Ο Trudeau ζήτησε από τον Mark Carney βοήθεια για την δημιουργία του προγράμματος
αποκατάστασης COVID-19
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Οι θάνατοι από το Covid 19 στον Καναδά θα μπορούσαν
να φθάσουν τις 16.000 έως το τέλος του 2020 προειδοποιούν νέα στατιστικά στοιχεία

www.patrides.com

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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Η Freeland πιστεύει ότι
η ήττα του Covid-19
«δεν απέχει χρόνια μακριά»

Το Πρόγραμμα CEBA
είναι Σωσίβιο για τις
Μικρές Επιχειρήσεις
Της Μαρίας Βουτσινά
Τορόντο. - Η Καναδική
Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (CFIB)
χαιρετίζει την ανακοίνωση
του νέου προγράμματος
ελάφρυνσης ενοικίου της
ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς επίσης και
την χρονική επέκταση του
προγράμματος δανείων
της CEBA και την επιδότηση της μισθοδοσίας
(CEWS) προς τις μικρές
επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τον κορόνα ιό
COVID-19.
Βοήθημα Ενοικίου.
“Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί τις τρεις

σημαντικές συστάσεις
της CFIB για την υποστήριξη ενοικίου προς τους
μικρούς επιχειρηματίες,
εξασφαλίζοντας έτσι ότι
το πρόγραμμα παραμένει
ανεξάρτητο από τη συμμετοχή των ιδιοκτητών,
και επίσης συνεχίζεται για
τους επόμενους μήνες
παρέχοντας στήριξη στις
επιχειρήσεις με απώλειες
εσόδων σε κλιμακούμενη κλίμακα”, δήλωσε η
Laura Jones, εκτελεστικός
αντιπρόεδρος της CFIB. “Η
πρόσθετη κάλυψη του 25
τοις εκατό για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν
κλείσιμο λόγω των αποφάσεων της υπηρεσίας της
δημόσιας υγείας, αποτελεί
επίσης ένα καλό νέο”.
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Καναδάς: Η μεγάλη μάχη

Η Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός των Οικονομικών Crystia Freeland προειδοποιεί ότι το είδος
του ελλείμματος δεν είναι
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη τομμύρια δολάρια για το λέμηση του ιού, το μήνυμά βιώσιμο για περισσότερο
τρέχον οικονομικό έτος, μου είναι ξεκάθαρο, θα από ένα ή δύο χρόνια.
Η αντιπρόεδρος της ομο- χωρίς ωστόσο να υπάρ- κάνουμε ό, τι απαιτείται.” Ωστόσο, παρά τις επανεισπονδιακής κυβέρνησης χει κάποιο συγκεκριμένο Η φιλελεύθερη κυβέρ- λημμένες ερωτήσεις της
του Καναδά Κρίστια Φρί- σχέδιο για το πώς ή πότε νηση του κ. Τρουντό, ως αντιπολίτευσης, η κυβέρλαντ, η οποία πρόσφατα η ομοσπονδιακή κυβέρ- γνωστόν, διέθεσε εκατο- νηση δεν έχει δώσει καμία
διορίστηκε υπουργός Οι- νηση θα μπορέσει να το ντάδες δισεκατομμύρια ένδειξη για το πώς προβλέδολάρια για τις δαπάνες πει τη μείωση αυτού του
κονομικών όταν παραι- καλύψει.
τήθηκε ο Μπιλ Μορνό, “Είναι πολλά χρήματα για την αντιμετώπιση των ελλείμματος.
δήλωσε ότι είναι βέβαιη οφείλουμε να το παραδε- έκτακτων μέτρων στις αρ- Αυτό όμως σύμφωνα με
ότι ο κορόνα ιός θα νικη- χτούμε, αλλά όμως αυτό χές του χρόνου μέσα στα δημοσκόπηση της εταιρίθεί σύντομα και ότι δεν θα είναι κάτι σαν ένα εφάπαξ, πλαίσια των μέτρων που ας Ipsos δείχνει ότι το 55
απαιτηθούν χρόνια για να είναι οι δαπάνες που θα πάρθηκαν για την αντιμε- τοις εκατό των Καναδών
συμβάλουν στο να ηττηθεί τώπιση του θανατηφόρου αισθάνονται ότι το παθηεπιτευχθεί αυτό.
Αλλά όμως μέχρι να συμβεί ο κορόνα ιός, και η ίδια έχω ιού.
τικό του προϋπολογισμού
αυτό, τόνισε ότι η κυβέρ- πραγματικά μεγάλη εμπι- Το τρέχον ομοσπονδιακό έχει αυξηθεί πάρα πολύ,
νηση είναι έτοιμη να συνε- στοσύνη στο ότι πρόκειται έλλειμμα για το έτος προ- ενώ ένα ποσοστό ίσο με
χίσει να δαπανά χρήματα, να συμβεί και ότι αυτό βλέπεται να ξεπεράσει τα το 80 τοις εκατό υποστηγνωρίζοντας ακόμα ότι δεν απέχει χρόνια μακριά,” 343 δισεκατομμύρια δολά- ρίζουν ότι θέλουν να δουν
ρια, με τον κοινοβουλευ- ένα σχέδιο για το πως θα
το έλλειμμα του προϋπο- δήλωσε.
λογισμού προβλέπεται να “Και όταν μιλάμε για τις τικό διευθυντή του προϋξεπεράσει τα 343 δισεκα- δαπάνες για την καταπο- πολογισμοΗβς Γκιρού να συνέχεια στη σελίδα 4

Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Καθώς πλησιάζουμε καθημερινά προς το φθινόπωρο, τα κρούσματα του θανατηφόρου ιού συνεχίζουν
να πολλαπλασιάζονται.
Μια λεπτομέρεια η οποία
δημιουργεί έναν καθημερινό πονοκέφαλο τόσο
στην ομοσπονδιακή, όσο
και τις επαρχιακές κυβερνήσεις της ομοσπονδίας.
Έτσι η κυβέρνηση του
Κεμπέκ έχει κηρύξει τον
δήμο του Γκατινιό, απέναντι από την Οτάβα και την
παρακείμενη κοινότητα
του Μρκ-Ντες-Κολλινες, ως
κόκκινες ζώνες. Ο χαρακτηρισμός αυτός αποτελεί
τη πιο περιοριστική κατηγορία στο χρώμα του κωδικοποιημένου συστήματος
COVID-19 της Γαλλόφωνης
επαρχίας.
Τα μπαρ, τα εστιατόρια
και οι χώροι διασκέδασης
θα κλείνουν από τα μεσάνυχτα.
Υπάρχει επίσης ένα αυστηρό όριο στις ιδιωτικές
συνεδριάσεις.

Οι κάτοικοι στις ανωτέρω
περιοχές καλούνται τώρα
να αποφεύγουν κατά δύναμη τα μη απαραίτητα
ταξίδια, τόσο μέσα στην
περιοχή, όσο και σε άλλες
περιοχές του Κεμπέκ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της επαρχίας
του Κεμπέκ , νεότεροι κανονισμοί σε σχέση με τα
σχολεία και τις αθλητικές
εγκαταστάσεις δεν πρόκειται να τεθούν σε ισχύ μέχρι
την Τετάρτη.
Σύμφωνα με το υπουργείο
υγείας του Κεμπέκ το περασμένο Σάββατο υπήρξαν 53 νέα κρούσματα της
νόσου στην περιοχή, αριθμός ο οποίος θεωρείται ο
υψηλότερος από την αρχή
της πανδημίας. Η περιοχή
παρουσίασε επίσης 66 νέα
κρούσματα την περασμένη Δευτέρα.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία στην περιοχή
αυτή έχουν καταγραφεί
1.745 κρούσματα καθώς
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Ας προσέξουν λοιπόν οι ταγοί τόσο των
Αθηνών, όσο και της Λευκωσίας τι συμβαίνει στην αυλή τους και ας λάβουν τα
απαραίτητα μέτρα όσο είναι νωρίς.
“Πατρίδες”

Έλληνό-Καναδικό
Κογκρέσο…
Όπως έχουμε τονίσει στο παρελθόν, έτσι
και σήμερα, επανερχόμαστε στο σοβαρό
θέμα του Έλληνό-Καναδικού Κογκρέσου,
το οποίο συνεχίζει να κακοποιείται στα
χέρια μιας μερίδας ομογενών, οι οποίοι
εννοούν να παραμένουν “αυτόκλητοι σωτήρες” της ομογένειας και των θεμάτων
που την απασχολούν.
Όταν νωρίτερα το τρέχον έτος Καναδός
δικαστής επέβαλε ορισμένους όρους για
τη κάθαρση του οργανισμού, προκειμένου αυτός να επανέλθει στη φυσιολογική
του θέση, πιστέψαμε ότι τελικά θα επικρατούσε η λογική, θα παραμεριζόταν
οι προσωπικές φιλοδοξίες και πάθη, και
τελικά τον Νοέμβριο του 2020, ύστερα
από τις αλλαγές που ζήτησε ο δικαστής
στο καταστατικό χάρτη του οργανισμού,
θα είχαν προκηρυχθεί εκλογές για την
ανάδειξη νέας διοίκησης με τη συμμετοχή
όλων γενικά των ομογενειακών συλλόγων
και κοινοτήτων.
Με έκπληξη, ωστόσο, πληροφορηθήκαμε
ότι παρά τις ταλαιπωρίες και τις δαπάνες των δικαστικών αγώνων και παρά
τις συγκεκριμένες εντολές του κυρίου
δικαστού, η παρούσα διοίκηση του οργανισμού συνεχίζει μια πολιτική τελείως
απαράδεκτη, ισχυριζόμενη ότι λόγω του
κορόνα ιού, προτίθεται να διοργανώσει
ένα ιδιόρρυθμο συνέδριο στο οποίο
θα αποτελεί έναν συνδυασμό ατόμων
με προσωπική παρουσία σε αυτό ενώ
παράλληλα τα υπόλοιπα μέλη θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες
του συνεδρίου, εξ αποστάσεως, μέσω
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Άξιο σχολιασμών είναι επίσης το γεγονός ότι η ομάδα
των ομογενών που ασκεί τη διοίκηση
του ιδρύματος, δεν αναφέρει πουθενά
το θέμα των εκλογών, με τον ισχυρισμό
ότι η παρούσα διοίκηση εξελέγη μόλις
πρόσφατα και δεν έχει εξαντλήσει τον
προβλεπόμενο από το καταστατικό χρόνο άσκησης της διοίκησης.
Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι συμμετέχοντες στη διοίκηση έχουν ανακληθεί
στη τάξη δύο φορές από τον δικαστή, τη
πρώτη με τις συγκεκριμένες εντολές επαναφοράς των κακοποιημένων άρθρων
του καταστατικού του οργανισμού και τη
δεύτερη με την συγκεκριμένη εντολή της
επιβάρυνσης και καταβολής των δικαστικών εξόδων της υπόθεσης στους ενάγοντες, δεν φαίνεται να προβλημάτισε τους
κρατούντες την ηγεσία του κογκρέσου.
Δεδομένου ότι οι ίδιοι αυτοί χωρίς την
προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση
των υπολοίπων μελών και μάλιστα των
μεγάλων κοινοτήτων της ομογένειας,
όπως είναι εκείνη του Μόντρεαλ, του
Τορόντο και του Βανκούβερ, και με το
αιτιολογικό της πανδημίας αποφασίζουν
και εντέλλονται τρόπους για τη διενέργεια
της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού,
σύμφωνα με τις εντολές του δικαστού, με
ένα συνέδριο “αλά καρτ”, όπως ακριβώς
βολεύει εκείνους.
Είναι πράγματι λυπηρό το γεγονός ότι
μεταξύ αυτών που παίρνουν παρόμοιες
αποφάσεις υπάρχουν και άτομα τα οποία
με περηφάνεια καυχώνται αγώνες για τη
δημοκρατία και την ηθική του θεσμού.
Αυτή είναι και η αιτία των προβληματισμών μας. Τι συμβαίνει ακριβώς με τη
διοίκηση του εθνικού Έλληνό-Καναδικού
Κογκρέσου; σε μια περίοδο μάλιστα που
οι διεθνείς διαμορφώσεις και τα γεγονότα
επιβάλουν την σύμπραξη και συστράτευση όλων των ομογενών στην υ7πόθεση
των δικαίων του εθνικού κέντρου, θεωρούμαι απαράδεκτη και τελείως εγωιστική μια παρόμοια άσκηση πολιτικής.
Χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία

για τον πατριωτισμό και τη φιλοπατρία
των εμπλεκομένων μελών, οφείλουμε
να ομολογήσουμε και να τονίσουμε το
έργο που κατά περιόδους έχει επιτευχθεί, καθώς επίσης και τις συνεχιζόμενες
προσπάθειες τους για την προβολή της
ομογένειας και των θεμάτων που την
απασχολούν, είναι ένα σημείο θετικό και
οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Πέραν
τούτου, ωστόσο, υπάρχουν και οι ηθικοί
κανόνες και αρχές της δημοκρατικής
πρακτικής, τους οποίους κανείς μας απολύτως δεν θα πρέπει να οικειοποιηθεί,
καλυπτόμενος πίσω από την αιτιολογία
των προσωπικών του επιτευγμάτων.
Οι δημοκρατικοί κανόνες κύριοι είναι
απλοί και δεν έχουν ανάγκη δικαστικών
αποφάσεων. Απλά επιβάλουν και απαιτούν τη συμμετοχή της πλειονότητας των
εκπροσώπων της οργανωμένης ομογένειας, είτε αυτή εκφράζεται με τη μορφή
των κοινοτήτων ή και των πολιτιστικών
συλλόγων.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους και αιτίες
και για το συμφέρον και την πρόοδο των
ομογενειακών παροικιών, απευθύνουμε
έκκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για
επίδειξη σεβασμού στις πολιτικές μας παραδόσεις και τις αρχές της δημοκρατίας
και έχοντας υπόψη τους τα συμφέροντα
και τις ανάγκες της ομογένειας, (που
ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν), να εξαντλήσουν κάθε μόριο συν αντίληψης και
αυτοσεβασμού και να προχωρήσουν όλοι
μαζί και από κοινού στην ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Έλληνό-Καναδικού
Κογκρέσου.
Οι καιροί και οι περιστάσεις, δυστυχώς
δεν επιτρέπουν τους εγωισμούς και την
αυτοπροβολή κανενός μας, αλλά τη προώθηση των δικαίων του Εθνικού Κέντρου
και των συμφερόντων των παιδιών μας.
“Πατρίδες”

Καναδάς: Η μεγάλη μάχη
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåëßäá 1
επίσης και 34 θάνατοι.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Γκατινιό,
οι υπάλληλοι του δήμου συναντήθηκαν
για να πάρουν αποφάσεις πάνω σε μελλοντικά μέτρα.
Οντάριο.
Παράλληλα, στην επαρχία του Οντάριο,
ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ, ζήτησε
από τους κατοίκους της επαρχίας να
αναπροσαρμοστούν στις ανάγκες των
καιρών, κάνοντας αλλαγές στους παραδοσιακούς τρόπους των εορτασμών των
ευχαριστιών, περιορίζοντας τις επισκέψεις και τα δείπνα σε στενές, κατά δύναμη
συγκεντρώσεις, με άτομα του κλειστού
οικογενειακού κύκλου.
Η επαρχία έκανε επίσης έκκληση προς
τους πολίτες να παραμείνουν στο σπίτι
τους και να περιορίσουν τα ταξίδια τους
έξω από αυτό, εκτός και εάν είναι υποχρεωμένοι να πάνε στην εργασία ή το
σχολείο, τα παντοπωλεία ή τα φάρμακα,
τα ιατρικά ραντεβού ή την σωματική
εξάσκηση.
«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξεφύγει από την προσοχή μας η σοβαρή
κατάσταση που αντιμετωπίζει η επαρχία
η οποία παίρνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την αντιμετώπιση του δεύτερου
κύματος του κορόνα ιού, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μέτρων
υγείας που πάρθηκαν από το σύστημα
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 4
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Ελεύθερα
«Λέξεις και Σκέψεις»

