χρησιμοποιήσετε ελεύθερα.
https://drive.google.com/
drive/folders/1CbQOmzm
eROvSj5PRDINGFMyvWXB
dYlJY?usp=sharing
Ελληνικό Κέντρο Παρατήρησης
Hellenic observation
senter
info@heoce.gr
heoce.gr
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μερα και αύριο πραγματοποιεί επίσκεψη στη Βόρεια
Μακεδονία, αμέσως μετά
τη συνάντηση που είχε το
μεσημέρι στα Σκόπια με
τον ομόλoγό της Βόρειας
Μακεδονίας, Μπουγιάρ
Οσμάνι, μετέβη στα Μπίτολα όπου επισκέφθηκε
το βουλγαρικό πολιτιστικό
κέντρο και είχε συνάντηση
με μέλη του.

Η υπουργός Εξωτερικών
της Βουλγαρίας εκτίμησε
ότι το περιστατικό δεν θα
έχει σοβαρές επιπτώσεις

στις σχέσεις των δύο χω- Από τη μεριά της, η αντιπρόεδρος της Βουλγαρίας,
ρών.
Ιλιάνα Γιότοβα αναφερό“Το περιστατικό αυτό δεν μενη στην πυρπόληση
θα διαταράξει τις σχέσεις του πολιτιστικού κέντρου
των δύο χωρών, όμως απο- “Ιβάν Μιχάιλοφ” στα Μπίτελεί μία απόδειξη πως η τολα σημείωσε ότι “πρόΒόρεια Μακεδονία πρέπει κειται για μία ακόμη προνα καταβάλλει επιπλέον βοκάτσια και μέρος της
προσπάθειες για να κα- μαζικής αντιβουλγαρικής
ταπολεμήσει τη ρητορική εκστρατείας που ξεκίνησε
του μίσους” σημείωσε η αμέσως μετά τα εγκαίνια
του κέντρου”.
Τεοντόρα Γκέντσοφσκα.

“Μόνο η γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση
των αρμόδιων οργάνων
για τον εντοπισμό των
δραστών θα αποδείξει ότι
τα δικαιώματα των Βουλγάρων, καθώς και όλων
των άλλων εθνικοτήτων,
γίνονται σεβαστά στον
δυτικό γείτονά μας” σημείωσε ακόμη η Γιότοβα,
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 28
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Πόλεμος στην Ουκρανία: Έρχεται
η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων

ως, στο Νταβός, αυτό που
πολλοί σκέφτονται, όταν
καλούσε σε κάποιο συμβιβασμό για τον τερματισμό
του πολέμου με επιστροφή
στο status quo ante του
2014. Η σύνταξη των New
York Times έγραψε ότι η
στρατιωτική συντριβή της
Ρωσίας είναι και μη ρεαλιστική και ανεπιθύμητη. Η
«κούραση του ουκρανικού
πολέμου» αρχίζει να καταβάλει και την Αμερική,
όπου η δημοτικότητα του
Μπάιντεν φθείρεται και οι
Δημοκρατικοί ανησυχούν
για τις επιπτώσεις της ακρίβειας στις εκλογές του φθινοπώρου για το Κογκρέσο.
Ενδεχομένως κάτω από
τις πιέσεις που δέχεται, ο
Μπάιντεν έγραψε αυτή τη

βδομάδα στην ίδια εφημερίδα ότι δεν επιδιώκει την
ανατροπή του Πούτιν, δεν
εννοεί να παρατείνει τον
ουκρανικό πόλεμο και ότι
τα όπλα που δίνει στους
Ουκρανούς δεν πρόκειται
να χρησιμοποιηθούν σε
επιθέσεις εναντίον ρωσικών εδαφών. Ακόμη και ο
Οστιν υποχρεώθηκε να τα
γυρίσει και μίλησε με τον
Ρώσο υπουργό Αμυνας
Σεργκέι Σοϊγκού, ζητώντας
του άμεση κατάπαυση του
πυρός.

λούν προβοκάτσια και δεν
συμβάλουν στη βελτίωση
σε ανάρτησή της σε μέσα των σχέσεων με τη Βουλκοινωνικής δικτύωσης.
γαρία”.

σαφείς εντολές στους αρμόδιους φορείς για άμεση
εξιχνίαση της υπόθεσης.
Τέτοιες εμπρηστικές προκλήσεις έχουν στόχο να
διαταράξουν τις σχέσεις
μεταξύ του μακεδονικού
και του βουλγαρικού λαού.
Ως εκ τούτου, καλώ όλους
μας να παραμείνουμε ψύχραιμοι και αντικειμενικοί,
ενώ με τους δράστες θα
ασχοληθούν οι διωκτικές
αρχές” δήλωσε ο Κοβάτσεφσκι.
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τον Ντράγκι να καταθέτει σχέδιο ειρήνευσης και
τους Σολτς και Μακρόν
να σηκώνουν τα τηλέφωνα για να συζητήσουν με
τον Πούτιν, προκαλώντας
έκρηξη οργής του Πολωνού πρωθυπουργού Ματέους Μοραβιέτσκι, ο οποίος
τους ρώτησε δηκτικά αν
θα συζητούσαν και με τον
Χίτλερ, τον Στάλιν ή τον
Πολ Ποτ.
Αλλά και μέσα στην Αμερική, η πίεση στον Μπάιντεν
για πιο ρεαλιστικές προσεγγίσεις αρχίζει να ανεβαίνει. Στα 99 του χρόνια,
ο Χένρι Κίσινγκερ είχε το
ελεύθερο να πει δημοσί-

Θολό τοπίο
Με δεδομένο ότι τα αναβαθμισμένα οπλικά συστήματα που στέλνουν οι
Αμερικανοί στην Ουκρανία
θα χρειαστούν κάποιες

εβδομάδες για να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο
της μάχης, δεν είναι σαφές αν θα καταφέρουν
να ανακόψουν τη ρωσική
προέλαση στο Ντονμπάς
ή απλώς βοηθήσουν στη
σταθεροποίηση των ουκρανικών θέσεων, ενόψει
των διπλωματικών διαπραγματεύσεων που θα
έρθουν, κάποια στιγμή, για
την κατάπαυση του πυρός.
Αν δεχθούμε ότι οι Ρώσοι
έχουν παραιτηθεί πλέον,
την ανάγκη φιλοτιμίαν
ποιούμενοι, από τις βλέψεις τους για την Οδησσό
και το Χάρκοβο, ότι οι Ουκρανοί πολύ δύσκολα θα
μπορέσουν να κηρύξουν
γενική αντεπίθεση και ότι
η πίεση για τερματισμό

του πολέμου μέσα από
την Ευρώπη και τις ΗΠΑ θα
ενισχύεται, τότε η στιγμή
των κρίσιμων αποφάσεων
μάλλον δεν θα αργήσει. Το
ερώτημα είναι τι είδους ειρήνευση θα μπορούσε να
προσδοκά κανείς, όταν οι
θέσεις των αντιμαχομένων
είναι τόσο αγεφύρωτες: ο
Ζελένσκι θα αυτοκτονούσε
αν δεχόταν νέο εδαφικό
ακρωτηριασμό της χώρας
του, ενώ είναι δύσκολο να
φανταστούμε τον Πούτιν
να επιστρέφει τα κέρδη
που με τόσο μεγάλο τίμημα θα έχει αποκομίσει.
Το πιο αισιόδοξο σενάριο
θα ήταν να συμβιβαστεί ο
Ζελένσκι με την ιδέα ότι η
Κριμαία είναι αμετάκλητα
ρωσική και η Ουκρανία

ουδέτερη, να συμφωνηθεί
(και να εφαρμοστεί αυτή τη
φορά) κάτι σαν καινούργιο
Μινσκ για το Ντονμπάς, να
παραιτηθεί ο Πούτιν από
εδάφη με αντάλλαγμα την
άρση δυτικών κυρώσεων
και να δρομολογηθεί κάτι
σαν ένα νέο Ελσίνκι ανάμεσα σε μια Ρωσία και μια
Δύση που, βέβαια, δεν θα
γίνουν φίλοι, αλλά και δεν
θα ετοιμάζονται για παγκόσμιο πόλεμο. Για την ώρα,
όλα αυτά ακούγονται σαν
όνειρα θερινής νυκτός,
σε ένα πικρό καλοκαίρι
που έχει ακόμη να θερίσει
πολλούς και πολλά.

“Αυτή η βανδαλική επίθεση αποτελεί ακόμη μία
απόδειξη ότι υπάρχουν
πολλοί παράγοντες που είναι κατά της προόδου στις
σχέσεις Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας και του
κοινού μας ευρωπαϊκού
μέλλοντος”

Το βουλγαρικό αυτό πολιτιστικό κέντρο φέρει το
όνομα του Ιβάν Μιχάιλοφ,
ενός αμφιλεγόμενου πολιτικού προσώπου της Βουλγαρίας, με φασιστική ιδεολογία, ο οποίος υπήρξε και
συνεργάτης των ναζιστών.
Ο Μιχάιλοφ αμφισβητούσε
την ύπαρξη “μακεδονικού
έθνους” και υποστήριζε
ότι οι σλαβικής καταγωγής
κάτοικοι της σημερινής
Βόρειας Μακεδονίας είναι
Βούλγαροι.

σκιές στις σχέσεις μεταξύ
των δύο χωρών και στις
συνομιλίες που αυτές διεξάγουν για την εξεύρεση
λύσης, προκειμένου να
αρθεί το βουλγαρικό βέτο
και η Βόρεια Μακεδονία να
ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.
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Νωρίτερα σήμερα, σύσσωμη η ηγεσία της Βόρειας
Μακεδονίας καταδίκασε
την πυρπόληση του βουλγαρικού πολιτιστικού κέντρου στα Μπίτολα.
Ο Πρόεδρος της Βόρειας
Μακεδονίας, Στέβο Πεντάροφσκι, σε ανάρτησή
του σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης σημείωσε:

Ο ίδιος κάλεσε τα αρμόδια
όργανα της χώρας να διενεργήσουν γρήγορη και
λεπτομερή έρευνα και να
εντοπίσουν και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους
δράστες.
Το περιστατικό καταδίκασε και ο πρωθυπουργός
της Βόρειας Μακεδονίας,
Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι.

“Καταδικάζω απερίφραστα την πυρπόληση του
κτηρίου του πολιτιστικού
κέντρου της βουλγαρικής
κοινότητας στα Μπίτολα.

“Καταδικάζω την πυρπόληση του κτηρίου του κέντρου της βουλγαρικής
κοινότητας στα Μπίτολα.
Στον 21ο αιώνα, με πυρκαγιές και φωτιές δεν επιΤέτοιες πράξεις αποτε- τυγχάνεται τίποτε. Έδωσα

Από τη μεριά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ
Οσμάνι, αμέσως μετά τη
συνάντηση που είχε στα
Σκόπια με την Τεοντόρα
Γκέντσοφκσα σημείωσε:

Το πολιτιστικό αυτό κέντρο είχε εγκαινιαστεί τον
περασμένο Απρίλιο, παρουσία του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, της
αντιπροέδρου της Βουλγαρίας και πολυάριθμης διακομματικής βουλγαρικής
αντιπροσωπείας και είχε
προκαλέσει τις έντονες
αντιδράσεις των Σκοπίων,
όχι τόσο λόγω του χαρακτήρα του, όσο λόγω της
ονοματοδοσίας του.

Η κυβέρνηση της Βόρειας
Μακεδονίας είχε χαρακτηρίσει ως “προβοκάτσια”
τα εγκαίνια του κέντρου
αυτού στα Μπίτολα με
την ονομασία “Ιβάν Μιχάιλοφ” και είχε σημειώσει
ότι η ενέργεια αυτή ρίχνει

Σημειώνεται ότι η Βουλγαρία εδώ και ενάμιση
χρόνο παρεμποδίζει την
έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την
ΕΕ λόγω ανοιχτών εθνικών,
γλωσσικών και ιστορικών
διαφορών μεταξύ των δύο
χωρών, γεγονός που έχει
προκαλέσει τις έντονες
αντιδράσεις των Σκοπίων
και έχει οδηγήσει στην ψύχρανση των σχέσεων τους.