Του Θωμά Σ. Σάρας
Όταν προς τεσσάρων δεκαετιών γράφαμε και φωνάζαμε για τους μελλοντικούς κινδύνους από την
απαράδεκτη πολιτική των
Αθηνών απέναντι σε εκείνη της Άγκυρας, οι υπεύθυνες κρατικές υπηρεσίες
της χώρας, κατέβαλλαν
κάθε δυνατή και φιλότιμη
προσπάθεια να σιγήσουν
αυτή τη φωνή.
Ήταν ένα έργο το οποίο
είχε ανατεθεί στον κάθε
Έλληνα διπλωμάτη που
έπαιρνε διορισμό για το
Τορόντο. Άλλοι από αυτούς σαμποτάριζαν την
έκδοση πληρώνοντας τους
τυπογράφους για να αφαιρέσουν το όνομά μου από
τα φύλλα της έκδοσης,
ενώ άλλοι καλούσαν στο
γραφείο τους τους προέδρους των συλλόγων της
ομογένειας για να τους
ορκίσουν ότι θα κάνουν
οτιδήποτε δυνατόν για να
σταματήσουν τον Σάρα,
ο οποίος, ας σημειωθεί,
παρουσιαζόταν ως πράκτορας των Σλάβων και
των Τούρκων. Εργαζόταν
δε έτσι ώστε να εμπλέξει
σε πόλεμο την Ελλάδα με
την Τουρκία και να διαταράξει τις συνθήκες καλής
γειτονίας με την φίλη, τότε,
Γιουγκοσλαβία.
Και όμως, δεν άργησαν τα
γεγονότα και οι πολιτικές
εξελίξεις να δικαιώσουν
εκείνους τους αγώνες μας,
καθώς τις μέρες αυτές,
για πρώτη φορά η Αθήνα,
επί τέλους εμφανίζεται να
έχει ξυπνήσει από έναν
λήθαργο πέντε δεκαετιών,
πιστεύοντας ότι με την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή
κοινότητα, είχε λύση για
πάντα τα οποιαδήποτε
προβλήματα, πολιτικά,
γεωπολιτικά και εκείνα
της εδαφικής της ακεραιότητας.
Είναι βέβαιο ότι όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις των
Αθηνών, ανεξάρτητα από
κομματική φιλοσοφία και
ιδεολογικού χρώματος,
πίστεψαν ότι η αποδοχή
μιας παρόμοιας πολιτικής
βοηθούσε αφενός στην
εμπέδωση των πολιτικών
τους συμφερόντων, και
αφετέρου στην διατήρηση
του υπάρχοντος καθεστώτος στο Αιγαίο και την
Δυτική Θράκη.
Θυμάμαι, σε κάποια συνομιλία που είχα στο παρελθόν με τον μεγάλο επενδυτή Γιώργο Σόρος, σχετική
με τις πολιτικές εξελίξεις
στο Ανατολικό Αιγαίο και
όχι μόνον, εκείνος είχε
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«Δεσμώτης των ονείρων του. Το τέλος»

εμφανισθεί να προβληματίζεται από
την όλη γενικά πολιτική των Αθηναϊκών κυβερνήσεων.
“Είναι μια λαθεμένη
πολιτική”, μου είχε
δηλώσει, “επειδή
δεν αντιλαμβάνονται τις παγίδες που
μακρόχρονα στήνει
η Τουρκία τόσο στο
Αιγαίο, όσο και την
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Δυστυχώς, αυτό είναι ένα σφάλμα το
οποίο αργά ή γρήγορα θα
αναγκασθεί να πληρώσει η
Αθήνα.” Συνεχίζοντας δε
μου εξήγησε ότι με τον δάκτυλο της Τουρκίας, όλες
σχεδόν οι διοικήσεις της
περιοχής ζητούν ανακατάταξη των συνόρων, επειδή
πιστεύουν ότι οι σημερινές συνοριογραμμές δεν
ανταποκρίνονται στην γεωπολιτική και εθνολογική
πραγματικότητα. “Η μόνη
διοίκηση που εναντιώνεται
σε αυτή την ιδέα είναι εκείνη των Αθηνών, η οποία,
ωστόσο, δεν φαίνεται να
αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα αυτής της κίνησης.“
Η αλήθεια είναι ότι είχα
αναφερθεί και τότε σε
αυτή την στιχομυθία, δυστυχώς όμως η Αθήνα
συνέχιζε να δείχνει αδιαφορία.
Όταν τέλος, προ ετών ο
τότε Καναδός υπουργός
μου δήλωσε το πρόβλημα
με την Τουρκία και τους διπλωμάτες της σε σχέση με
την Ελλάδα και το Αιγαίο,
έσπευσα να συναντήσω
το Πρέσβη της Αθήνας
στην Οτάβα προκειμένου
να πληροφορηθώ τι ακριβώς συμβαίνει, εκείνος
μου δήλωσε ότι “μόνος
του δεν μπορούσε να λάβει καμία απόφαση, αλλά
σαν δημόσιος υπάλληλος
ήταν υποχρεωμένος να
ακολουθήσει τις εντολές
των ανωτέρων του από
την Αθήνα.”
Πραγματικά ήταν μια αποκάλυψη η οποία όχι μόνον
εξηγούσε το τι ακριβώς
συνέβαινε, αλλά επέτρεπε
να διαφανούν τελείως τα
σφάλματα και οι ατέλειες
της εξωτερικής πολιτικής των Αθηνών. Μιας
πολιτικής η οποία κατά
την διάρκεια του “ψυχρού
πολέμου” κάλυπτε με ένα
προστατευτικό δείχτη της
Δύσης την Ελλάδα. Με
τη πτώση ωστόσο της
Σοβιετικής Ένωσης, ξαφνικά η Αθήνα βρέθηκε
εκτεθειμένη στη διεθνή
κοινότητα, από τις διάφορες προπαγάνδες εναντίον της. Το γεγονός αυτό
υπήρξε βασικό, καθώς η
Αθήνα δεν θέλησε ή και
άργησε να το αντιληφθεί
έγκαιρα. Το αποτέλεσμα
ήταν καταιγιστικά ενάντιο
με τα συμφέροντα του
Ελληνικού λαού και του
ελεύθερου κράτους.
Είναι δε βέβαιο ότι όταν
το 1974, οι τότε πολιτικοί
ηγέτες της Ελλάδας κλήθηκαν η υποχρεώθηκαν να
αποδεχθούν τη πρόταση
του γενικού Γραμματέα

του ΝΑΤΟ Λουνς, με τη
αποδοχή τους εκείνη στην
πραγματικότητα πραγματοποιήθηκε αναμφίβολα μια εθνική τραγωδία,
ξεπουλήματος εθνικού
εδάφους της Ελλάδας,
προκειμένου να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα της
Συμμαχίας. Αυτή ήταν και
η γνώμη του τότε Τούρκου
πρέσβη στην Ουάσιγκτον,
ο οποίος διερωτώταν πως
ήραν δυνατόν να μην βρεθεί κάποιος να αντιληφθεί
τη σημασία που είχε το
“non paper”. Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο
διαφοράς ακολουθούμενης πολιτικής μεταξύ της
Άγκυρας και της Αθήνας
αποτελεί ο τρόπος της
χρηματοδότησης των διπλωματικών αποστολών
στο εξωτερικό. Σύμφωνα
με τους Τούρκους διπλωμάτες, όταν υπάρξει κάποια αιτία ή κάποιο σχέδιο,
η πρεσβεία αναλαμβάνει
αμέσως την εκτέλεσή του
και όταν αυτό ολοκληρωθεί τότε υποβάλλει στην
Άγκυρα τις σχετικές δαπάνες για να πληρωθούν.
Αυτό σε τελεία αντίθεση
με την πολιτική της Αθήνας
η οποία προκειμένου να
εγκρίνει κάποιο σχέδιο,
απαιτεί πλήρη ανάλυση
με πίνακα των δαπανών,
προκειμένου να δοθεί η
συγκατάθεση για την εκτέλεση του προγράμματος.
Η πολιτική αυτή, ωστόσο,
καθιστά το σχέδιο αργό
και στερεί από τους εκτελεστές τη δυνατότητα της
προκατάληψης ή και του
ξαφνιάσματος του αντίπαλου στρατοπέδου.
Η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας για
μεγάλο χρονικό διάστημα
μελέτησε τους τρόπους
και τα καινά της Ελληνικής
διπλωματικής πολιτικής.
Έτσι λοιπόν, για ολόκληρες δεκαετίες οι Τούρκοι διπλωμάτες χρησιμοποιούσαν τη θέση τους
υποβάλλοντας σε “πλύση
εγκεφάλου” τους συνομιλητές τους σχετικά με τα
δίκαια της Τουρκίας στο
Ανατολικό Αιγαίο και τις
δίκαιες διεκδικήσεις της
στη Δυτική Θράκη και
τα νησιά. Παράλληλα για
δεκαετίες ολόκληρες οι
κατά τόπους “ Τουρκικές
Κοινότητες”, προσκαλούσαν κυβερνητικούς παράγοντες ή και ανώτατους
αξιωματούχους και τους
έστελναν, με δαπάνες της

κοινότητες στην Τουρκία,
όπου τους δινόταν η ευκαιρία να γνωρίσουν τη
φιλοξενία του Τουρκικού
λαού στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και άλλες
πόλεις της χώρας.
Με τη πολιτική αυτή κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα κύμα συμπάθειας
στελεχών της διεθνούς
κοινότητας, τα οποία στη
συνέχεια χρησιμοποιούσαν προκειμένου να επηρεάσουν αξιωματούχους
που τους ενδιέφεραν.
Αυτή ήταν η “πολιτική της
Αλεπούς” με την οποία
τελικά κατόρθωσαν να
αλώσουν τη διεθνή κοινή
γνώμη, σε αντίθεση με την
Αθήνα η οποία συνέχισε να
εθελοτυφλεί με στήριγμα
της συμμαχίες της.
Παράλληλα, κάνοντας
χρήση της γνωστής πολιτικής του ΝΑΤΟ για την
Έλληνό-Τουρκική φιλία
και την διάθεση εκατομμυρίων για την εξαγορά
των Ελληνικών Μέσων ΜΕ
και δημοσιογράφων, με τα
γνωστά δημοσιογραφικά
συνέδρια της Σαμοθράκης, και τον χρηματισμό
των τοπικών εντύπων που
εκδίδονται στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου,(τους
δημοσιογράφους του Αιγαίου), ένα κατασκεύασμα
του Γιώργου Παπανδρέου,
μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της “Έλληνό-Τουρκικής φιλίας”, κατάφερε να
κερδίσει έδαφος και μέσα
στην Ελληνική επικράτεια,
αλώνοντας την γνώμη των
“προοδευτικών” πολιτών.
Όταν λοιπόν ο πρόεδρος
της Τουρκίας, πίστεψε ότι
του δινόταν η ευκαιρία
να προχωρήσει στα δικά
του σχέδια για την ολοκλήρωση των πολιτικών
του ονείρων, το μόνο που
έκανε ήταν να αφήσει το
πολεμικό ναυτικό της χώρας του να διασχίσει κάθε
γωνιά του Αιγαίου, επικαλούμενος τα δικαιώματα των ακτογραμμών της
Τουρκίας ως κυριαρχικά
του δικαιώματα, ήταν η
πολιτική της “γαλάζιας
πατρίδας”. Αυτός ο μύθος
είχε χρησιμοποιηθεί για
δεκαετίες ολόκληρες στη
διεθνή κοινή γνώμη και κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, στις οποίες
βρισκόταν εκατομμύρια
Τούρκων μεταναστών. Η
Άγκυρα, έχοντας υπ’ όψη
της τη πολιτική δύναμη
αυτών των κοινοτήτων,

δεν δίστασε ούτε στιγμή
να κάνει χρήση της.
Το ίδιο διάστημα έλαβαν
εντολή οι διπλωμάτες της
να ενημερώσουν το πολιτικό κατεστημένο των
χωρών της διεθνούς κοινότητας, για τις δίκαιες
διεκδικήσεις της Άγκυρας
στο Αιγαίο, προκειμένου
να διασφαλιστούν ανοιχτοί οι διεθνείς θαλάσσιοι
δρόμοι, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι θαλάσσιες επικοινωνίες.
Σύμφωνα με ότι μπορώ
να γνωρίζω, ο Τούρκος
πρόεδρος αρχικά έδωσε
αυστηρές εντολές στους
αξιωματούχους των σκαφών του πολεμικού του
ναυτικού να αποφύγουν
σε κάθε περίπτωση να
είναι αυτοί οι πρώτοι που
θα ανοίξουν πυρ. Στη περίπτωση όμως που κάποιο
από τα Ελληνικά σκάφη
τους προκαλέσει και ανοίξει πρώτο πυρ, τότε αυτοί
να μην διστάσουν να ακολουθήσουν.
Η όλη κατάσταση την περίοδο εκείνη διαμορφώθηκε
πραγματικά σε τραγική, οι
δύο χώρες προχωρούσαν
για θερμό επεισόδιο, κάτω
από το απαθές βλέμμα
των Ευρωπαίων συμμάχων
και μελών της Ένωσης.
Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε μέχρι την στιγμή
που ο Γάλλος πρόεδρος
Μακρόν αποφάσισε να
στείλει στην περιοχή το
Γαλλικό αεροπλανοφόρο.
Ήταν μια κίνηση απρόβλεπτη από την Άγκυρα η
οποία, ωστόσο, υποχρεώθηκε να οπισθοχωρήσει
από την εφαρμογή της
πολιτικής της. Με την δικαιολογία του να δοθεί μια
ευκαιρία στη διπλωματία
για την επίλυση των διαφορών ο Τούρκος πρόεδρος
κατόρθωσε να πείσει την
Γερμανίδα Καγκελάριο να
πιέσει τους Έλληνες επισήμους να δεχθούν τους
όρους των συνομιλιών.
Ακόμα, ασκήθηκαν τρομερές πιέσεις προς τον
πρόεδρο της Κύπρου να
μην επιμείνει στις αιτιάσεις
του για την ύπαρξη του
Τουρκικού ερευνητικού
μέσα στα χωρικά νερά της
Κύπρου. Δυστυχώς, για
άλλη μια φορά το κόλπο
της Άγκυρας έπιασε. Τόσο
η Αθήνα, όσο και η Κύπρος
υποχώρησαν στις αιτιάσεις τους και δέχθηκαν να
μην επιβληθούν οικονομικά μέτρα ενάντια στην

Άγκυρα. Ήταν μια νίκη του
Ερντογάν, η οποία του επέτρεψε να πείσει ολόκληρο
το Μουσουλμανικό κόσμο
για τις δυνατότητες της
Τουρκίας. Δυστυχώς ήταν
ένα τεράστιο ατύχημα για
την Ελληνική και Κυπριακή πολιτική έναντι της
Τουρκίας.
Τώρα το Ελληνικό υπουργείο επιμένει ότι η Ελλάδα
δεν πρόκειται να συζητήσει τίποτα περισσότερο
από την χάραξη των χωρικών της υδάτων, από
την πλευρά της Άγκυρας,
ωστόσο, γίνεται λόγος για
γενική αναθεώρηση των
δικαιωμάτων των δύο χωρών στο Ανατολικό Αιγαίο. Πρώτο θέμα θέτει η
Άγκυρα την αποστρατικοποίηση των νησιών για
μια περίοδο δέκα ή είκοσι
χρόνων και τη σταδιακή
μεταφορά της δικαιοδοσίας επί των νησιών στην
Τουρκία.
Έχουμε τη δυνατότητα
να το επιβάλουμε, είτε το
θέλει η Αθήνα και η Λευκωσία είτε όχι, σύμφωνα
με τον Τούρκο διπλωμάτη
συνομιλητή μου, η περίοδος της διπλωματίας ήταν
αργή και μακρά και δεν
προτιθέμεθα να την ανεχθούμε άλλα τόσα χρόνια,
μου λέει.
Όσο για την Άγκυρα, έχει
κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις της στο Βερολίνο
και την Ουάσιγκτον ότι η
αναμονή της έχει εξαντληθεί και ότι είναι έτοιμη να
κινηθεί προς τη σωστή
κατεύθυνση διεκδίκησης
των δικαιωμάτων της.
Είμαστε βέβαιοι ότι το
κόστος των αποφάσεων
αυτών ενδέχεται να είναι
βαρύ, συμπληρώνει, πλην
όμως είμαστε αποφασισμένοι να λύσουμε το δίκαιο αυτό πρόβλημα με
κάθε θυσία. Εάν η Αθήνα
και η Λευκωσία πιστεύουν ότι έχουν τη δύναμη
και αποφασιστικότητα να
αντιμετωπίσουν τα ανίκητα στρατεύματά μας, τότε
θα έχουν και τη βαριά ευθύνη του όποιου αποτελέσματος στον Ελληνικό λαό.
Έτσι λοιπόν η Άγκυρα,
ύστερα από μερικές μέρες
επίδειξης καλής διάθεσης έναντι των γειτόνων
της και αφού έλαβε τις
υποσχέσεις τήρησης των
αιτημάτων της από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τελικά
ξανάστειλε τον στόλο των
πολεμικών της σκαφών να
προκαλέσουν την Ελλάδα
και την Κύπρο.
Είναι αυτό που ισχυρίζεται
ο συνομιλητής μου, πιστεύουν ότι είναι έξυπνοι
στις διαπραγματεύσεις
τους με την Άγκυρα, στην
πραγματικότητα όμως είναι όλοι τους “Μπουνταλάδες”, που τρέμουν την οργή
του προέδρου μας και φοβούνται εκείνη του Τουρκικού λαού. Δες τι έγινε με το
άνοιγμα της Αγίας Σοφίας
σε Τζαμί, με το άνοιγμα των
Βαροσίων. Ακούστηκαν για
λίγο άναρθρες κραυγές οι
οποίες ύστερα από ένα
μικρό χρονικό διάστημα
θα ξεχαστούν.
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Οι μικρές Καναδικές επιχειρήσεις χαιρετίζουν το νέο πρόγραμμα
ελάφρυνσης ενοικίου της κυβέρνησης με το πρόγραμμα της
CEBA, και τις αλλαγές στη μισθοδοσία επιδότησης.
συνέχεια από τη σελίδα 1
Η συμβολή και βοήθεια
επί του ενοικίου είναι
κρίσιμη για το μέλλον πολλών καναδικών μικρών
επιχειρήσεων. Το αρχικό
πρόγραμμα εμπορικού
βοηθήματος έκτακτης
ανάγκης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του
Καναδά του προγράμματος (CECRA), παρουσίαζε
σοβαρές ατέλειες και ήταν
βαθιά ελαττωματικό, με
αποτέλεσμα να αφήσει
πάρα πολλές επιχειρήσεις
χωρίς τη βοήθεια που
πραγματικά έχουν ανάγκη
τόσο πολύ. Όταν αυτό
έληξε στα τέλη Σεπτεμβρίου, το 47 τοις εκατό των μικρών επιχειρηματιών που
νοικιάζουν χώρο για τις
ανάγκες στέγασης της επιχείρησης τους, αντιμετώπιζαν μεγάλη ανάγκη για
ελάφρυνση του ενοικίου,
πλην όμως δεν είχαν πρόσβαση στο πρόγραμμα.
Με μόνο ένα ποσοστό του
30 τοις εκατό των επιχειρήσεων να επιστρέφουν

στη κανονικότητα, είναι
πλέον πιο σημαντικό από
ποτέ οι μικρές επιχειρήσεις
να έχουν τη στήριξη της
κυβέρνησης για να καλύψουν τα πάγια έξοδά τους,
όπως είναι το ενοίκιο.
Παρ’ όλα αυτά, η CFIB είναι
απογοητευμένη από το
γεγονός ότι η κυβέρνηση
δεν έχει αποδεχθεί μια
αναδρομική ευκαιρία πρόσβασης σε κεφάλαια για
επιχειρήσεις οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια απώλειας εσόδων της CECRA,
το 70 τοις εκατό από τον
Απρίλιο έως το Σεπτέμβριο, αλλά των οποίων
οι ιδιοκτήτες επέλεξαν
αρχικά να μην υποβάλει αίτηση. “Πολλές επιχειρήσεις
έχουν αναλάβει νέα χρέη
πολλών δεκάδων χιλιάδων
δολαρίων, προκειμένου
να παραμείνουν ζωντανές
στην αγορά, κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι
μηνών και δεν θα ήταν σωστό να αφεθούν στη τύχη
τους χωρίς καμία βοήθεια,”
συμπλήρωσε η Τζόνς..

CEBA
Η ένωση των μικρών επιχειρηματιών του Καναδά
CFIB, εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης να επεκτείνει τα χρονικά όρια του
προγράμματος δανειοδότησης των επιχειρήσεων
CEBA από $ 20.000 με ένα
επιπλέον $ 10.000 συγχωρήσιμο ποσό για τον
κάθε δανειολήπτη για τις
επόμενες ημέρες.
“Το πρόγραμμα CEBA αποτελεί μια κρίσιμη σανίδα σωτηρίας για πολλές
μικρές επιχειρήσεις και
προσφέρει τα οφέλη της
ευελιξίας που πρέπει να
χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς”, σύμφωνα με τον Dan Kelly, Πρόεδρο της ένωσης CFIB. “Παρ’
όλα αυτά πάρα πολλές
πολύ μικρές επιχειρήσεις
έχουν πιαστεί ανάμεσα
στις ρωγμές και τα καινά
του προγράμματος. Οι
επιχειρήσεις επί παραδείγματι με επιχειρηματι-

κούς τραπεζικούς λογαριασμούς εξακολουθούν
να μην έχουν πρόσβαση
στο πρόγραμμα παρά τις
επανειλημμένες υποσχέσεις από την κυβέρνηση.
Και εκείνοι που δεν έχουν
μισθοδοσία υπαλλήλων
εξακολουθούν να αγωνίζονται να παραμείνουν
στο πρόγραμμα λόγω των
περιοριστικών όρων και
τις γιγαντιαίες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.
Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει,” τόνισε.
CEWS
Πραγματικά είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η
κυβέρνηση θα διατηρήσει
την επιδότηση των μισθών
σεth65 τοις εκατό κατ’
ανώτατο όριο, μέχρι τις 19
Δεκεμβρίου.

μπορέσουν να καθορίσουν πόσους υπαλλήλους
θα έχουν την οικονομική
αντοχή να προσλάβουν, ή
να διατηρήσουν στη θέση
τους, ή και να ανακαλέσουν πίσω,” συμπλήρωσε
ο Πρόεδρος της ένωσης..
Οι μικρές επιχειρήσεις
ενθαρρύνονται από την
προθυμία της υπουργού
Οικονομικών και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Chrystia Freeland,
να ακούσει προσεκτικά
τις ανησυχίες τους και να
λάβει σοβαρά στα σχόλιά
τους. Η ένωση CFIB προσβλέπει στη συνεργασία
με την υπουργό Freeland
και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι οι αναμενόμενες αλλαγές του προγράμματος ανταποκρίνονται στις ανάγκες των όσο
το δυνατόν περισσοτέρων
μικρών επιχειρήσεων.

“Αυτό θα βοηθήσει τις
μικρές επιχειρήσεις να
γνωρίσουν πόση βοήθεια
θα προσφέρει αυτό το
κρίσιμο πρόγραμμα κατά Υπάρχει ανάγκη πρόσθετη διάρκεια των επόμενων της υποστήριξης για το
μηνών, έτσι ώστε να να περαιτέρω κλείσιμο της

αγοράς.
“Με τους φόβους για ένα
δεύτερο κύμα που οδηγεί σε περαιτέρω κλείσιμο των επιχειρήσεων,
είναι απολύτως κρίσιμο
το ότι η ομοσπονδιακή
και επαρχιακή κυβέρνηση
βρίσκουν τρόπους για την
παροχή πλήρους οικονομικής υποστήριξης προς
τις πληγείσες επιχειρήσεις,”
συμπλήρωσε ο πρόεδρος
της Ένωσης. . «Αυτά τα
νέα ομοσπονδιακά μέτρα
πρέπει να συνοδευτούν
από την εκτεταμένη εμπορική προστασία κατά των
εξώσεων και την πρόσθετη
οικονομική υποστήριξη
της επαρχιακής κυβέρνησης ακριβώς όπως συμβαίνει με τη κυβέρνηση
του Κεμπέκ η οποία έχει
αναγγείλει νέα μέτρα τις
τελευταίες ημέρες. Καμία
επιχείρηση δεν πρέπει να
αναγκαστεί σε πτώχευση λόγω των αποφάσεων
των κυβερνήσεων και των
εντολών να κλείσουν τις
πόρτες τους για λόγους
υγειονομικής προστασίας”.

Καναδάς: Η μεγάλη μάχη

συνέχεια από τη σελίδα2
δημόσιας υγείας για την
Οτάβα, την περιοχή Πηλ
και το Τορόντο, και τα
οποία μπήκαν σε ισχύ για
μια περίοδο 28 ημερών”,
σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Οντάριο. Η
αντιμετώπιση της σφοδρότητας αυτού του επερχόμενου κύματος είναι
υπόθεση όλων μας και
οφείλουμε όλοι να ακολουθήσουμε πιστά τα μέτρα της δημόσιας υγείας,
προκειμένου να σταματήσουμε τον θανατηφόρο
ιό”, πρόσθεσε ο ομιλητής.
Η επαρχία του Οντάριο
ανέφερε το Σάββατο 809
νέα κρούσματα COVID-19,
ένας λόγος για τον οποίο
η επαρχία υποχρεώθηκε στην εφαρμογή νέων
σκληρών περιορισμών
στις διάφορες περιοχές
όπου σημειώνεται μια
άνευ προηγουμένου ανησυχητική αύξηση των
κρουσμάτων.

Στη πόλη του Τορόντο το
Σάββατο καταγράφτηκαν 358 νέα κρούσματα,
ενώ υπήρξαν 123 νέες
περιπτώσεις στην περιοχή
Peel, και 94 νέες περιπτώσεις στην Οτάβα.
Την περασμένη Παρασκευή, η επαρχία έβγαλε
κάθε μία από αυτές τις
τρεις περιφέρειες από
το Στάδιο 3 των κανονισμών της δημόσιας υγείας,
και τις επανατοποθέτησε
στους τροποποιημένους
περιορισμούς του Σταδίου
2, οι οποίοι τέθηκαν σε
ισχύ το Σάββατο και θα
παραμείνουν σε ισχύ για
τουλάχιστον 28 ημέρες.
Η περιοχή της Υόρκης
( York Region), δήλωσε
επίσης 76 νέα κρούσματα.

Οι τέσσερις περιφέρειες
από κοινού αντιπροσωπεύουν 651 από τα 809 νέα
κρούσματα της επαρχίας.
Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 58.490 κρούσματα από τα εργαστήρια
της επαρχίας, με 49.732
από αυτά να έχουν επιλυθεί.
Επτά ακόμη άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους από
coronavirus κατά το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με
τα επαρχιακά στοιχεία που
δόθηκαν το Σάββατο στην
δημοσιότητα.
Μέχρι το περασμένο Σάββατο υπήρξαν 3.004 θάνατοι στην επαρχία του Οντάριο οι οποίοι αποδίδονται
στον θανατηφόρο ιό.
Επίσης, σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία της
επαρχίας μέχρι σήμερα καταγράφονται 936 ενεργές
περιπτώσεις κρουσμάτων
στην πρωτεύουσα του
Καναδά την Οτάβα. Με την
πρόσθεση ενός νέου θανάτου του Σαββατοκύριακου
οι νεκροί από το μικρόβιο
αυτό έχουν φθάσει τους
297 στην πρωτεύουσα του
Καναδά.
Παράλληλα υπήρξαν 5.365
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, και 4.132
από αυτά έχουν επιλυθεί.
Στο Κίνγκστον, της επαρχίας του Οντάριο, ένα αγόρι
κάτω των 10 ετών συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ
τεσσάρων νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
COVID-19, τα άτομα αυτά
μολύνθηκαν σε κάποια περίπτωση στενής επαφής.
Γίνεται επίσης λόγος για
άλλη περίπτωση, η οποία,
ωστόσο δεν έχει καμία
σχέση με τα υπόλοιπα
κρούσματα.
Μέχρι σήμερα στο Κίνγκστον, το Φροτνενάκ , το

Λέννοξ, και το Έντιγκτον, η
υπηρεσία δημόσιας υγείας
δήλωσε ότι υπήρξαν 164
επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον Μάρτιο, με 17
από αυτά να παραμένουν
ενεργά μέχρι σήμερα.
Κεμπέκ
Για έκτη φορά το Σάββατο
σε ένα διάστημα επτά
ημερών, η επαρχία του Κεμπέκ δήλωσε περισσότερα
από 1.000 νέα κρούσματα
COVID-19.
Υπήρξαν επίσης 1.097 νέα
κρούσματα COVID-19, καθώς και τρεις νέοι θάνατοι
που συνδέονται με την
πανδημία.
Οι ασθενείς των νοσοκομείων αυξήθηκαν κατά 11
φθάνοντας τους 444, ενώ
έξι ακόμη άτομα βρίσκονται στην εντατική, για ένα
συνολικό αριθμό 73, ασθενών διασωληνομένων.
Η επαρχία του Κεμπέκ αναφέρει συνολικά 85.191
περιπτώσεις και 5.950 θανάτους από την αρχή της

πανδημίας
Η τοπική υπηρεσία υγείας
του Outaouais, ανέφερε 53
νέα κρούσματα, το υψηλότερο σύνολο μίας ημέρας,
από τα 66 κρούσματα που
αναφέρθηκαν τη περασμένη Δευτέρα. Ο αριθμός
των νεκρών στην περιοχή
παραμένει αμετάβλητος
στους 34.
Η περιφερειακή υγειονομική αρχή Outaouais έχει
επιβεβαιώσει ότι υπήρξε
μια εστία νέων κρουσμάτων στο covid-19, στις
εγκαταστάσεις του οργανισμού για την στέγαση
αστέγων μέσα στο γήπεδο
Robert-Guertin. Τουλάχιστον ένας τρόφιμος έχει
χαρακτηρισθεί θετικός, και
έχει υπάρξει στενή επαφή
με άτομα σε μια άλλη τοποθεσία.
Το ίδρυμα, γνωστό με
το γαλλικό ακρωνύμιο
CISSSO, προσπαθεί να
εντοπίσει αυτές τις επαφές αν και αυτό είναι πολύ
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ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα.
Οφείλουμε να δηλώσουμε
ότι ένας σοβαρός οργανισμός αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας
της χώρας υποβάθμισε την
Καναδική πιστοληπτική
ικανότητα νωρίτερα αυτή
τη χρονιά, επισημαίνοντας
συγκεκριμένα το έλλειμμα
και την έλλειψη κυβερνητικού προγράμματος για να
την κάλυψή του.
Μολονότι τρεις άλλοι πιστοληπτικοί οίκοι πρόσφατα δήλωναν ότι προέτρε-