Πετρέλαιο προς 150 δολ.: Ακριβή συμφωνία
για Ευρώπη, πύρρειος νίκη για Ρωσία

Γιατί ο στόχος της Ευρώπης να στερήσει πολύτιμους πόρους από την
πολεμική μηχανή της Ρωσίας μέσω της απόφασης
για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο είναι «κενό
γράμμα» για τους επόμενους έξι μήνες; Γιατί το
μπαλάκι της τιμωρίας της
Ρωσίας περνάει πλέον στις
ναυτιλιακές ασφαλιστικές
εταιρείες, τις τράπεζες και
τους πλοιοκτήτες; Οι λεπτομέρειες μιας «κολοβής»
συμφωνίας των 27 που
δίνουν χρόνο στην Ευρώπη αλλά και χρόνο στη
Ρωσία να προετοιμάσουν
την επόμενη μέρα ενός
οριστικού(;) διαζυγίου. Για
πού το έβαλαν οι τιμές του
πετρελαίου;

Τον Μάιο, ο πληθωρισμός
στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκε στο 8,1% από το
7,4% τον Απρίλιο, έναντι εκτιμήσεων για άνοδο
7,7%, καθώς η αύξηση
των τιμών συνέχισε να
Καλό θα είναι να συνη- διευρύνεται.
θίσουμε τις ειδήσεις για
νέα κάθε φορά ρεκόρ του Στην Ελλάδα, ο πληθωριπληθωρισμού στην Ευ- σμός σημείωσε ακόμα μερωζώνη, τουλάχιστον για γαλύτερο άλμα, στο 10,7%
λίγους μήνες ακόμα.
από 9,1% τον Απρίλιο, που
αποτελεί και το πέμπτο

Η προσωρινή εξαίρεση
για το αργό πετρέλαιο που
παραδίδεται μέσω των
αγωγών, μπορεί να προστατεύει προς το παρόν
κάποιες οικονομίες για τις
οποίες προς το παρόν δεν
υπάρχει εναλλακτική υποκατάστασης των ρωσικών
υδρογοναθράκων, όμως
για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες σημαίνει
κάτι πολύ απλό: Θα πρέπει
Η συμφωνία για την απαγό- να προσαρμοστούμε σε
ρευση εξαγωγής ρωσικού ένα πολύ πιο ακριβό κόπετρελαίου στην ΕΕ έχει ως στος ζωής.
στόχο να κόψει μια μεγάλη
πηγή χρηματοδότησης για Ο στόχος της Ευρώπης
την πολεμική μηχανή της είναι στον «αέρα» για έξι
Ρωσίας, όμως ταυτόχρονα μήνες
«κόβει» πάνω από τα δύο
τρίτα των ευρωπαϊκών ει- Η ΕΕ κατάφερε να κατασαγωγών πετρελαίου από λήξει στην προχθεσινή
έκτακτη σύνοδο κορυφής
τη Ρωσία.
στην απόφαση να μειώσει
Το πρόβλημα είναι ότι αν κατά 90% τις εισαγωγές
εστιάσει κανείς όχι σε έναν πετρελαίου από τη Ρωσία
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εντός του 2022, ενώ για το
αλλά στο αμέσως επόμενο «υπόλοιπο» 10% το Συμδιάστημα, αυτός που χάνει βούλιο θα επανέλθει το
περισσότερα στην παρού- «ταχύτερο δυνατό».
σα φάση είναι η Ευρώπη.
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 30
παϊκών κυρώσεων στην
ουσία πυροδοτεί έναν νέο
κύκλο ανόδου του πετρελαίου, τη στιγμή που
η στενότητα της αγοράς
φυσικού αερίου και του
άνθρακα αυξάνουν τη ζήτηση για τον μαύρο χρυσό,
ενώ το θέρος στο βόρειο
ημισφαίριο τροφοδοτεί τη
ζήτηση για βενζίνη και λοιπά διυλισμένα προϊόντα.

Μαίρη Βενέτη

υψηλότερο ποσοστό της να σημειώσουν κάθετη
Ευρωζώνης.
άνοδο.
Τους λόγους που ανεβαίνουν οι τιμές τους έχουμε
μάθει πλέον απ’ έξω. Τα
προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα μετά
την πανδημία, ο πόλεμος
στην Ουκρανία και μια
βαριά σειρά κυρώσεων
προς τη Ρωσία, είχαν σαν
αποτέλεσμα οι τιμές των
ενεργειακών προϊόντων

Το πρόβλημα είναι ότι
αυτή η βασανιστική άνοδος τιμών θα συνεχιστεί
μετά τη συμφωνία των 27
ηγετών της Ευρώπης για
το έκτο πακέτο κυρώσεων
στη Ρωσία.
Βλέπετε, αν και κολοβό,
όπως περιμέναμε άλλωστε
το έκτο πακέτο των ευρω-
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A MINNOW IN TROUBLED WATERS
opposition to EU critical
decisions of great importance”! The removal of
such a defensive mechanism means political
suicide for smaller states
and total submission of
national powers to a faceless bureaucracy.

Revolution of the Mind
Series Article
Andreas C Chrysafis
Washington officials and
heads of state are nation-hopping to convince
governments follow a unified front on sanctions
against Russia. Some of
those countries are able
to cope with the economic repercussions of such
sanctions but for smaller countries like Cyprus,
Greece and Malta could be
the last nail on the coffin
for their small economies!
In fact, those countries
are trapped like minnows
swimming in troubled
waters that cannot escape
unscathed!

ably be resolved under
some sort of a pseudo-federation but with one result:
Cyprus will be carved into
a two-state entity: a Muslim state and a Greek state!
The ancient Hellenic island
of Cyprus would no longer
exist but demographically
abolished!

This sleigh of hand will
ultimately cement Jean
Monet’s original philosophy of “nation-suppression” through rules and
regulations executed by
unaccountable civil servants, “for the bureaucrat is
the one and most trusted
loyal and efficient servant
of the state”.