ψαν την κυβέρνηση να παράσχει έναν οδικό χάρτη
εξόδου από το κόκκινο, η
κυβέρνηση στις προγραμματικές της δηλώσεις περιέγραψε πολλές δεσμεύσεις
της για τη συνέχιση των
έκτακτων δαπανών και
δεν έδειξε κανένα σημάδι
αυτοσυγκράτησης.
Η Φρίλαντ δεν απέκρυψε
ότι ενώ έχει ανησυχίες σχετικά με το ύψος των δαπανών, πιστεύει ότι υπάρχει
μια σημαντική διάκριση
μεταξύ των δημοσίων δαπανών και του ελλείμματος
που δημιουργούνται από

δύσκολο είναι στην περίπτωση αστέγων.
Σε εθνική βάση.
Ο Καναδάς ανέφερε συνολικά 178.711 περιπτώσεις
covid-19 μέχρι το πρωί του
Σαββάτου, με 9.585 θανάτους. Έχουν υπάρξει κατά
μέσο όρο 71.000 δοκιμές
που εκτελούνται καθημερινά στον Καναδά, με ένα
ποσοστό 2,5 τοις εκατό
αυτών να είναι θετικά.
Σε δήλωση της, η Δρ. Θερέσα Taμ, η οποία είναι η
επικεφαλής της δημόσιας
υγείας του Καναδά σημείωσε ότι οι λοιμώξεις
αυξάνονται και πάλι σε
εγκαταστάσεις ιδρυμάτων
παροχής φροντίδας σε
ηλικιωμένους και άτομα με
ειδικές ανάγκες.
“Με την πάροδο του χρόνου παρατηρούμε μια
μετάλλαξη στους τρόπους της εξάπλωσης του
COVID-19 στον Καναδά.
Για παράδειγμα, ενώ οι
υψηλότεροι αριθμοί περι-

πτώσεων ήταν στην ηλικιακή ομάδα 20 έως 39 ετών
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τώρα βλέπουμε
αύξηση του αριθμού των
περιπτώσεων σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες,
όπου ο κίνδυνος πιο σοβαρών αποτελεσμάτων είναι
υψηλότερος”, σημείωσε η
υπεύθυνη ιατρός.
“ Επίσης ένας αυξανόμενος
αριθμός εστιών αναφέρθηκε σε ιδρύματα μακροχρόνιας περίθαλψης και σε
γηροκομεία τις τελευταίες
εβδομάδες. Ενώ δε αυτές
οι εστίες αφορούν μικρότερο αριθμό κρουσμάτων
σε σχέση με τον Απρίλιο
και τον Μάιο, γνωρίζουμε
ότι η εξάπλωση σε αυτές
τις εγκαταστάσεις συχνά
οδηγεί σε θανάτους.
“Πρέπει να κάνουμε ό,τι
είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε την εισαγωγή
και την περαιτέρω εξάπλωση του ιού σε αυτά τα
ιδρύματα”, συμπλήρωσε

Η Freeland πιστεύει ότι η ήττα του Covid-19
«δεν απέχει χρόνια μακριά»
τα έκτακτα μέτρα, και αναφέρθηκε στα ελλείμματα
που μπορούν να υποβληθούν οι κυβερνήσεις από
άλλες αιτίες φύσης μικρότερης σοβαρότητας, και
τα οποία τελικά τα θέτουν
υπό τον έλεγχο τους..
“Αυτή είναι μια εξαιρετική
στιγμή. Είμαστε υποχρεωμένοι να δαπανήσουμε
έκτακτα χρηματικά ποσά
για την καταπολέμηση
αυτής της πανδημίας και
ναι, αυτό σημαίνει ότι ως
υπουργός Οικονομικών,
ανησυχώ πολύ”, δήλωσε ο
Φρίλαντ.

“Πισ τεύω ωσ τόσο ότι
υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη και εναπόκειται σε
εμάς ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση να είμαστε πολύ
προσεκτικοί, πολύ συνετοί
σχετικά με αυτά τα έκτακτα
μέτρα,” και πρόσθεσε,
“Δεν είναι όλες οι δαπάνες
που δημιουργούνται ίσες
και θα ήθελα να βάλω σε
μια εντελώς ξεχωριστή
κατηγορία την πραγματικά σημαντική περίπτωση,
των εφάπαξ παροχών των
χρονικών περιθωρίων περιορισμένες δαπάνες που
συνέχεια στη σελίδα 6
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Διορθώστε το σύστημα ψυχικής υγείας ως μέρος
μιας ολοκληρωμένης αποκατάστασης
Το COVID-19 έχει επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία των Καναδών, αλλά επιδείνωσε επίσης
μια υπάρχουσα κρίση. Δεν μπορούμε να χάσουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε κάποια λάθη.

Lori Spadorcia
Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις σχετικά με την κρίση
ψυχικής υγείας που έχουμε πάνω μας λόγω των
διαρκών επιπτώσεων της
πανδημίας. Αλλά η κρίση
δεν ήταν η δημιουργία του
COVID-19. Έχει δουλέψει
εδώ και αρκετό καιρό. Η
προκατάληψη και οι διακρίσεις έχουν διαπεράσει
τις δυνάμεις που θέτουν
την ψυχική υγεία στο εξωτερικό, αντί να την κάνουν
αναπόσπαστο μέρος της
υγειονομικής περίθαλψης
για έναν πιο δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς Καναδά.
Ψυχική υγεία και COVID-19
Το άγχος για την υγεία μας
και την υγεία των αγαπημένων μας προσώπων, η
ανησυχία για την απώλεια
θέσεων εργασίας και την
οικονομική ασφάλεια, η
αυξημένη κοινωνική απομόνωση, η έλλειψη φροντίδας των παιδιών και οι
άγνωστες συνθήκες γύρω
από την επιστροφή στο
σχολείο έχουν επηρεάσει
την ψυχική υγεία των Καναδών.
Ένα πλήθος ερευνών και
μελετών μάς έδωσε μια αίσθηση του τρόπου με τον
οποίο οι άνθρωποι ζουν.
Τα αποτελέσματα δεν είναι
εκπληκτικά. Το Κέντρο Εθισμού και Ψυχικής Υγείας
(CAMH) διαπίστωσε ότι
το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων σε μια έρευνα
έδειξε μέτρια έως σοβαρά
επίπεδα άγχους. Εκείνοι
που ανέφεραν υψηλότερα
επίπεδα άγχους περιλάμβαναν γυναίκες, νέους,
ενήλικες με παιδιά, άτομα
με θέσεις εργασίας υψηλού
κινδύνου και εκείνους που
είχαν χάσει την εργασία
τους λόγω του COVID-19.
Οι έρευνες έδειξαν επίσης συνεχή συναισθήματα
μοναξιάς (24 τοις εκατό).
Η βαριά κατανάλωση αλκοόλ υπήρξε ένα σοβαρό
ζήτημα κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, με σχεδόν
το ένα τέταρτο να αναφέρει ότι έχει ασχοληθεί με
έντονη επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ, επίσης
γνωστή ως binge drink.
Στο μεταξύ, μια μελέτη
που ερεύνησε τους νέους
έδειξε μια σημαντική μεί-

ωση της ψυχικής υγείας
σε αυτό το δημογραφικό
και έδειξε ανησυχητικά τη
σημαντική διακοπή των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας
και τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υποστήριξης.
Άτομα με σοβαρή ψυχική
ασθένεια βρέθηκαν επίσης
σε μεγαλύτερο κίνδυνο
κατά τη διάρκεια αυτών
των περιόδων. Μπορεί
να παρουσιάσουν ψευδαισθήσεις, νοητική εξασθένιση και αποδιοργανωμένη συμπεριφορά και
μπορεί επίσης να είναι επισφαλείς ή να στεγάζονται,
συχνά ζουν σε ομάδες.
Μπορεί να δυσκολεύονται
περισσότερο να τηρήσουν
τις παροχές κοινωνικής
απόστασης, υγιεινής των
χεριών και κάλυψης, θέτοντάς τους σε μεγαλύτερο
κίνδυνο να προσβληθούν
από το COVID-19.
Η κρίση των οπιοειδών,
την οποία οι κυβερνήσεις
αγωνίζονται για χρόνια,
επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του
COVID-19. Λόγω μιας πιο
τοξικής προσφοράς ναρκωτικών και μειώσεων
υπηρεσιών σε εποπτευόμενους χώρους κατανάλωσης, οι θάνατοι που
σχετίζονται με οπιοειδή
έχουν αυξηθεί και έχουν
ξεπεράσει τα καθημερινά
ποσοστά θανάτου λόγω
του COVID-19 σε τακτική
βάση. Αυτές οι υπερβολικές δόσεις ρεκόρ αντικατοπτρίζουν μια κρίση που
υπήρχε πριν από την πανδημία, αλλά εκτέθηκαν και
ενισχύθηκαν από αυτήν.
Τα πρώιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι φυλετικοί πληθυσμοί και όσοι ζουν με
χαμηλότερα εισοδήματα
είχαν περισσότερες πιθανότητες να επηρεαστούν
από το COVID-19. Στο Τορόντο, υπάρχουν ενδείξεις
ότι οι Μαύροι έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από
τον ιό. Και μελέτες από την
πανδημία H1N1 δείχνουν
ότι αυτό μπορεί να ισχύει
και για τους αυτόχθονες
πληθυσμούς, αν και τα
δεδομένα είναι περιορισμένα.
Και τέλος, η Καναδική Στατιστική Υπηρεσία έχει
μοιραστεί αναδυόμενα
ευρήματα που επιβεβαι-

ώνουν πρώιμες υποθέσεις ότι ο αποκλεισμός
του COVID-19 μπορεί να
οδηγήσει σε αυξημένη
ενδοοικογενειακή βία,
κακοποίηση παιδιών και
ψυχικό τραύμα με αυξημένες εκκλήσεις προς την
αστυνομία για οικιακές
διαταραχές, ελέγχους για
την ευημερία των παιδιών
και κρίσεις ψυχικής υγείας.
Απαιτείται περαιτέρω μελέτη για την κατανόηση
των μακροπρόθεσμων
επιπτώσεων της πανδημίας στη συνολική ψυχική
υγεία των Καναδών και
για όσους ζουν με ψυχική
ασθένεια. Για παράδειγμα,
είναι πολύ νωρίς για να
μάθουμε αν η πανδημία
είχε ή θα έχει αντίκτυπο
στα ποσοστά αυτοκτονιών.
Δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι η πανδημία
έριξε φως σε κρίσεις που
υπήρχαν για πάρα πολύ
καιρό και έχει καταστήσει
σαφή τη σημασία των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας. Έχει
ενισχύσει την ανισότητα
που αντιμετωπίζουν οι
Μαύροι και οι αυτόχθονες
και άλλοι μειονοτικοί πληθυσμοί, οι κίνδυνοι που
συνδέονται με την έλλειψη
στέγης και το εισόδημα και
την επισιτιστική ανασφάλεια και έχει αποκαλύψει
σημαντικά κενά στο σύστημα ψυχικής υγείας. Η
σημασία των κοινωνικών
καθοριστικών παραγόντων ελαχιστοποιήθηκε,
αλλά στην πραγματικότητα αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα
δικαιώματα υγειονομικής
περίθαλψης.
Ένα σχέδιο δράσης για
επαναφορά στην κανονικότητα θα περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
Στέγαση
Είναι καιρός να κάνουμε τη
στέγαση ανθρώπινο δικαίωμα. Η ασφαλής και αξιοπρεπής στέγαση οδηγεί σε
καλύτερα αποτελέσματα
για την υγεία και καθιστά
δυνατή την απασχόληση.
Η έλλειψη προσιτής και
υποστηρικτικής κατοικίας
υπήρξε επίμονο ζήτημα
στον Καναδά εδώ και δεκαετίες. Το 2012, υπήρχαν
520.000 άτομα με ψυχικές
ασθένειες που δεν είχαν
πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση και σχεδόν
120.000 ήταν άστεγοι. Η
στέγαση είναι βασικός
καθοριστικός παράγοντας
της υγείας.
Η πανδημία ανάγκασε
ένα άνευ προηγουμένου
επίπεδο ταχύτητας και
συνεργασίας για να στεγάσει ανθρώπους που
ήταν άστεγοι ή επισφαλείς. Προκειμένου να εξομαλυνθεί η καμπύλη, να
διασφαλιστεί η ασφάλεια
και να υποστηριχθούν τα
απαραίτητα πρωτόκολλα
μόλυνσης, πρόληψης και
ελέγχου, όσοι ήταν άστεγοι
και ζούσαν σε ομαδικές
ρυθμίσεις μετακινήθηκαν
στον διαθέσιμο χώρο του
ξενοδοχείου, παρέχοντας
ασφαλείς χώρους και υπο-

στηρίγματα. Κλιμάκωση
προσεγγίσεων που έχουν
δείξει θετικά αποτελέσματα, όπως πρώτα η στέγαση, και η επένδυση σε
γρήγορες επιλογές όπως
η αρθρωτή στέγαση είναι
ένα σημείο εκκίνησης.
Βασικό εισόδημα και απασχόληση
Το εισόδημα και η απασχόληση είναι καθοριστικοί παράγοντες για την
προώθηση της ψυχικής
υγείας. Η πολυπλοκότητα
των εισοδηματικών ενισχύσεων σε διαφορετικά
επίπεδα διακυβέρνησης
ήταν ένα εμπόδιο για την
απομάκρυνση των ανθρώπων από τη φτώχεια και τη
στήριξη των Καναδών με
έναν πραγματικό μισθό.
Η εισαγωγή του Καναδικού
Επείγοντος Ωφελήματος
(CERB) κατά τη διάρκεια
του COVID-19 είχε ως στόχο να παρέχει σε όσους
είχαν χάσει τη δουλειά
τους άμεση πρόσβαση σε
υποστήριξη. Αυτό υπήρξε θετικό, αλλά μπορούν
να γίνουν περισσότερα.
Μελέτες που προέρχονται
από τη Φινλανδία σχετικά
με την εισαγωγή βασικού
εισοδήματος έχουν δείξει
θετικά αποτελέσματα. Η
διασφάλιση ότι οι Καναδοί έχουν τα μέσα για να
υποστηρίξουν τις βασικές
ανάγκες διαβίωσης είναι
μια έξυπνη προσέγγιση.
Ας κάνουμε το Καναδικό Επείγον Ωφέλημα ένα
μόνιμο όφελος και διασφαλίζουμε ότι θα εξαλείψουμε τα πίσω αρπάγματα
( clawbacks) από τις επαρχιακές κυβερνήσεις που
επηρεάζουν δυσανάλογα
όσους ζουν με αναπηρίες,
συμπεριλαμβανομένων
των ψυχικών ασθενειών.
Οι κυβερνήσεις πρέπει να
διερευνήσουν τρόπους για
να υποστηρίξουν άτομα
με τη ζωντανή εμπειρία
ψυχικής ασθένειας και
η χρήση ουσιών να βρει
σημαντική απασχόληση.
Τα προσαρμοσμένα προγράμματα κατάρτισης και
εκπαίδευσης για όσους
χρειάζονται ευελιξία για
να ολοκληρώσουν την
πιστοποίηση και τα προγράμματα δημιουργικού
δανεισμού για την υποστήριξη επιχειρηματικών

επιχειρήσεων θα δώσουν
στους ανθρώπους την
αξιοπρέπεια της εργασίας
και θα προωθήσουν μια
οικονομία χωρίς αποκλεισμούς.
Καθολική φροντίδα ψυχικής υγείας
Σήμερα, οι σωστικές θεραπείες για ψυχικές ασθένειες, όπως οι δομημένες
ψυχοθεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας, γενικά δεν χρηματοδοτούνται από το δημόσιο
και επομένως δεν είναι
καθολικά προσβάσιμες. Η
πρόσβαση σε θεραπεία και
υποστήριξη πέρα από τη
νοσοκομειακή περίθαλψη
είναι περίπλοκη και εξαρτάται από την ασφάλιση
ή το επίπεδο εισοδήματος
για την υποστήριξη παρεμβάσεων.
Αυτό οδηγεί σε άτομα που
δεν λαμβάνουν φροντίδα
έως ότου είναι πολύ αργά
- επιδεινώνουν τις κρίσεις
και οδηγούν σε ένα μακρύτερο ταξίδι ανάκαμψης.
Εάν η ψυχική υγεία είναι
υγεία, τότε τα άτομα που
έχουν ανάγκη πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε έγκαιρες, τεκμηριωμένες θεραπείες και υποστηρίξεις. Η
προαγωγή της υγείας και
η έγκαιρη παρέμβαση πρέπει να αποτελούν μέρος
της συνεχούς φροντίδας
και οι υπηρεσίες πρέπει να
είναι πολιτισμικά ασφαλείς
και να ενημερώνονται για
την πάθηση.
Οι χρόνοι αναμονής για
παιδιά και νέους με προβλήματα ψυχικής υγείας
στο Οντάριο είναι πάνω
από δυόμισι χρόνια. Φανταστείτε ένα παιδί με διαβήτη να περιμένει δυόμισι
χρόνια για θεραπεία. Τα
ασφαλιστικά προγράμματα συχνά δεν χρηματοδοτούν επίπεδα φροντίδας
ανάλογα με στοιχεία ή
ανάγκη - μπορείτε να φανταστείτε να σας λένε ότι
χρειάζεστε 12 θεραπείες
χημειοθεραπείας, αλλά η
ασφάλιση σας καλύπτει
μόνο τέσσερεις;
Το Οντάριο έχει προχωρήσει με το πρόγραμμα
Δομημένη Ψυχοθεραπεία
του Οντάριο, ένα πιλοτικό
πρόγραμμα υποστήριξης
θεραπειών που χρηματο-

δοτούνται από το κοινό.
Το πρόγραμμα πρέπει να
αναβαθμιστεί γρήγορα. Η
τεκμηριωμένη θεραπεία
και υποστηρίξεις πρέπει
να είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη τη χώρα με έμφαση
στην ισότιμη πρόσβαση. Η
κατάργηση των εμποδίων
στην πρόσβαση σημαίνει
επίσης δέσμευση για τη
συλλογή δεδομένων που
βασίζονται σε φυλή.
Προσέγγιση της δημόσιας
υγείας στη χρήση ουσιών
Η επιδημία οπιοειδών είναι
μια κρίση που γεννιέται
από προκατάληψη και διακρίσεις. Η χρήση ουσιών
πρέπει να αντιμετωπιστεί
από φακούς δημόσιας
υγείας και όχι από την
εγκληματολογική. Αυτό
ξεκινά με την παροχή συνεχών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν θεραπεία και
μείωση ζημιών.
Απαιτείται πρόσβαση χαμηλού φραγμού σε μια
σειρά από θεραπείες αγωνιστών οπιοειδών και σε
εποπτευόμενες υπηρεσίες
κατανάλωσης. Τα στοιχεία
είναι ξεκάθαρα ότι αυτά
είναι απαραίτητα για την
πρόληψη της υπερδοσολογίας και τη σύνδεση των
ατόμων με τη φροντίδα.
Για πάντα, πρέπει να εγκαταλείψουμε την επίκριση
- είναι ο μόνος τρόπος που
θα σώσουμε ζωές.
Εικονική υγεία και πρόσβαση σε ευρυζωνικές
συνδέσεις
Καθώς το COVID-19 χτύπησε, ο κόσμος μετατοπίστηκε γρήγορα στην χρήση
του διαδικτίου (εικονικό).
Με τους χώρους εργασίας
και τα σχολεία να κλείνουν
με ταχύτητα αστραπής, οι
Καναδοί πρέπει να προσαρμοστούν στην εργασία
από το σπίτι. Η υγειονομική περίθαλψη αναγκάστηκε να καινοτομήσει εν μία
νυκτί, μετακομίζοντας σε
εικονική περίθαλψη όπου
ήταν δυνατόν.
Στο Κέντρο του Εθισμού
και της Ψυχικής Υγείας
CAMH, η τηλε-ψυχική
υγεία αποτελεί το επίκεντρο των υπηρεσιών μας
εδώ και δεκαετίες, αλλά η
μείωση των προσωπικών
εξωτερικών ασθενών επιτάχυνε το σχέδιό μας να
επεκτείνουμε την εικονική
συνέχεια στη σελίδα 6
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Ένας νέος φύλακας των φορολογουμένων σχεδιάζει να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο η Καναδική Υπηρεσία
εσόδων χειρίζεται τους φορολογούμενους που αντιμετωπίζουν
προβλήματα πανδημίας
OTTAWA - Ο νέος δικηγόρος των ομοσπονδιακών
φορολογουμένων λέει ότι
σκοπεύει να παρακολουθεί
στενά τον τρόπο με τον
οποίο η Καναδική Υπηρεσία Εσόδων αντιμετωπίζει
τους Καναδούς που αισθάνονται τον οικονομικό
πόνο από την πανδημία
COVID-19.
Ο François Boileau είπε σε
συνέντευξή του σε ειδησεογραφικό Πρακτορείο,
ότι ο CRA συμφώνησε να
συνεννοηθεί με τους Καναδούς καθώς ο οργανισμός
επιστρέφει στον τρόπο είσπραξης φόρων μετά από
μήνες που επικεντρώνεται
στην παροχή βοήθειας
έκτακτης ανάγκης.

θα ακούσουν την κατάσταση των συνηθισμένων
Καναδών και καθώς τους
ζητούν συλλογή. Αλλά θα
δούμε πώς γίνεται."
Ο Boileau ανέλαβε τον
ρόλο του διαμεσολαβητή
στις αρχές του μήνα μετά
από περισσότερο από μια
δεκαετία ως επίτροπος
υπηρεσιών γαλλικής γλώσσας του Οντάριο. Είναι το
τρίτο άτομο που κατέχει
τη δουλειά, διαδέχοντας
τη Sherra Profit.
Κληρονομεί επίσης μερικές τρέχουσες κριτικές που
ξεκίνησαν από την Profit,
συμπεριλαμβανομένου
του τρόπου με τον οποίο
ο Οργανισμός εσόδων του
Καναδά διαχειρίζεται το
Canada Child Benefit έχει
προκαλέσει προβλήματα,
συμπεριλαμβανομένων
των ανύπαντρων μητέρων.

Είπε επίσης ότι σκοπεύει
να απευθυνθεί σε περιθωριοποιημένους ανθρώπους που μπορεί να αισθάνονται πολύ εκφοβισμένοι
ακόμη και να ασχοληθούν
με τον CRA σε φορολογικά "Λατρεύω την ανεξαρτηθέματα.
σία. Μου αρέσει να είμαι
απολιτικός", είπε ο Boileau
"Θα υπάρχουν περισσότε- εξηγώντας τους λόγους
ρες οικογένειες και περισ- που υπέβαλε αίτηση για
σότερα άτομα και μικρές τη δουλειά. "Μου αρέσει
επιχειρήσεις - οι φορολο- το γεγονός ότι έχουμε καγούμενοι, με μια λέξη - που θήκον να είμαστε αμερόθα αισθανθούν κάποια πίε- ληπτοι, να είμαστε δίκαιοι
ση και επομένως ενδέχεται και να διασφαλίσουμε ότι
να λάβουμε περισσότερες η δικαιοσύνη είναι στην
καταγγελίες σχετικά με πραγματικότητα ένα χαρααυτό", δήλωσε ο Boileau κτηριστικό που δεν αγνοσε πρόσφατη συνέντευξη. είται τώρα από την CRA."
"Έχω πάρει διαβεβαιώσεις
ότι οι υπάλληλοι του (CRA) Η τελική έκθεση του Profit,
θα δείξουν ευσυνειδησία που κυκλοφόρησε στα
στους συναλλασσόμενους, τέλη Αυγούστου, αναφέ-

ρει λεπτομερώς ορισμένες από τις ανησυχίες της
σχετικά με τη διατήρηση
αυτής της ανεξαρτησίας. Ο
διαμεσολαβητής δημιουργήθηκε με απόφαση του
υπουργικού συμβουλίου
γνωστή ως «τάξη-συμβούλιο», η οποία χαρακτήρισε τη θέση ως ειδικός
σύμβουλος του υπουργού
εσόδων.
Ο Profit έγραψε ότι ο επίσημος σύνδεσμος «εμποδίζει
την πραγματική άσκηση
της ανεξαρτησίας» από

η ήττα του Covid-19
«δεν απέχει χρόνια μακριά»
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νηση δεν έχει καταθέσει
προϋπολογισμό φέτος και
κάνουμε αυτή τη στιγμή δεν αναμένεται να το κάνει
για την καταπολέμηση της ούτε και το φθινόπωρο.
πανδημίας.”
Ωστόσο, η κυβέρνηση
Η ομοσπονδιακή κυβέρ-

πρόσβαση σε λίγες μόνο
εβδομάδες, αυξάνοντας
τις εικονικές επισκέψεις
κατά 750 τοις εκατό.
Η τεχνολογία μπορεί να
είναι μια θετική δύναμη,
αυξάνοντας την πρόσβαση στη φροντίδα και τις
υποστηρίξεις. Αλλά ένα
σημείο εκκίνησης στο ταξίδι για δίκαιη πρόσβαση
απαιτεί σύνδεση με βασικές υποδομές από ακτή σε
ακτή σε ακτή. Η πρόσβαση
στο Διαδίκτυο υψηλής
ταχύτητας πρέπει να αναγνωριστεί ως θεμελιώδες
ανθρώπινο δικαίωμα.
Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η παν-

δημία ζητά απάντηση στις
άμεσες επιπτώσεις του
COVID-19 στην υγεία του
πληθυσμού και στην οικονομία - δύο πλευρές του
ίδιου νομίσματος. Είναι
σημαντικό, ωστόσο, να
μην χάσουμε την ευκαιρία
να διορθώσουμε κάποια
λάθη, να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, να
διατηρήσουμε πιστές τις
αξίες μας ως χώρα - για να
διασφαλίσουμε ότι όταν
μιλάμε για την υγεία και
την ευημερία του πληθυσμού μας, ότι εννοούμε
όλο τον πληθυσμό, και
όταν μιλάμε για την οικονομία, εννοούμε την
ικανότητα όλων να συνεισφέρουν σε αυτήν.

γελίες να επικεντρώνονται
συχνά στην αντιληπτή έλλειψη δικαιοσύνης, καθυστερήσεις στην επεξεργασία ή έλλειψη σαφήνειας.

Μέχρι στιγμής, δήλωσε ο
Boileau, η πανδημία δεν
έχει βλάψει την ικανότητα
του γραφείου του να ανταποκριθεί σε καταγγελίες
από άτομα που πιστεύουν
ότι έχουν υποστεί αθέμιτη
μεταχείριση από ομοσπονΗ έκθεσή της σημείωσε διακούς φορολογικούς
επίσης ότι τα επίπεδα κα- αξιωματούχους.
ταγγελιών κατά το οικονομικό έτος που έληξε Οι αξιωματούχοι που χειτον Μάρτιο είχαν μειωθεί ρίζονται καταγγελίες είναι
μετά από δύο συνεχόμενα σε θέση να εργαστούν
χρόνια ρεκόρ, με τις καταγ- απομακρυσμένα τώρα

αφού επικεντρώνονται σε
κρίσιμες υπηρεσίες στις
αρχές της πανδημίας.
"Έχουμε μια διαδικασία
πρόσληψης που βρίσκεται σε ισχύ και κανείς δεν
χάνει μια κλήση", δήλωσε
ο Boileau.
"Δεν υπάρχει κενό για άτομα που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, είτε
στο τηλέφωνο είτε στο
διαδίκτυο."

αναμένεται να δημοσιεύσει
μια δημοσιονομική έκθεση
παρόμοια με αυτήν που
εκδόθηκε το καλοκαίρι.

Διορθώστε το σύστημα ψυχικής υγείας
ως μέρος μιας ολοκληρωμένης αποκατάστασης
συνέχεια από τη σελίδα 5

τον φύλακα. Υποστήριξε
επίσης για μεγαλύτερο
προϋπολογισμό, ώσ τε
το γραφείο να μπορούσε
αποτελεσματικά να κάνει
τη δουλειά του, ή να επιτρέψει σε αυτόν και άλλους
διαμεσολαβητές να συναντηθούν κάτω από μια
στέγη και να διαχειριστούν
πόρους μαζί, ανεξάρτητα από την κυβερνητική
επιρροή.

Φέτος αποδείξαμε τι θα
μπορούσαμε να πετύχουμε όταν διακυβεύονταν
ζωές. Ενισχύσαμε τους πόρους, συνεργαστήκαμε για
την υποστήριξη της κοινότητας, παραμερίζαμε την
κομματική συνεργασία,
υποστηρίξαμε την έρευνα για την επίλυση ενός
σύνθετου και επείγοντος
προβλήματος. Φανταστείτε εάν ακολουθήσαμε την
ίδια προσέγγιση για την
αντιμετώπιση της κρίσης
της ψυχικής υγείας;
Αυτό το άρθρο αποτελεί
μέρος της άνισης αντιμετώπισης ως μέρος της ειδικής δυνατότητας μετά την
πανδημία αποκατάστασης
του Καναδά.