However, there is a strong
resistance to the idea of
abandoning the right to
Veto. If successful, it would
be the end of EU majority
rule in the decision-making process of national
importance. In the absence of the cherished
Veto the Commission will
then be free to implement
its unilateral decisions into
law through a pseudo
Parliament that has no
legitimacy to oppose or
Tu r k e y o n t h e o t h e r draft and make laws.
hand—a long time NATO
member— has refused to Meanwhile the EU and
employ sanctions in fear NATO have joined forces
they would harm its econ- to convince countries for
omy. The Austrian Foreign more sanctions against
Minister also refused and Russia. Victoria Nuland
stated that, “the embargo the US Under Secretary of
of Russian natural gas, State has recently made
as energy sanctions pri- a two-day visit to Nicomarily cause harm to the sia to “help the island on
countries imposing them”. diversifying away” from
There are also other mem- Russian dependence. But
ber-states ready to opt Washington’s arm-twisting
out in opposition to EU this time has gone one
Commission’s plans. Pres- step too far! In fact it was
ident, Nicos Anastasiades nothing less than an insult!
of Cyprus —for the first
time ever— opposed the The US has requested that
proposed new sanctions the Cyprus Army abanand stated; “the cost of EU dons its Russian defensive
sanctions against Russia weapons—including the
should not be greater on S-300’s— and send them
the economies of mem- to Ukraine to fight the
ber states than on the war. In exchange, the US
Russian economy”. In this would replace them with
case, it seems as if national American ones. Such deself-interests are proving mands demonstrate the
to be much stronger than US shows no respect for
loyalty.
the integrity of the Republic but to ensure Cyprus’s
Meanwhile, the war in Eu- dependence on US arm
rope offered the EU Com- sales henceforth.
mission the opportunity
to introduce a well-hidden Even so, US-NATO’s milbombshell: to abolish the itary expansion into the
powerful Veto of member Eastern Mediterranean
states. This is to “to stop makes Cyprus a shining

jewel for military operations; the one who controls the island controls
the region!
Under the current war
frenzy, it is essential for
NATO to counter Russia’s
strong naval facilities in
Tartus of Syria but also
topple the Assad regime.
Syria remains the main
stumbling block for the
construction of oil pipelines starting from Saudi
Arabia en-route to Europe
where energy has become
the ultimate war trophy!
This puts Cyprus smack
in the eye of the storm;
a storm that could have
serious military implications for the future but
especially if Cyprus joins
NATO. Some political parties support the idea that
by joining NATO it would
provide “security and stability”. Those are the exact
promises peddled to Cypriots in 2004 for joining
the EU bankers’ bureaucratic institution!
Influenced by the EU and
Greece on matters of “security and stability” the
Anastasiades government
has played a critical role to
reduce Russian presence
in Cyprus. Yet, the Russian
Federation has been a
steadfast ally throughout
the years at the UN Security Council where others
failed to show solidarity.
The Cyprus government
without hesitation complied with EU Directives

The war in Europe has in
fact opened a Pandora’s
box and Cyprus is dragged
right into the war pandemonium in support of
foreign interests. Under
the current scaremongering hype, it would not
be surprising if the Republic applies for NATO
membership in line with
Finland and Sweden; at
least that’s what President
Anastasiades and his Party
will do when the political
conditions are conducive
The enforcement of EU di- to do so!
rectives were a time bomb
for the small economy Yet, one cannot overlook
of Cyprus and damaged the fact that it was a NATO
shipping, tourism and the member (the Greek junta
hospitality sector includ- of Greece) that initiated a
ing the services industry. military coup to overthrow
Turkey on the other hand the Mak arios governgrabbed the opportunity ment—known by CIA as
and filled that vacuum by the “Castro of the Med”—
establishing a new airline for refusing to abandon its
carrier to “operate exclu- non-aligned status; and it
sively between Russia and was also a NATO member
Turkey” to accommodate ( Turkey) that executed
the influx of Russian tour- the CIA inspired occupaists handed to them on a tion of Cyprus while the
West turned a blind eye to
platter by Cyprus.
the invasion. A memberIn the end, Cyprus has ship with an alliance that
shot itself in the foot and brought about the catakilled the goose that laid strophic events of 1974
the golden egg! The gov- in Cyprus raises serious
ernment is now struggling questions as to why?
to replace the losses in
Russian trade and tourism However, there are serious
of more than 1.2 Million conundrums with such an
visitors annually. Maria endeavour! Since Turkey
Zakharova, the Russian does not recognize the
foreign ministry spokes- Republic it will certainly
woman criticized Cyprus exercise its Veto to block
at the way it treated the Cyprus’s NATO applicaRussian Federation saying tion—just like EU-Cyprus
that: “Russia will not for- keeps threatening to block
get the betrayal of both Turkey’s EU application!
The stalemate will probGreece and Cyprus”.
and set out to enforce
the sanctions on Russia; it
closed all banks and froze
bank accounts; destroyed
a strong tourist industry
and banned airspace to
Russian planes including
port facilities to vessels;
blocked Russian bankcards
on the island and trade between the two has totally
collapsed while Russian
companies are relocating
their head offices elsewhere and out of Cyprus!

The Transfer Tax In Greece

By Christos ILIOPOULOS*
When you buy property in
Greece, you need first to
strike a verbal agreement
with the seller or the real
estate agent on the exact

price for the property you
are to purchase. Then, it
is strongly advisable to
retain an attorney who
will act on your behalf
and will be briefed on the
details of the transaction,
in order to draft, along
with the seller’s side, a
private agreement which
will include all the basic
terms for the transaction
and possibly the payment
of a deposit. The buyer’s
attorney will make the
detailed title search on
the legal history of the
property in question and

its possible legal burdens,
including mortgages and
liens, or the absence of
them, which usually opens
the way for the purchase.
One of the main expenses
the buyer is undertaking
when purchasing real estate property in Greece is
the transfer tax, which is
estimated on the tax value
of the property, or on its
market value, if the market
value is higher than the
tax value. The tax value
of a property is estimated
according to objective
criteria established by the

government, while the
market value is the price
the two parties, seller and
buyer, have agreed on.
The transfer tax in Greece
today is 3% on the tax
value (or the market value,
if it is higher) and it is paid
by the buyer shortly before
the signing of the closing
deed for the purchase.
Only when the transfer
tax is paid, according to
the brief outline of the
purchase deed which has
been uploaded by the notary on the tax authority’s
site, the certificate that the

tax has been paid is issued
and the closing deed can
be executed at the notary’s
office by the seller and the
buyer, or their proxies.
It is noteworthy that the
transfer tax of 3% is applicable on newly constructed
properties, as well. A 2006
law which introduced VAT
24% on all new properties
has been suspended from
2020 until end of 2022.
It is also expected that
the suspension of VAT on
the purchase of newly
built properties will be extended until end of 2024.