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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Το φορολογικό σύστημα που χρησιμοποιούμε δεν
θα πληρώσει για ανάρρωση από το COVID 19
Ένα φορολογικό σχέδιο που περιλαμβάνει προοδευτική φορολογία και τη δημιουργία ενός
κρατικού ταμείου πλούτου έχει τη δυνατότητα
να βελτιώσει τη ζωή μετά από μια πανδημία.
Alex Himelfarb, Andrew Από το 1980, ο φορολογιJackson, Brian Topp Επιλο- κός συντελεστής στην κορυφαία κατηγορία εισοδήγές πολιτικής
ματος μειώθηκε από 43%
Το COVID-19 έχει επιβάλει σε 33% και οι εταιρικοί
ένα παγκόσμιο οικονομικό φόροι μειώθηκαν από 36%
σοκ, παρόμοιο του οποίου σε εντυπωσιακά χαμηλό
έχουμε να δούμε από τη 15%. Οι φορολογικές ελαΜεγάλη Ύφεση. Πριν από φρύνσεις στα έσοδα από
το COVID, ο κόσμος μόλις επενδύσεις έχουν επίσης
άρχισε να συμβιβάζεται γίνει πιο γενναιόδωρες με
με την έκταση της αλλα- την πάροδο του χρόνου.
γής που απαιτείται για να Όλες αυτές οι αλλαγές στο
αποφευχθεί η εκτεταμένη σύστημα έχουν ωφελήσει
κατάρρευση του οικοσυ- πάρα πολύ τους πλούσιστήματος λόγω της κλιμα- ους. Σήμερα, το κορυφαίο
ένα τοις εκατό συλλέγει
τικής αλλαγής.
Τώρα, η πανδημία έχει δώ- περίπου το 15 τοις εκατό
σει μια αληθινή εκτίμηση όλων των εσόδων, από
των βαθιών ρωγμών στα οκτώ τοις εκατό στις αρχές
συστήματά μας, από την της δεκαετίας του 1980,
εκπαίδευση και την υγεία και τώρα κατέχει πλήρως
έως τα πρότυπα απασχό- το ένα τέταρτο όλου του
λησης και τις εισοδημα- πλούτου.
τικές ενισχύσεις. Έχουμε Ο Οργανισμός Οικονομιαναγκαστεί να αντιμετω- κής Συνεργασίας και Ανάπίσουμε μακροχρόνιες πτυξης (ΟΟΣΑ) υπολογίζει
κοινωνικές και οικονο- ότι τα φορολογικά έσοδα
μικές αδικίες τις οποίες στον Καναδά μειώθηκαν
υπέστησαν οι γυναίκες, από 34,7% του ΑΕΠ το
οι αυτόχθονες, οι μαύροι, 2000 σε 33% το 2019 (πολύ
τα άτομα με αναπηρία και κάτω από τον μέσο όρο
άλλες περιθωριοποιημένες του ΟΟΣΑ 34,3%). Αυτό
μεταφράζεται σε χαμένα
ομάδες.
Ένα πρόσφατο κύριο άρ- ετήσια φορολογικά έσοδα
θρο του Financial Times περίπου 50 δισεκατομμυαξιολόγησε την κατάστα- ρίων δολαρίων.
ση και υπέθεσε ότι «οι Επίσης, σπαταλήσαμε τον
ριζικές μεταρρυθμίσεις πλούτο των πόρων μας,
- αντιστρέφοντας την επι- ένα οδυνηρό και μοιραίο
κρατούσα πολιτική κατεύ- λάθος για την οικονομία
θυνση των τελευταίων τεσ- των πόρων. Το παράδειγσάρων δεκαετιών - θα πρέ- μα της Νορβηγίας στοιπει να τεθούν στο τραπέζι. χειώνει τον Καναδά. Αυτή
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει η χώρα έχει μετατρέψει
να αποδεχθούν έναν πιο τρεις δεκαετίες ανάπτυξης
ενεργό ρόλο στην οικο- φυσικών πόρων σε πάνω
νομία. Πρέπει να βλέπουν από 1,18 τρισεκατομμύρια
τις δημόσιες υπηρεσίες ως δολάρια σε δημόσιο επενεπενδύσεις και όχι υποχρε- δυτικό κεφάλαιο - αρκετά
ώσεις και να αναζητούν για τη χρηματοδότηση
τρόπους για να κάνουν τις της διαφοροποίησης της
αγορές εργασίας λιγότερο Νορβηγίας μακριά από τα
ορυκτά καύσιμα και σε μια
ανασφαλείς. “
Το χαμηλότερο κόστος βιώσιμη και ευημερούσα
του χρέους για την ομο- οικονομία πλήρους απασπονδιακή κυβέρνηση σχόλησης. Στον Καναδά,
σημαίνει ότι τουλάχιστον οι φορολογικές περικοπές
για τα επόμενα χρόνια, που περιγράφονται παραοι κυβερνητικές δαπάνες πάνω χρηματοδοτήθηκαν
μπορούν να υπαγορευ- εν μέρει με εφάπαξ έσοδα
τούν από αυτό που χρειά- πόρων - το κλασικό λάθος
ζονται οι άνθρωποι για να του να αγοράσεις είδη
αντιμετωπίσουν αυτήν την παντοπωλείου χρησιμοκαταιγίδα και να ανοικοδο- ποιώντας το οικογενειακό
μηθούν έξυπνα και δίκαια ασήμι.
για να αντισταθμίσουν δύο Εν τω μεταξύ, οι δημόσιες
άλλες καταστροφές στο υπηρεσίες έχουν συμπιεκατώφλι μας : ανισότητα στεί εδώ και δεκαετίες, και
τώρα το πληρώνουμε όλοι
και κλιματική αλλαγή.
Όμως, ένας μετασχηματι- καθώς η ύφεση που προσμός αυτού του μεγέθους καλείται από το COVID είχε
απαιτεί επίσης μόνιμη αύ- πιο σοβαρές και ακόμη και
ξηση των υποστηρίξεων καταστροφικές συνέπειες
και προγραμμάτων του δη- λόγω της έλλειψης κατάλμόσιου τομέα, και αυτά δεν ληλων δικτύων κοινωνικής
μπορούν να χρηματοδοτη- ασφάλειας, συμπεριλαμθούν επ ‘αόριστον μέσω βανομένης της επαρκούς
ελλειμματικών δαπανών. υγειονομικής περίθαλψης
Ένα καλά ισορροπημένο, και της δημόσιας εκπαίκαλά σχεδιασμένο και δί- δευσης.
καιο φορολογικό σύστημα Έχουμε, ωστόσο, επιλογές
μπορεί να υποστηρίξει μια - προσιτές επιλογές. Ο στόκοινωνία που είναι επίσης χος της μετα-πανδημικής
καλά ισορροπημένη, έξυ- ανάκαμψης δεν είναι να
πνη και δίκαιη, αλλά το επιστρέψει στο ελαττωτρέχον φορολογικό μας ματικό «φυσιολογικό» της
σύστημα χάνει το σημείο. παλιάς αλλά να μετατρέψει

τον Καναδά σε μια πιο κοινωνικά ισότιμη, βιώσιμη
και παραγωγική χώρα που
παίζει τον ρόλο της σε έναν
καλύτερο κόσμο.
Μακροοικονομική πολιτική και δίκαιοι φόροι
Είναι ευρέως αποδεκτό
ότι το αυξημένο δημόσιο
χρέος θα είναι διαχειρίσιμο βραχυπρόθεσμα έως
μεσοπρόθεσμα, αρκεί η
Τράπεζα του Καναδά να
διατηρεί τα επιτόκια σε
πολύ χαμηλά επίπεδα και
να συνεχίζει να αγοράζει
ομόλογα της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης καθώς
και επαρχιακά ομόλογα
για τη χρηματοδότηση
των περισσότερων νέων
δαπανών. Για αυτούς τους
λόγους, είναι επίσης πιο
λογικό να πραγματοποιείται δανεισμός σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Η δημοσιονομική λιτότητα, με τη μείωση των κρατικών δαπανών, δεν είναι ο
τρόπος μείωσης του υψηλότερου δημόσιου χρέους,
είτε σε ανθρώπινους είτε
σε οικονομικούς όρους.
Οι κυβερνητικές δαπάνες
σε πολλούς τομείς είναι η
καλύτερη λύση γιατί όχι
μόνο εξοικονομεί και δημιουργεί θέσεις εργασίας
σήμερα, αλλά και ενισχύει
την παραγωγικότητα και
την οικονομική ευημερία.
Βασικά παραδείγματα περιλαμβάνουν υψηλής ποιότητας παιδική φροντίδα
και υγειονομική περίθαλψη, δημόσιες υποδομές
και εκπαίδευση.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να
περιμένουμε ότι το χρέος
θα κάνει όλη τη δουλειά.
Θα χρειαστεί μια συνεχής
αύξηση των φορολογικών
εσόδων ως μερίδιο της οικονομίας για να υποστηριχθεί η συνεχής αύξηση των
δημοσίων δαπανών. Πρέπει να δημιουργήσουμε
ένα φορολογικό σύστημα
που θα παρέχει τα θεμέλια
μιας οικονομίας που θα
εξυπηρετεί τους πολλούς
και όχι τους ισχυρούς λίγους. Αυτό διασφαλίζει ότι
όσοι έχουν επωφεληθεί περισσότερο από προηγούμενες φορολογικές δομές
πληρώνουν το μεγαλύτερο
μερίδιο για να χτίσουμε
τον Καναδά που θέλουμε.
Προτείνουμε πέντε τομείς
οπτικής εστίασης για την
αύξηση των ομοσπονδιακών εσόδων:
Πρέπει να εφαρμοστεί
ένας βαθμός διαβαθμισμένου φόρου στον βαθύ
πλούτο.
Μια πρόσφατη έκθεση του
Broadbent Institute σχετικά με τους φόρους περιουσίας έδειξε ότι ακόμη και
ένας μέτριος φόρος περιουσίας σε όλα τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να
αυξήσει σημαντικά έσοδα
για να βοηθήσει στην ανάκαμψη ενώ αντιμετωπίζει
την αυξανόμενη ανισότητα. Έχουν παρουσιαστεί
πολλές επιλογές για φόρο
πλούτου στον Καναδά και

τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η
Κοινοβουλευτική Υπηρεσία Προϋπολογισμού υπολόγισε πρόσφατα ότι μόνο
ένας τοις εκατό φόρος επί
του πλούτου άνω των 20
εκατομμυρίων δολαρίων
θα έφτανε περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια
για 10 χρόνια, ακόμη και
με ένα ρεαλιστικό επίπεδο
φοροαποφυγής να ληφθεί
υπόψη στους υπολογισμούς.
Οι ομοσπονδιακοί φόροι
εισοδήματος πρέπει να
είναι πιο προοδευτικοί.
Ενώ η καναδική δομή των
φορολογικών συντελεστών είναι μέτρια προοδευτική σε σχέση με το
μεγαλύτερο μέρος του
φάσματος εισοδήματος,
οι φόροι στην κορυφή
της πρώτης εκατοστιαίας
μονάδας μειώνονται σημαντικά από την προτιμησιακή μεταχείριση ορισμένων
τύπων εισοδήματος που
κυριαρχούν μεταξύ των
πλουσίων.
Για παράδειγμα, μόνο το
ήμισυ των κεφαλαιουχικών κερδών και των μετοχών υπόκεινται σε φόρο,
ενώ οι μισθοί υπόκεινται
σε 100 τοις εκατό. Η πίστωση φόρου μερισμάτων
μειώνει επίσης τους πραγματικούς φόρους για τους
πολύ λίγους Καναδούς
που κερδίζουν σημαντικό
εισόδημα από επενδύσεις
εκτός συνταξιοδοτικών
προγραμμάτων και RRSP.
Αυτές οι φορολογικές
ελαφρύνσεις πρέπει να
λήξουν. Ο κορυφαίος συντελεστής φόρου εισοδήματος στον Καναδά είναι
επίσης χαμηλότερος από
ό, τι σε πολλές άλλες δικαιοδοσίες. Η μεταρρύθμιση
του φόρου εισοδήματος
θα πρέπει να στοχεύει αυξήσεις στο κορυφαίο ένα
τοις εκατό (οι οποίοι έχουν
εισόδημα άνω των 250.000
$ περίπου), με τη δυνατότητα ανώτατου επιπέδου
αυτού του εύρους, το 0,1
τοις εκατό, (με ετήσια εισοδήματα άνω του μισού
εκατομμυρίου), πληρώνοντας πολύ υψηλότερο
ποσοστό.
Η φορολογική αποφυγή
από τους πολύ πλούσιους,
μέσω της χρήσης υπεράκτιων φορολογικών καταφυγίων. θα πρέπει επίσης
να αντιμετωπιστεί με πολύ
πιο εντατικούς ελέγχους
και αυστηρές κυρώσεις
και με τη λήξη φορολογικών συμφωνιών με χώρες
που χρησιμοποιούνται ως
φορολογικοί παράδεισοι.
Τερματισμός εταιρικής
ευημερίας.
Από τη δεκαετία του 1980,
ο συντελεστής φόρου εισοδήματος εταιρειών μειώθηκε σταθερά και τα έσοδα από φόρους εταιρειών
μειώθηκαν ως μερίδιο
όλων των φόρων σε σχέση
με το ΑΕΠ. Ενώ διάφορες
ομοσπονδιακές και επαρχιακές κυβερνήσεις έχουν
δικαιολογήσει αυτούς τους
χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές ως μέσο
ενίσχυσης των επιχειρημα-

τικών επενδύσεων, αυτός ο
επενδυτικός συντελεστής
έχει στην πραγματικότητα
μειωθεί.
Αφού η πανδημία έχει
υποχωρήσει ή μειωθεί σε
πολύ χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου, θα πρέπει
να επιβληθεί φόρος υπέρ
των κερδών σε αναγνώριση του γεγονότος ότι ενώ
πολλοί στο κάτω μέρος
της κλίμακας εισοδήματος
πλήρωσαν τεράστια τιμή
ως αποτέλεσμα του COVID
-19, ορισμένες εταιρείες
είχαν τεράστια κέρδη κατά
τη διάρκεια της κρίσης (και
σε ορισμένες περιπτώσεις,
λόγω της κρίσης). Σε περιπτώσεις όπου οι καναδικές
κυβερνήσεις επενδύουν
σε ιδιωτικές εταιρείες, το
κοινό θα πρέπει πάντα να
επωφελείται από αυτές τις
δημόσιες επενδύσεις μέσω
δημόσιας πολιτικής που
απαιτεί από την κυβέρνηση να λάβει ίδια κεφάλαια
ή να κερδίσει επιτόκια με
επιτόκια που αντιστοιχούν
στον κίνδυνο που αναλαμβάνεται.
Όπως τα οικονομικά το επιτρέπουν, τα έσοδα από την
ανάπτυξη πόρων θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε
ένα κρατικό ταμείο πλούτου, για να επενδυθούν σε
μια πράσινη οικονομική
ανάκαμψη.
Η κυβέρνηση του Καναδά
και οι επαρχίες που παράγουν ορυκτά καύσιμα
ενδέχεται να έχουν χάσει
την μοναδική ευκαιρία
που είχαν στην ιστορία
τους να μετατρέψουν την
πετροχημική άνθηση των
τελευταίων 40 ετών σε μετασχηματιστικό κεφάλαιο.
Ωστόσο, ορισμένα έσοδα
θα μπορούσαν να σωθούν.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, για παράδειγμα, θα
μπορούσε να κατευθύνει
τυχόν μελλοντικά εφάπαξ
έσοδα πόρων σε ένα κρατικό ταμείο πλούτου που
θα επενδύει μόνο σε έργα
βιώσιμης οικονομικής διαφοροποίησης και απαλλαγής από τον άνθρακα.
Όπως το επιτρέπουν τα
οικονομικά τους, οι επαρχιακές κυβερνήσεις θα
μπορούσαν να αναλάβουν
τις δικές τους προσπάθειες
διάσωσης. Η Αλμπέρτα, για
παράδειγμα, θα μπορούσε
να εφαρμόσει έναν επαρχιακό φόρο πωλήσεων
συγκρίσιμο με εκείνον
άλλων επαρχιών, να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό της σε ένα έτος και
να αρχίσει να συγκεντρώνει ένα επαρχιακό ταμείο
πλούτου.

Καναδά, οι κυβερνήσεις
εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από τους φόρους
εισοδήματος και τα έσοδα
των πόρων.