Under NATO’s umbrella,
inevitably the island will be
used as a stepping-stone
and become a hub of military activities complete
with air bases and naval facilities. Would this geo-political transformation make
Cyprus a safer place or will
the island end up at the
centre of another US-European war; this time against
Syria!
Such a possibility cannot
be discounted. Removing
the Assad regime has been
on the back burners of
western powers for many
years and if successful it
would primarily reduce
Russian dominance in the
region. Most importantly, it would open up the
floodgates to allow the
Saudi Arabia black gold
flow across Syria—prohibited so far by the Assad regime—to reach the
energy-hungry markets of
Europe.
If and when that happens,
EU-Cyprus would certainly
be placed at the centre
of another war theatre of
madness for geopolitical
control in the region. The
island for one more time, it
would be the prized Jewel
of the Med that everyone
aspires to grab a piece of
its entrails.
Andreas C Chrysafis
Author/ Artist/Writer
May 20, 2022
NOTE: Andreas C Chrysafis
is a UK published author
of five books and over
450 press articles but also
a recognized artist. He
is not political affiliated
but a strong advocate for
Democracy, Transparency, Equality and Human
Right and a robust opponent to Corruption. His
works are globally available and can be viewed
at: https://www.amazon.
com/Andreas-C.-Chrysafis/e/B00478I90O…
www.artpal.com/chrysafis

Finally, it must be pointed
out that, if the buyer of the
property is a tax resident
of Greece, he/she must be
able to justify the acquisition of the funds which
are paid for the purchase
of the property, including
those for the payment of
the transfer tax, as well as
the notary’s fee. The buyer,
in other words, must have
filed income tax declarations in Greece in the several past years, where the
income declared, minus
Continued on page 31
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Πετρέλαιο προς 150 δολ.: Ακριβή συμφωνία
για Ευρώπη, πύρρειος νίκη για Ρωσία
συνέχεια από τη σελίδα 29

Αυτό ακριβώς το «υπόλοιπο 10%» διασφαλίζει
προς το παρόν τις ανάγκες
της Ουγγαρίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας, οι
οποίες εξαρτώνται άμεσα
από το ρωσικό πετρέλαιο
που φτάνει σε αυτές μέσω
του αγωγού Druzhba και
ως περίκλειστες χώρες,
δεν μπορούν εύκολα να
αναπληρώσουν το ρωσικό
πετρέλαιο μέσω άλλων
«οδών».
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο
η εξαίρεση των εισαγωγών
αυτών των τριών χωρών
μέσω του συγκεκριμένου αγωγού είναι «openended», έτσι ώστε να δοθεί όλος ο απαραίτητος
χρόνος για την εξεύρεση
μιας ουσιαστικής λύσης
για τον ενεργειακό τους
εφοδιασμό.
Χάρη στην εξαίρεση αυτή
όμως, η Ευρώπη κατάφερε
να καταλήξει σε μια συμφωνία για το έκτο πακέτο
κυρώσεων, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί εντός
της εβδομάδας από τους
μόνιμους αντιπροσώπους
των κρατών - μελών και να
υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί το ποσοστό του
90% και ταυτόχρονα να
εξασφαλισθεί η άρση του
βέτο της Ουγγαρίας και
να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια των τριών
χωρών της ανατολικής
Ευρώπης, η Γερμανία και η
Πολωνία έβαλαν «πλάτη»,
αναλαμβάνοντας εθελοντικά τη δέσμευση να σταματήσουν τις εισαγωγές
τους μέσω του αγωγού
Druzhba.

επαναλάβουμε για άλλη
μια φορά ότι η Ευρώπη
επωμίζεται και το κόστος
της προσαρμογής πολλών
ευρωπαϊκών διυλιστηρίων
στο ελαφρύτερο αργό
της Μέσης Ανατολής, καθώς είναι προσαρμοσμένα στην επεξεργασία του
βαρύτερου μείγματος των
Ουραλίων.
Κάτω από αυτό το πρίσμα,
ο λογαριασμός για την Ευρώπη είναι μάλλον «τσουχτερός», ενώ ο στόχος της
να στερήσει πολύτιμους
πόρους από την πολεμική
μηχανή της Ρωσίας είναι
«κενό γράμμα» για τους
αμέσως επόμενους έξι
μήνες.

Όμως, όπως αναμενόταν,
η «πλάτη» αυτή θα έχει μια
καλή χρονοκαθυστέρηση.
Το παραπάνω μέτρο θα
εφαρμοστεί σταδιακά ως
το τέλος του έτους, δηλαδή σε βάθος έξι μηνών για
το αργό και οκτώ μηνών Μόνο ένα πλήρες άμεσο
για τα προϊόντα διύλισης. εμπάργκο που θα περιλάμβανε και το φυσικό αέριο
Τουτέστιν, το περίφημο θα μπορούσε πράγματι να
εμπάργκο προς το ρωσικό στραγγαλίσει τους πόρους
πετρέλαιο δεν θα ισχύσει της Ρωσίας και να την ωθήάμεσα, κάτι που συνεπά- σει να σταματήσει άμεσα
γεται ότι για τους αμέσως τον πόλεμο.
επόμενους μήνες η Ρωσία
όχι μόνο θα συνεχίσει να Όμως, όπως έχουμε εξηπουλά το πετρέλαιό της γήσει πολλάκις, η Ευρώπη
σε αρκετές ευρωπαϊκές χρειάζεται χρόνο για να
χώρες, αλλά θα το πουλά χτίσει την επόμενη μέρα
της ενεργειακής της ανεκαι σε αυξημένες τιμές.
ξαρτησίας από τη Ρωσία.
Αυτό σημαίνει extra κόστη Και αυτό η Ρωσία το γνωγια τις ενεργειακές εισαγω- ρίζει.
γές της Ευρώπης, ενώ θα

Η δύσκολη απεξάρτηση από
τους υδρογονάνθρακες
Εάν η Ιστορία είναι ο οδηγός, η πράσινη μετάβαση είναι
πιθανό να αποβεί οδυνηρά αργή