Καθώς αυτοί οι φόροι θεωρούνται συχνά ως οπισθοδρομικοί, ακόμη και οι κατ
‘αποκοπή φόροι ωφελούν
περισσότερο τις ομάδες
χαμηλού εισοδήματος εάν
τα έσοδα δαπανώνται σε
ισχυρά προοδευτικά, καθολικά και βασισμένα στις
ανάγκες προγράμματα.
Στην πραγματικότητα, η
μεγάλη πλειοψηφία των
πολιτών αυτής της χώρας
λαμβάνει πολύ μεγαλύτερη αξία από προγράμματα
κοινωνικής ασφάλισης και
άλλες δημόσιες υπηρεσίες
από ό, τι πληρώνουν στους
φόρους που τους χρηματοδοτούν. Ωστόσο, δεν θα
ήταν συνετό να αυξηθούν
οι φόροι κατανάλωσης
κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου οικονομικής ύφεσης. Αν και είναι
απαραίτητο μέρος του φορολογικού μας εργαλείου,
αυτοί οι φόροι θα πρέπει
να αυξηθούν μόνο στο
πλαίσιο της θεμελιώδους
φορολογικής μεταρρύθμισης.
Ως Καναδοί, οι περισσότεροι από εμάς είναι περήφανοι για την πρόοδο
που έχουμε σημειώσει από
κοινού στη δημιουργία
ορισμένων βασικών στοιχείων μιας δίκαιης και γεμάτης φροντίδα κοινωνίας.
Τα συστήματα δημόσιας
υγείας και εκπαίδευσης
υποστηρίζονται έντονα
και θεωρούνται ευρέως ως
θεμελιώδη για τον τρόπο
ζωής μας. Ωστόσο, η πανδημία και οι δίδυμες κρίσεις της ανισότητας και της
κλιματικής αλλαγής που
υπήρχαν ήδη πριν από το
COVID 19 έχουν δείξει με
σαφήνεια ότι έχουμε πολύ
περισσότερη δουλειά να
κάνουμε.
Πρέπει να ανταποκριθούμε με δανεισμό και
να επενδύσουμε με σύνεση και οικοδομώντας ένα
φορολογικό σύστημα που
να θεμελιώνει τα θεμέλια
μιας οικονομίας και μιας
κοινωνίας που εξυπηρετεί
τους πολλούς και όχι τους
ισχυρούς λίγους. Πρέπει
επίσης να ενθαρρύνουμε
τη συμπεριφορά που υποστηρίζει την ισότητα και
τη βιωσιμότητα και αποθαρρύνει τη συμπεριφορά
που απειλεί αυτές τις αξίες.
Τέλος, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όσοι έχουν επωφεληθεί περισσότερο από
τον τρόπο με τον οποίο τα
Αυξήστε τους φόρους κα- πράγματα θα πληρώσουν
τανάλωσης (πωλήσεις) και το μεγαλύτερο μερίδιο
τα ασφάλιστρα κοινωνικής στην οικοδόμηση του Καασφάλισης.
ναδά που θέλουμε.
Οι φόροι κατανάλωσης
μπορεί να είναι προοδευ- Η Κατρίνα Μίλερ ήταν
τικοί, εάν είναι καλά σχεδι- συνεισφέρων σε αυτό το
ασμένοι με αντισταθμιστι- άρθρο, το οποίο είναι ένα
κές πληρωμές σε πολίτες επιμελημένο απόσπαπου ζουν με χαμηλά ει- σμα από την εφημερίδα
σοδήματα. Γι’ αυτό οι πε- «Πληρώνοντας για την
ρισσότερες βιομηχανικές ανάκτηση που θέλουμε»,
δημοκρατίες βασίζονται
σε αυτές. Ωστόσο, στον συνέχεια στη σελίδα 8
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Γιατί ο Erin O’Toole κατηγορεί τους Φιλελεύθερους ότι
ωθούν «κοινωνικά πειράματα» σε μια πανδημία
Οι άνθρωποι φοβούνται - και οι Συντηρητικοί βλέπουν ένα
μήνυμα στα πολλαπλά σημεία εστίασης της ομιλίας του
θρόνου
CBC
Καθώς έφερε σε πέρας
την πρώτη του μεγάλη
ομιλία στη Βουλή των Κοινοτήτων ως αρχηγός της
Επίσημης Αντιπολίτευσης
αυτήν την εβδομάδα, ο
Έριν Ο’Τoόλε έκανε αυτήν την παρατήρηση: “Η
εποχή της κρίσης και της
αβεβαιότητας δεν είναι η
κατάλληλη στιγμή για τη
διεξαγωγή κοινωνικών πειραμάτων όπως αυτά που
αναφέρονται στην ομιλία
του θρόνου” “
Ο Συντηρητικός Ηγέτης
δεν διευκρίνισε ποιες από
τις ιδέες στην ομιλία του
θρόνου θεώρησε ως «κοινωνικά πειράματα». Μεταρρυθμίσεις στην ασφάλιση εργασίας; Ένα εθνικό
σύστημα παιδικής μέριμνας; Νέα πρότυπα μακροχρόνιας περίθαλψης;
Προώθηση της χρήσης
οχημάτων μηδενικών εκπομπών; Εφαρμογή της Διακήρυξης των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα
των Αυτόχθονων Λαών;
Ο O’Toole, φυσικά, δεν
κάνει λάθος όταν λέει ότι
είναι μια εποχή μεγάλης
αβεβαιότητας. Το ενδιαφέρον των Καναδών για
τα πραγματικά μεγάλα
κοινωνικά πειράματα είναι
αναμφίβολα αρκετά περιορισμένο τώρα. Οι πολίτες
σίγουρα θα ήθελαν να αισθάνονται όσο το δυνατόν
πιο σταθεροί και ασφαλείς
- να καθησυχαστούν και να
ανακουφισθούν από τις
ενέργειες των ηγετών τους.
Αλλά πώς φαίνεται η σταθερότητα και η ασφάλεια
τώρα; Και ποιος μπορεί να
τις προσφέρει; Αυτά είναι
τα βασικά ερωτήματα της
στιγμής και για το μέλλον.
Λεζάντα: Ο ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος του
Καναδά, Έριν Ο’Τούλε και
ο πρωθυπουργός Τζάστιν
Τρουντό.
Υπάρχουν πάρα πολλά
πράγματα που αξίζει να
ανησυχείτε για αυτά αυτή
τη στιγμή. Πρώτα απ’ όλα

είναι η πανδημία - τόσο η
σοβαρή απειλή που δημιουργεί ο ιός όσο και
η απίστευτη οικονομική
και κοινωνική ζημία που
προκάλεσε. Και αυτές οι
κρίσεις έχουν επίσης αποκαλύψει σημαντικές αδυναμίες και σημεία ευπάθειας, από βαθιές ανισότητες
στην κοινωνία έως την ευθραυστότητα σημαντικών
αλυσίδων εφοδιασμού.
Υπάρχει επίσης η απειλή
της κλιματικής αλλαγής και
του μετασχηματισμού της
παγκόσμιας οικονομίας
που καθιστάται απαραίτητη (ή αναπόφευκτη).
Και η τρομακτική έκρηξη
της αμερικανικής δημοκρατίας. Και η ανεξέλεγκτη
τόλμη της Κίνας. Και η αποσταθεροποιητική απειλή
της Ρωσίας. Αυτά ήταν
πράγματα που πρέπει να
ανησυχούν πολύ πριν από
την παγκόσμια πανδημία.
Ο ι Συ ν τ η ρ η τ ι κο ί το υ
O’Toole θα προσθέσουν
τουλάχιστον δύο άλλα
πράγματα σε αυτόν τον
κατάλογο: “εθνική ενότητα” (συγκεκριμένα, οι
ανησυχίες και η δυστυχία
που αισθάνονται πολλοί
άνθρωποι στην Αλμπέρτα
και το Σασκάτσουαν) και το
ομοσπονδιακό χρέος.
Φόβος για μια δημοσιονομική κατάρρευση
Πολλοί οικονομολόγοι θα
προειδοποιούσαν να μην
ανησυχούν πάρα πολύ για
το ομοσπονδιακό έλλειμμα αυτήν τη στιγμή, αλλά
οι Καναδοί ενδέχεται να
έχουν την τάση να ανησυχούν για τις κρατικές
δαπάνες. Μια έρευνα που
κυκλοφόρησε αυτήν την
εβδομάδα από τον Καναδά 2020, μια προοδευτική
ομάδα προβληματισμού
στην Οττάβα, διαπίστωσε
ότι το 74% των ερωτηθέντων τουλάχιστον κάπως
συμφώνησε με τη δήλωση
ότι «μετά την ολοκλήρωση
αυτής της πανδημίας, θα
χρειαστούμε ηγέτες που
να μην συμβιβάζονται για
να βάλουν τα οικονομικά
του Καναδά σε τάξη.” (Η
έρευνα διεξήχθη από την
Data Sciences, μια εταιρεία
ανάλυσης που ιδρύθηκε από τον Tom Pitfield,
στενό φίλο και σύμβουλο
του πρωθυπουργού Justin
Trudeau. Ο Gerald Butts,
πρώην σύμβουλος του
Trudeau, βοήθησε στο
σχεδιασμό και την ανάλυ-

ση της δημοσκόπησης.)
Ογδόντα ένα τοις εκατό
των ερωτηθέντων συμφώνησαν επίσης ότι «η
πανδημία COVID-19 δεν
έχει τελειώσει [και] η κυβέρνηση θα πρέπει να
παρακολουθεί την μπάλα»,
ενώ το 62% συμφώνησε
με τη δήλωση: «Φοβάμαι
ακόμα ότι θα κολλήσω το
COVID-19. “ Μόνο το 48
τοις εκατό συμφώνησε
ότι “η κυβέρνηση πρέπει
να χρησιμοποιήσει αυτή
τη στιγμή εγκαίρως για να
εισαγάγει μεγάλες αλλαγές
στην καναδική κοινωνία
εισάγοντας νέα προγράμματα και υπηρεσίες”.
Ογδόντα οκτώ τοις εκατό
των ερωτηθέντων συμφώνησαν ακόμη ότι υπάρχει “ανάγκη εφαρμογής
εκτεταμένων κοινωνικών
προγραμμάτων για να διασφαλιστεί ότι συμμετέχουν
οι Καναδοί σε ολόκληρη
τη χώρα”. Με βάση αυτά
και άλλα ευρήματα, η ανάλυση του Καναδά 2020
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι Καναδοί “δεν
είναι σίγουροι τι θέλουν
ακριβώς.”
Μια αλλαγή στα μηνύματα
Οι ανησυχίες του κοινού
σχετικά με την βραχυπρόθεσμη απειλή της πανδημίας θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί η κυβέρνηση
του Justin Trudeau άλλαξε
τα δημόσια μηνύματά της
τις ημέρες που οδήγησαν
στην ομιλία του θρόνου
- για να υπογραμμίσει το
όραμά της μακροπρόθεσμα και να επιβεβαιώσει
ότι έχει επικεντρωθεί στην
άμεση κρίση.
Θα εξηγούσε επίσης γιατί
οι Συντηρητικοί αφιερώνουν πολύ την ενέργειά
τους αυτή τη στιγμή στο να
προσπαθήσουν να κατηγορήσουν την κυβέρνηση
του Trudeau για οποιεσδήποτε και όλες τις αδυναμίες
στην απάντηση αυτής της
χώρας στην πανδημία και γιατί ο O’Toole προειδοποιεί για “κοινωνικά
πειράματα”.
Ο ηγέτης των Συντηρητικών είπε ότι «απλώς το να
διασφαλίσουμε ότι οι καναδικές οικογένειες έχουν
καλές δουλειές δεν είναι
με αρκετό κύρος για αυτόν τον πρωθυπουργό».
Ο O’Toole επιτέθηκε στην
αξιοπιστία του Trudeau και
μίλησε για μικρές επιχειρήσεις, τον τομέα των πόρων

και την Κίνα. Είπε λίγο ή τίποτα για τη φροντίδα των
παιδιών, τη μακροχρόνια
φροντίδα, τη νέα υποστήριξη για τους ανέργους
ή την κλιματική αλλαγή
(ούτε η πρώτη ομιλία του
O’Toole ως ηγέτη των Συντηρητικών ούτε η πρώτη
του ομιλία ως ηγέτη της
αντιπολίτευσης στο Σώμα
περιείχε τη λέξη “κλίμα” ).
Αλλά αυτά τα ζητήματα
ήταν εμφανή σε μια ομιλία
θρόνου που υποσχέθηκε έναν «ισχυρότερο και
πιο ανθεκτικό Καναδά».
«Βγαίνουμε από αυτό το
ισχυρότερο, ή απλώνουμε
χαρτί για τις ρωγμές που η
κρίση έχει εκτεθεί;» ρώτησε η κυβέρνηση μέσω της
Γενικής Κυβερνήτη Τζούλι
Παϊέτ την προηγούμενη
εβδομάδα.

Πώς αισθανόμαστε
ασφαλείς τώρα;
Οι Φιλελεύθεροι υποστηρίζουν ότι οι Καναδοί θα
αισθάνονται πιο σταθεροί
και ασφαλείς εάν έχουν
καλύτερη πρόσβαση στη
φροντίδα των παιδιών,
καλύτερη φροντίδα για
τους ηλικιωμένους και ένα
βελτιωμένο σύστημα ΕΙ,
και εάν η χώρα κινείται με
κάποια βιασύνη για να μειώσει τις εκπομπές της του
άνθρακα και να μεταβεί

σε μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα. Για
τους Φιλελεύθερους, αυτά
είναι θεμελιώδη στοιχεία
ενός καλύτερου μέλλοντος
- αλλαγές που, σε πολλές
περιπτώσεις, έχουν ήδη
καθυστερήσει.
Ο O’Toole μπορεί να έχει
ακόμα περισσότερα να
πει για τέτοια πράγματα.
Αλλά εάν οι Συντηρητικοί
δεν θέλουν να ταιριάξουν
ή να υποστηρίξουν τα
φιλελεύθερα σχέδια, μπορούν να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με το αν η
κυβέρνηση μπορεί να το
αντέξει οικονομικά - ή εάν
μπορεί να εμπιστευτεί τον
Trudeau για την εκτέλεση
αυτού του σχεδίου.
Ή μπορούν να προσπαθήσουν να μιλήσουν στο άγχος που προκύπτει συχνά
όταν συζητείται η αλλαγή.
Στα σχόλιά του την Τετάρτη, ο O’Toole είπε ότι το
όραμα που παρουσιάστηκε στην ομιλία του θρόνου
ήταν «ένας Καναδάς όπου
η κυβέρνηση αποφασίζει ποιες θέσεις εργασίας
έχουν οι άνθρωποι και
ποια αυτοκίνητα οδηγούν,
έναν Καναδά όπου εκατομμύρια Καναδοί αφήνουν εν
γνώσει τους πίσω και τους
λένε ότι η χώρα θα οικοδομήσει καλύτερα χωρίς
αυτούς. “

Μεγάλο μέρος της ομιλίας
του O’Toole ήταν αφιερωμένο σε αυτήν την ιδέα
ότι οι Φιλελεύθεροι του
Trudeau αφήνουν τους ανθρώπους πίσω. Αλλά αυτό
ήταν επίσης μια δηλωμένη ανησυχία της ομιλίας
του θρόνου. “Κινούμε τον
Καναδά προς τα εμπρός
ή αφήνουμε τους ανθρώπους να μείνουν πίσω;”
ρώτησε η κυβέρνηση.
Εν ολίγοις, αυτό που καταλήγει να αναδύεται από
αυτούς τους αβέβαιους
καιρούς θα μπορούσε να
είναι δύο πολύ διαφορετικά οράματα για το πώς να
επιτύχουμε σταθερότητα
και ασφάλεια.
Αλλά αν υπάρχει ένα κοινωνικό πείραμα που διεξάγεται εδώ, είναι η ίδια η
πανδημία - μια αναπόφευκτη και εκτεταμένη κρίση
που επηρεάζει σχεδόν
κάθε πτυχή της σύγχρονης
ζωής, που αρρωσταίνει
κάποιους, τραυματίζει κάποιους και βαρύνει όλους.
Η πανδημία έχει παρουσιαστεί ως ένα τεστ ανθεκτικότητας και ενότητας.
Αλλά είναι επίσης μια δοκιμασία για το πόσο καλά
μπορούν οι ηγέτες μας να
παρέχουν διαβεβαίωση
- και για το τι θέλουν οι
άνθρωποι.