Πύρρειος νίκη για τη Ρωσία καθώς ο δικός της
λογαριασμός είναι υπό
έκδοση
Χάρη στη «χρονοκαθυστέρηση» των ευρωπαϊκών
κυρώσεων όσον αφορά
το ρωσικό πετρέλαιο, η
Ρωσία έχει όλο τον χρόνο
να κάνει τις δικές της προσαρμογές.
Εν ολίγοις, θα πρέπει να
βρει ένα νέο δίκτυο πελατών τόσο για το ρωσικό
πετρέλαιο όσο και για το
φυσικό αέριο σε δεύτερο
χρόνο.
Η Κίνα και η Ινδία ήδη
έχουν αρχίσει να λειτουργούν ως αντικαταστάτες
του ευρωπαϊκού μεριδίου,
αλλά και του μεριδίου των
ΗΠΑ και της Βρετανίας που
έχουν θεσπίσει εδώ και
εβδομάδες εμπάργκο στο
ρωσικό πετρέλαιο.
Όμως η στροφή της Ρωσίας προς την Ασία δεν είναι
άνευ κόστους, καθώς θα
πρέπει να δημιουργηθούν
νέες υποδομές και νέες
εφοδιαστικές αλυσίδες.
Βλέπετε, τα χιλιόμετρα
μεταφοράς των ρωσικών
υδρογοναθράκων προς
την Ασία είναι πολλαπλάσια από εκείνα για τη μεταφορά τους στην Ευρώπη.
Η Ρωσία θα πρέπει να εξασφαλίσει αρκετά δεξαμενόπλοια για να μεταφέρει το πετρέλαιο από την
Ευρώπη στην Ασία. Το
ερώτημα εδώ είναι ποια θα
είναι η απόφαση των ναυτιλιακών ασφαλιστικών
εταιρειών, των τραπεζών
αλλά και των πλοιοκτητών. Θα προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στη Ρωσία βλέποντας ένα νέο
Ελντοράντο για τον κύκλο
εργασιών τους ή θα αρνηθούν λόγω του κινδύνου
μελλοντικών κυρώσεων
από την Ευρώπη;

της, μετά την απαγόρευση
εξαγωγών αυτών των ειδών από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία και την απαγόρευση
της ΕΕ για νέες επενδύσεις
Προς το παρόν η ποσότητα στη Ρωσία στον πετρελαϊτου ρωσικού πετρελαίου κό και αμυντικό τομέα.
που μεταφέρεται στην
Ινδία και την Κίνα κινεί- Πώς μεταφράζεται αυτή
ται σε επίπεδα ρεκόρ, και η εξέλιξη; Στο ότι η πρόσύμφωνα με ρεπορτάζ σβαση της Ρωσίας στην
του Bloomberg, περίπου καινοτομία της Δύσης θα
74 έως 79 εκατ. βαρέλια αποκοπεί για πάρα πολλά
βρίσκονταν εν πλω την χρόνια. Αυτός είναι ένας
τρίτη εβδομάδα του Μαΐου «λογαριασμός» που κάμε κατεύθυνση προς τις ποια στιγμή θα παραλάβει
η Ρωσία. (Σ.Σ: περισσότερα
αγορές της Ασίας.
μπορείτε να διαβάσετε
Πρόκειται για υπερδιπλά- εδώ).
σια ποσότητα σε σχέση με
τα 27 εκατομμύρια βαρέ- Για την ώρα μπορεί να απολια ρωσικού πετρελαίου λαμβάνει τις υψηλές τιμές
που «έπλεαν» προς την του πετρελαίου, καθώς δεν
Ασία την εβδομάδα ακρι- υπάρχει πολύ ελεύθερο
βώς πριν την έναρξη του διαθέσιμο πετρέλαιο στην
παγκόσμια αγορά και ο
πολέμου.
ΟΠΕΚ δεν δείχνει καμία
Οι αναλυτές της αγοράς διάθεση να «βάλει πλάτη»
πετρελαίου υπολογίζουν επιμένοντας στη στρατηγιότι παρά το γεγονός ότι η κή των σταδιακών και μερωσική παραγωγή πετρε- τριοπαθών αυξήσεων των
λαίου έχει μειωθεί από την επιπέδων παραγωγής, έτσι
αρχή του πολέμου κατά ώστε η ζήτηση να είναι
1,6 δισ. βαρέλια, εντούτοις πίσω από την προσφορά
χάρη στην αύξηση των και οι τιμές να παραμένουν
τιμών του πετρελαίου, τα υψηλά, με αυξητικές τάσεις
έσοδα της Ρωσίας από τις ακόμα και ως τα 150 δολάπωλήσεις υδρογοναθρά- ρια/βαρέλι.
κων θα αυξηθούν στα 180
Εκτός και αν την Πέμπτη 2
δισ. δολάρια.
Ιουνίου, το καρτέλ κατά τη
Προς το παρόν λοιπόν σύνοδό του μας κάνει την
η Ρωσία «απολαμβάνει» έκπληξη..
σημαντικά οφέλη από τις
υψηλές τιμές του πετρε- Αποποίηση Ευθύνης
λαίου παρά τις κυρώσεις
και το εμπάργκο. Όπως Το υλικό αυτό παρέχεται
έχουμε όμως αναλύσει στο για πληροφοριακούς και
παρελθόν, μεσο-μακρο- μόνο σκοπούς. Σε καμιά
πρόθεσμα η παραγωγή περίπτωση δεν πρέπει να
και τα έσοδα θα μειωθούν εκληφθεί ως προσφορά,
καθώς η Ρωσία οδηγείται συμβουλή ή προτροπή
σε έναν τεχνολογικό «με- για την αγορά ή πώληση
των αναφερόμενων προϊσαίωνα».
όντων. Παρόλο που οι πληΔεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ροφορίες που περιέχονται
εδώ και μήνες η Ρωσία έχει βασίζονται σε πηγές που
χάσει την πρόσβασή της θεωρούνται αξιόπιστες,
στον τεχνολογικό εξοπλι- ουδεμία διασφάλιση δίνεσμό και τους ημιαγωγούς ται ότι είναι πλήρεις ή ακριγια τη στρατιωτική και βείς και δεν θα πρέπει να
πετρελαϊκή βιομηχανία εκλαμβάνονται ως τέτοιες.
Αυτό είναι ένα μεγάλο
ερώτημα και την απάντηση θα τη δούμε στο μέλλον.

Greek magazines & newspapers at the Vancouver Public
Library
περιγράφει πώς το σύγΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΤΣΑΝΣΕΛΟΡ / χρονο σύστημα με βάση
REUTERS BREAKINGVIEWS τον γαιάνθρακα προμηθεύει καύσιμα για τις μεΤο πετρέλαιο, το φυσικό ταφορές και συνεισφέρει
αέριο και ο γαιάνθρακας στους «τέσσερις πυλώνες»
εξακολουθούν να αντιπρο- της σύγχρονης οικονομίας
σωπεύουν περίπου το 85% μας, ήτοι τον σίδηρο, το
των εισροών πρωτογενούς τσιμέντο, τα πλαστικά και
ενέργειας διεθνώς. Κι ενώ την αμμωνία. Ακόμα δεν
αντιστοιχούν σε μικρό κλά- υπάρχουν άμεσα διαθέσισμα του παγκόσμιου ΑΕΠ, μες εναλλακτικές λύσεις
υποστηρίζουν όλες τις άλ- μαζικής κλίμακας για τη
λες οικονομικές δραστη- χρήση πετροχημικών σε
ριότητες. Ο τερματισμός πρώτες ύλες ή καυσίμων
της εξάρτησής μας από για τη ναυτιλία των πλοίων
τους υδρογονάνθρακες μεταφοράς χύδην ξηρού
ήταν πάντα δύσκολος. Στο φορτίου και τα αεροπορινέο του βιβλίο «Μεγάλες κά ταξίδια. Παρά την αυξαΜεταβάσεις» ο Καναδός νόμενη ανησυχία για την
επιστήμονας Βάσλαβ Σμιλ κλιματική αλλαγή, η χρήση

ορυκτών καυσίμων έχει
αυξηθεί περίπου 20% από
τις αρχές του 21ου αιώνα.
Μέχρι σήμερα έχουμε κάνει μόνο μικρά βήματα. Τα
ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν το 5% των
παγκόσμιων πωλήσεων
αυτοκινήτων το 2021. Η
αιολική και η ηλιακή ενέργεια ακόμα αντιστοιχούν
σε μικρό μερίδιο μόνο της
παραγωγής. Εάν η Ιστορία είναι οποιοσδήποτε
οδηγός, η μετάβαση είναι
πιθανό να αποβεί οδυνηρά αργή. «Οι μεγάλες
ενεργειακές μεταβάσεις»,
γράφει ο Σμιλ, «ήταν πάντα
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 31

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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The Transfer Tax In Greece

Other ways to justify the
funds for the purchase
the expense of life each are the previous sale of
year in Greece, is enough properties or other assets
to cover the funds for the in the past, or the acceptpurchase of the property.
Continuing from page29

9 Ιουνίου 2022

ance of an estate in Greece,
which may have included
cash or balance of bank
accounts. If the buyer is a
foreign tax resident, the

justification of the acquisition of the funds for the
purchase of the property
is achieved with the bank
documents which prove

the import of the money
from abroad into a bank
account of the buyer in
Greece.
*Christos ILIOPOULOS,

attorney at
the Supreme Court of
Greece , LL.M.
www.greekadvocate.eu
e-mail: bm-bioxoi@otenet.
gr

AN AMERICAN SCHOOL TRAGEDY
My Thought of the Day – held supreme!
Comment/Opinion
Canada faced similar gun
Andreas C Chrysafis
problems years back but
Another school massa- did the right thing; amendcre in the United States: ed its guns laws and made
19 school children and it illegal to own or carry a
two teachers were shot to gun “for self-protection”.
death by an 18-year-old! The US/Canadian gun
It proves for one more lobby resisted but with a
time that the gun lobby strong-minded governin Washington controls ment in office, the law was
senators/governors and ratified by Parliament in
Congress while the US the interest of public safety
president remains con- and protection.
stitutionally incapable to
change the turn of events. The American Constitution
provides the right the bear
Speaking from the White arms — an archaic law
House, president Joe drafted in 1787-1789—for
Biden, said: “As a nation, self-protection against
we have to ask, ‘When in armed attacks during the
God’s name are we going troubled period of the
to stand up to the gun times. That was then, but it
lobby?’That’s coming from seems as if the lawmakers
the president of one of the have conveniently forgotmost powerful nations in ten to revoke that awful
the world! He roars but law to bear arms when
in fact he’s powerless to the civil war (1861-1865)
protect citizens from cor- ended!
porate America.
Today, there are over 400
The indiscriminate mass Million guns in civilian
shootings in public places hands circulating among
and schools are happen- the population and citiing in the very heart of zens of course are oblivthe “Land of Freedom and ious of who is carrying a
Democracy” where law gun or not! Those weapons
and justice it’s purportedly are easily bought from

By Mark Goldberg
Often, it can be a challenge
to define a problem without specifying a solution.
In many cases, we find it
easier to think in terms of
familiar solutions. Unfortunately, at a minimum,
doing so limits the degrees
of freedom for developing
more creative solutions;
or indeed, it could result
in not solving the root
problem, like a doctor
treating a fever without
fully understanding the
underlying disease.
I have written before about
a systems engineering
approach to broadband.
“Many people say that
they need nails when what
they really need is to hold
two pieces of wood together. The difference between defining problems
in terms of requirements
versus preordaining a solution.”

local gun shops but also
from all-year-round lavish gun exhibitions held
across the country.
Ironically, former President Donald Trump was a
guest speaker at the NRA
(National Rifle Association)
Convention in Houston, on
Friday 27,2022 to reaffirm
the ludicrous slogan that,
“guns don’t kill people, but
people kill people!”The assertion that guns are simply a tool in a killer’s hand
and don’t kill, it’s an insult
to one’s intelligence and
certainly an unjustifiable
legislation in a society of
Rule of Law. Denouncing
the school shooting—but
also objecting to restricting access to firearms—Mr
Trump received a loud
standing ovation for his
vision of Freedom in America; not a stitch of human
compassion for the dead
children!
The American mentality to own a gun has become sacrosanct into a
social structure where no
politician dares to suggest amending such a
deep-rooted sacred dogma; a dogma that ulti-

mately metamorphosed
into a pseudo-religious
cult! Aliens did not make
gun legislation people did;
and people can equally
amend them for a safer
society! And yet, the fear
of political repercussion is
far too great to politicians’
careers and they prefer
to play lip service rather
than deal with the issue
head on!

dent on his recent visit to
Southeast Asia, he publicly announced “America
is prepared to go to war
and protect Taiwan from
a Chinese attack”. Such
warmongering statements
only complicate and escalate problems rather than
reducing them.
Not surprising, the firearms and weapons industries together with global
banking are gleaming with
joy for such war business
opportunities handed to
them on a silver platter;
opportunities that promise greater profits for corporate America paid for by
the blood of the innocent
victims of gun violence!

Actions speak louder than
words and one recognises
that the gun cultural in
America is deeply embedded into the society
under the misguided notion that might is right! In
a recent survey more than
75% of Americans view
gun violence as a very
big problem and demand Meanwhile the families
changes. Source: Giffords of the 19 innocent chiland Global Strategy Group. dren and their two teachers mourn the senseless
Meanwhile, the US Con- death of their loved ones
gress authorized $40 bil- in the hands of disturbed
lions aid in armaments minds that roam freely
to Ukraine so Zelenskiy in a gun-carrying culture
can continue his war with that nobody really wants
Russia rather than to en- to end!
courage meaningful negotiations for a solution. But, Once the current headnegotiations do not sell lines subside, the incident
weapons! Under a similar in Texas—like all other
mentality the US Presi- massacres—will soon be

forgotten until the next
shooting occurs to become yet another national
statistic and news for the
chattering and clattering
classes.
While in the Unites States
“the power of the gun”
dominates over common
sense, one can reasonably
ask: Why do such mass
shootings are happening
in America and not in other countries?
Andreas C Chrysafis
Author/ Artist/Writer
May 28, 2022
NOTE: Andreas C Chrysafis
is a UK published author
of five books and over
450 press articles but also
a recognized artist. He
is not political affiliated
but a strong advocate for
Democracy, Transparency, Equality and Human
Right and a robust opponent to Corruption. His
works are globally available and can be viewed
at: https://www.amazon.
com/Andreas-C.-Chrysafis/e/B00478I90O…
www.artpal.com/chrysafis

Get Everyone Online
Last weekend, I read an
OpEd in the Toronto Star,
saying “It’s time for Toronto to create an affordable
high-speed internet network.”The article disturbed
me, and not just because
of its revisionist history of
the Connecting Families
program. The article is a
classic example of jumping right to a “solution”
without fully considering
all aspects of the problem.
The ar ticle concludes
with, “If the pandemic has
taught us anything, it is the
dire need for affordable,
high-speed internet — for
all.” The concluding statement is a more concise
requirements definition,
but still falls short.
Our target should be aiming for getting everyone
online. Just 3 words, simple and easy to remember:
“Get everyone online.”

Broadband for all, as some
have campaigned, isn’t
enough. The CRTC’s basic
service objective, for all
Canadians to have access
to a high-speed broadband connection, is the
right target for service
providers, but it falls short
as a national digital policy
objective, because it addresses access but ignores
adoption.

ticle’s proposal “to create a
publicly owned and managed municipal broadband network” won’t solve
the real problem. Building a duplicate municipal
broadband network is an
overly simplistic, one-dimensional approach
that will be ineffective
in addressing a complex
multi-dimensional problem.

Like leading a horse to
water, it isn’t enough to
have a broadband connection available to every
household. We should be
aiming to connect every
household, and connect
every member of every
household. More than just
getting broadband access to every doorstep,
we need to find ways to
increase rates of adoption,
especially among disadvantaged groups.
Unfortunately, the Star ar-

With almost a decade
of experience in targeted broadband offerings,
there is a good pool of
experience from which we
should develop a greater
understanding of what it
will take to get all Canadians online.
For example, we have
learned that lower broadband prices aren’t enough
to get everyone to connect. As I wrote in “The
broadband divide’s little

secret”, “The mistake that
emerges from a lack of
good economic and social
data analysis is that governments are tempted to
apply the wrong solution
to solve the wrong problem.”

Can we start with a common agreement that our
national target has to
reach beyond the CRTC’s
basic service objective?
Building broadband access is a necessary, but
insufficient condition for
Bridging the income di- a digitally connected Canvide will take more than ada.
just lower prices for broadband and devices. We Get everyone online.
need to develop digital
literacy skills and build Mark Goldberg is a teletrust among those who communications consularen’t already comfort- tant with 40 years of inable online. We need to ternational experience
continue researching and in strategic planning,
delivering solutions to ad- managing, designing and
dress all of the factors that implementing competiare inhibiting adoption. tive telecommunications
These are important roles networks. In naming him
for local governments and as one of Canada’s top
agencies.
10 technology bloggers,
The objective, getting ev- itWorld Canada wrote: “No
eryone online, can be stat- one does a better job of
ed simply, but delivering exploring, interpreting or
the solutions will be more criticizing telecommunicomplex.
cations policy in Canada.

Η δύσκολη απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες

συνέχεια από τη σελίδα 30
υπόθεση παρατεταμένη,
σταδιακή, που διαρκούσε
γενιές, και η μετάβαση
από την ενέργεια του γαιάνθρακα σε μια ενέργεια
άνευ αυτού δεν θα αποτελέσει εξαίρεση». Ωστόσο,
οι κυβερνήσεις σε όλο τον
κόσμο έχουν δεσμευθεί

να μειώσουν δραστικά τις
εκπομπές ρύπων τις επόμενες δεκαετίες. Ο ερευνητής αμφιβάλλει εάν αυτό
το χρονικό πλαίσιο είναι
εφικτό. Αλλωστε, κάθε
ιστορική μετάβαση έχει
διευκολυνθεί με τη χρήση
του προηγουμένως κυρίαρχου καυσίμου.

Τα πρώτα βρετανικά ανθρακωρυχεία χρησιμοποιούσαν ξυλεία για τα
φρεάτια και τα στηρίγματά
τους, ενώ ο γαιάνθρακας
μεταφερόταν από τα ορυχεία σε ξύλινα καρότσια
σε ξύλινες ράγες. Ομοίως,
η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια θα απαιτήσει
ορυκτά καύσιμα. Καθώς

οι τιμές της (συμβατικής)
ενέργειας αυξάνονται, το
κόστος της επένδυσης σε
ΑΠΕ αυξάνεται παράλληλα. Χάρη στις πρόσφατες
τεχνολογικές εξελίξεις, η
τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ έχει φθάσει
στα ίδια επίπεδα με την
ισχύ από τα ορυκτά καύσιμα. Μερικές φορές είναι

φθηνότερη, αλλά η ευκολία αποθήκευσης ήταν πάντα βασικός παράγοντας
για επιτυχημένες ενεργειακές μεταβάσεις. Σήμερα
δεν υπάρχει οικονομική
μέθοδος αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ. Επίσης, η απαλλαγή
από τον γαιάνθρακα θα
τονώσει τη ζήτηση για

υλικά καθαρής ενέργειας
(λίθιο, νικέλιο, κοβάλτιο
και μαγγάνιο για οχήματα,
βανάδιο για την αποθήκευση ενέργειας, ασήμι και
πολυπυρίτιο για ηλιακούς
συλλέκτες, σίδηρος και
ψευδάργυρος για ανεμογεννήτριες, και χαλκός για
τα πάντα).
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