αλλά μόνο μέχρι το τέλος
Δεκεμβρίου, και θα επεκτείνει ένα καλώς χρησιμοποιημένο πρόγραμμα
δανείων παρέχοντας επιπλέον 10.000 $ που θα
μπορούσαν να χαρισθούν.
Ο Trudeau είπε ότι παρόλο που πολλές επιχειρήσεις έχουν ανοίξει ξανά,
ορισμένες από αυτές δεν
έχουν πλήρη ικανότητα,
ενώ άλλες ανησυχούν για
την επιβίωση ενός δεύτερου κύματος.
Είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει αυτές τις
εταιρείες να παραμείνουν
στον κύκλο των εργασιών
και να διατηρήσουν τους
εργαζομένους στο μισθολόγιό τους.
Η Καναδική Στατιστική
Υπηρεσία αναφέρει σήμερα ότι η χώρα πρόσθεσε
378.000 θέσεις εργασίας

τον Σεπτέμβριο, αυξάνοντας τη συνολική απασχόληση σε 720.000 επίπεδα
πριν από την πανδημία.
Συνολικά, το ποσοστό
ανεργίας μειώθηκε στο
9,0%, συνεχίζοντας την
πτώση του από το υψηλό ρεκόρ του 13,7% που
καταγράφηκε τον Μάιο.
Ακόμα, υπήρχαν 1,8 εκατομμύρια Καναδοί άνεργοι το Σεπτέμβριο, με τη
συντριπτική πλειοψηφία,
περίπου 1,5 εκατομμύρια,
να αναζητούν εργασία.
Η Καναδική Στατιστική
Υπηρεσία λέει ότι το ποσοστό ανεργίας θα ήταν 11,9
τοις εκατό τον Σεπτέμβριο
αν είχαν συμπεριληφθεί
στον υπολογισμό του άτομα που ήθελαν δουλειά,
αλλά δεν έψαχναν για δουλειά.
συνέχεια στη σελίδα 10

Οι φιλελεύθεροι ανανεώνουν την ανακούφιση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από το COVID-19 από τα ενοίκια, επεκτείνουν το πρόγραμμα των δανειοδοτήσεων.
Του Γιάννη Σαραϊδάρη
OTTAWA - Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παράσχει άμεση βοήθεια σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία
COVID-19 για να τους βοηθήσει να αντισταθμίσουν
το κόστος ενοικίου, ανακοίνωσε την Παρασκευή
ο πρωθυπουργός Justin
Trudeau.
Είπε ότι ένα ανανεωμένο εμπορικό πρόγραμμα
ανακούφισης ενοικίου θα
καλύψει έως και το 65 τοις
εκατό των επιλέξιμων δαπανών για τις εταιρείες και
έως και το 90 τοις εκατό για
εκείνες που υπόκεινται σε
τοπικά κλεισίματα.
Η κυβέρνηση θα καλύψει επίσης έως και το 65
τοις εκατό των επιλέξιμων
μισθών μέσω του προγράμματος επιδοτήσεων,

Το φορολογικό σύστημα που χρησιμοποιούμε δεν θα πληρώσει για
ανάρρωση από το COVID 19
συνέχεια από τη σελίδα 7
που δημοσιεύτηκε από το
Broadbent Institute.
ALEX HIMELFARB
Ο Alex Himelfarb είναι
πρώην υπάλληλος του
Privy Council. Προεδρεύει και υπηρετεί σε πολλά διοικητικά συμβούλια,
καθώς επίσης και μέλος
του Broadbent και του
Parkland Institutes.

ANDREW ΤΖΑΚΣΟΝ
Ο Andrew Jackson είναι
ο ανώτερος σύμβουλος
πολιτικής του Ινστιτούτου
Broadbent και ο πρώην
επικεφαλής οικονομολόγος και διευθυντής κοινωνικής και οικονομικής
πολιτικής στο Καναδικό
Εργατικό Συνέδριο.

BRIAN TOPP
Ο Brian Topp είναι στρατηγικός και συγγραφέας.
Είναι συνεργάτης της Guy,
Topp & Company. συνεργάτης του φόρουμ δημόσιας πολιτικής · και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου
του Broadbent Institute
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Το καθεστώς του κατοίκου του Καναδά δεν πρέπει
να μοιράζεται σαν βραβείο παιχνιδιού
Ακόμη, έστω και αν αυτή η ασυνήθης τυχαία στρατηγική κλήρωσης μπορεί να αποδειχθεί πρόοδος σε σχέση με το πανδαιμόνιο του περασμένου
έτους από το σύστημα του πρώτος ήρθε πρώτος θα εξυπηρετηθεί.
σαν να έχουν πρόσβαση
στον ιστότοπο ή να συτη φόρμα.
Καλώς ήλθατε στη μπληρώσουν
Το πρόβλημα είναι ότι
μεγάλη καναδική το πρόγραμμα γονέων /
είχε υπερκαλοταρία της ζωής. παππούδων
λυφθεί πάντα μαζικά. Η
διαδικασία πρώτης εξυΤο παιχνίδι της τύχης της
πηρέτησης ήταν υπεύφιλελεύθερης κυβέρνησης
θυνη για τη δημιουργία
να επιλέξει τους νέους ποκαθυστερημένων 165.000
λίτες της άνοιξε την Τρίτη,
καθώς οι ξένοι γονείς και οι
παππούδες και γιαγιάδες
των μεταναστών υποβάλλουν τον κλήρο στο διαδίκτυο για να ενταχθούν στις
οικογένειές τους.

Τζον Ίβισον

Ακριβέστερα, οι υποψήφιοι χορηγοί εκφράζουν
το ενδιαφέρον τους για
τις επόμενες τρεις εβδομάδες, στο τέλος των οποίων
10.000 τυχεροί νικητές θα
επιλεγούν τυχαία και θα
λάβουν καθεστώς μόνιμου
κατοίκου. Οι αριθμοί μειώνονται φέτος λόγω του
COVID-19 και ο υπουργός
Μετανάστευσης Marco
Mendicino έχει ήδη δηλώσει ότι ο αριθμός των αφίξεων θα αυξηθεί σε 30.000
το επόμενο έτος για να διατηρηθεί ο ετήσιος στόχος
γονέων και παππούδων
των Φιλελευθέρων 20.000.
Το μόνο που πρέπει να
επαινέσω είναι ότι είναι
εύκολο να το διαχειριστεί
η γραφειοκρατία.
Ακόμα, έστω και αν αυτή
η παράξενη στρατηγική μπορεί να αποδειχθεί
πρόοδος σε σχέση με το
πανδαιμόνιο με την πρώτη
προτεραιότητα του προηγούμενου έτους, όταν οι
υποβολές έκλεισαν μετά
από 10 λεπτά - πολύ πριν
πολλοί άνθρωποι μπορού-

του 2015, υποσχέθηκαν να
διπλασιάσουν τις αιτήσεις
σε 10.000 ετησίως.
«Η οικογενειακή επανένωση είναι σημαντική για
την οικογενειακή επιτυχία
και οι Συντηρητικοί έχουν
κλείσει την πόρτα», μου
είπε ο Navdeep Bains, τότε
ο φιλελεύθερος υποψήφιος στη Μισισάουγκα

μήνυμα για να πουλήσει
σε εκλογικές περιφέρειες
με μεγάλη μετανάστευση
στα προάστια των μεγαλύτερων πόλεων της χώρας.
Το μάθημα για σοβαρούς
διεκδικητές της κυβέρνησης στην Οτάβα έκτοτε
ήταν: μην χάσετε την οικογενειακή επανένωση.
Ωστόσο, η ροή εισόδου
γονέα και παππούδων έχει
καθυστερήσει πολύ για μια
αναθεώρηση. Η ανάλυση
της κυβέρνησης δείχνει ότι

Ομοσπονδιακός υπουργός Μετανάστευσης Μάρκο Μεντιτσίνο.
αιτήσεων στο πλαίσιο Μάλτον κατά τη διάρκεια οι γονείς και οι παππούδες
των Συντηρητικών. Η κυ- της εκστρατείας του 2015. και γιαγιάδες των μεταναβέρνηση Harper πάγωσε Στην πραγματικότητα, λίγα στών τείνουν να βρίσκοτις αιτήσεις το 2011 και άλλαξαν - ο μέσος ετήσιος νται στο κάτω μέρος της
αύξησε τους στόχους αριθμός εισαγωγών P&GP εισοδηματικής σκάλας
πρόσληψης για δύο χρό- κάτω από μια δεκαετία μετά από 10 χρόνια στον
νια πριν επιστρέψει σε πιο του Συντηρητικού κανόνα Καναδά. είναι λιγότερο
παραδοσιακά επίπεδα ήταν 18.688. κάτω από πιθανό να γίνουν ενεργά
εισδοχής και περιορι- τους Φιλελεύθερους τα συμμετέχοντες στο εργασμού των αιτήσεων σε τελευταία τέσσερα χρόνια, τικό δυναμικό, λιγότερο
ο μέσος όρος ήταν 19.393. πιθανό να ενσωματωθούν
5.000.
και πιο πιθανό να έχουν
Οι Φιλελεύθεροι είδαν
μια ευκαιρία σε αυτήν την Ωστόσο, έδωσε στον Justin υψηλότερο κοινωνικό κόπολιτική και στις εκλογές Trudeau ένα σημαντικό στος.

Υπάρχει ισχυρή υποστήριξη μεταξύ των Καναδών
για συζύγους, συντρόφους
και εξαρτώμενα παιδιά για
επανένωση με την πρώτη άφιξη, αλλά μελέτες
δείχνουν ότι υπάρχουν
περισσότερες αμφιβολίες
σχετικά με τη ροή γονέα
και παππούδων.
Αυτή η ανησυχία είναι πιθανό να αυξηθεί κατά τη
διάρκεια της πανδημίας,
καθώς 10.000 δυνητικά
ευάλωτοι, ηλικιωμένοι κάτοικοι προετοιμάζονται να
φτάσουν.
Η ανάλυση της κυβέρνησης δείχνει ότι οι γονείς
και οι παππούδες των μεταναστών τείνουν να βρίσκονται στο κάτω μέρος
της εισοδηματικής σκάλας
μετά από 10 χρόνια στον
Καναδά
Οι χορηγοί πρέπει να δείξουν ότι έχουν αρκετά
έσοδα για να υποστηρίξουν όλα τα άτομα για τα
οποία θα είναι οικονομικά
υπεύθυνοι, αλλά αυτό προφανώς δεν περιλαμβάνει
ιατρικά έξοδα. Όπως έδειξε μια μελέτη του 2015
για τα έξοδα υγειονομικής
περίθαλψης τον τελευταίο
χρόνο ζωής στο Οντάριο,
μπορεί να ξεπεράσει τα
50.000 $ ανά άτομο.
Δεν χρειάζεται να είστε
οπαδοί της θεωρίας του
Τράμπ αντιτιθέμενοι στην
αλυσίδα μετανάστευσης
για να πιστεύετε ότι υπάρχει ένα θέμα δικαιοσύνης
εδώ - ότι οι άνθρωποι που
δεν έχουν συνεισφέρει
στην καναδική κοινωνία
δεν πρέπει να έχουν αυτόματα πρόσβαση στα
κοινωνικά προγράμματα
αυτής της χώρας, καθώς
τα αιτήματά τους για αυτές
τις υπηρεσίες πρόκειται να
κορυφωθούν.

Αυτό δεν είναι μια αφηρημένη σκέψη για όσους από
εμάς με ηλικιωμένες μητέρες, ζουν στο εξωτερικό
μόνοι τους. Θα ήταν ωραίο
για εκείνην να περάσει τα
χρυσά της χρόνια με τα
εγγόνια της. Αλλά θα ήταν
λάθος.
Μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για δικαιοσύνη
θα σφίγγει τους κανόνες
σχετικά με το πρόγραμμα
γονέων και παππούδων και
αντί να προωθεί ένα όχημα που υπάρχει ήδη - την
υπερ-βίζα που επιτρέπει
στους πολίτες και τους μόνιμους κατοίκους να φέρνουν τα αγαπημένα τους
πρόσωπα στον Καναδά για
έως και δύο χρόνια κάθε
φορά , προσφέροντας πολλαπλές εισόδους για έως
και 10 χρόνια. Οι αιτούντες
πρέπει να δείξουν οικονομική υποστήριξη, να
υποβληθούν σε ιατρικές
εξετάσεις και, ουσιαστικά,
να λάβουν ιατρική ασφάλιση από έναν Καναδό
ασφαλιστή.
Η κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει
μια νέα οικονομική τάξη
γονέων και παππούδων όσοι έχουν περισσότερη
εργασιακή εμπειρία και
ικανότητα ένταξης στο
εργατικό δυναμικό θα
μπορούσαν να παρακολουθούνται γρήγορα για
να μειωθεί ο αριθμός των
αιτούντων.
Και τα δύο μέτρα θα βοηθούσαν στην ενίσχυση
της ακεραιότητας ενός
προγράμματος που κινδυνεύει να κατέβει στο
επίπεδο μιας τηλεοπτικής
εκπομπής, όπου το έπαθλο
της καναδικής διαμονής είναι ανάμεσα σε πολυτελείς
διακοπές και ταχύπλοο.

Δεν ήταν φήμη - το δεύτερο κύμα είναι εδώ
Από τον Glen Pearson
Έχουμε μάθει πολλά για
την ανθρωπότητα χάρη
στην πανδημία COVID 19.
Έχουμε δει στιγμές μεγάλης θυσίας και άλλες
ταπεινωτικές αδιαφορίες
ενόψει της μεγαλύτερης
πρόκλησης υγείας μας σε
έναν αιώνα. Από την αρχή,
προειδοποιηθήκαμε από
εμπειρογνώμονες υγείας
ότι, ανεξάρτητα από τα
ποσοστά μόλυνσης που
πέφτουν με την πάροδο
του χρόνου, ένα δεύτερο
κύμα θα έφτανε με τον
ψυχρότερο καιρό καθώς
οι άνθρωποι αναπόφευκτα
μετακινούνται πίσω στο
εσωτερικό για να συνεχίσουν τη ζωή τους.
Ίσως ξεγελαστήκαμε από
αυτά τα αδιάκοπα γραφήματα που βλέπαμε καθημερινά στις οθόνες μας,
δείχνοντας καμπύλες ισοπέδωση, άνοιγμα εγκαταστάσεων, εμβόλια κατά τη
διάρκεια. Αποδεικνύεται
ότι οι ειδικοί είχαν προβλέψει σωστά τα πράγματα
- επιστρέφουμε στο μέγεθός του και αφηνόμαστε
να αναρωτηθούμε τι θα

επακολουθήσει.
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου John Hopkins
μόλις κυκλοφόρησε μια
μακρά σειρά γραφημάτων
που απεικονίζουν έναν
επανεμφανιζόμενο ιό σε
χώρες σε όλο τον κόσμο.
Σχεδόν όλοι φαίνονται
καταθλιπτικά το ίδιο - το
πρώτο βουνό σοκ, ακολουθούμενο από την κοιλάδα της ελπίδας, και τώρα
η ανερχόμενη κορυφή
της πρόκλησης μπροστά
μας. Στην πραγματικότητα,
είναι ανησυχητικό, με ορισμένα έθνη να πλησιάζουν
στα επίπεδα των χειρότε-

ρων ημερών τους την άνοιξη. Φυσικά, υπάρχουν τα
επίπεδα των Η.Π.Α., αλλά
τα γνωρίζουμε εδώ και μήνες, παίζοντας ασταμάτητα
σε ειδήσεις. Αλλά όταν
κοιτάζεις την Ινδία, την
Κολομβία, την Ισπανία, τη
Ρωσία, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, το Ιράκ, το Περού,
το Μεξικό, την Ουκρανία,
το Ιράν, την Ολλανδία και
τους μάλλον τρομακτικούς αριθμούς στο Ισραήλ,
μοιάζει με μια ατελείωτη
σειρά παλιρροιακών κυμάτων που αναδύονται στον
ορίζοντα μετά το πρώτο
κύμα προειδοποίησης που
έπεσε στις ακτές μας.
Κάποιος θα σκεφτόταν ότι
πρόκειται για άμεση εντολή - φορέστε μάσκες παντού, τραβήξτε το εμβόλιο
της γρίπη σας, αποφύγετε
περιττή κοινωνική επαφή,
πλύνετε τα χέρια σας, δοκιμαστήτε - αλλά τα πράγματα έχουν εξελιχθεί από
τότε που το πρώτο κύμα
μας προκαλούσε. Σε πολλές χώρες προέκυψε μεγάλο ποσοστό δημοσκοπήσεων, αποκαλύπτοντας
ότι όλο και περισσότεροι

άνθρωποι δυσπιστούν
στους εμπειρογνώμονες.
Είναι κουρασμένοι από
την αυτοπειθαρχία που
απαιτείται για την επιβίωση και αποδεικνύονται
όλο και πιο σκεπτικοί για
τα κυβερνητικά μέτρα.
Αντί να αντιμετωπίζει μια
ατέλειωτη πανδημία, ένας
αυξανόμενος αριθμός πολιτών παντού φαίνεται να
γεμίζει την παλιά μελωδία
του Peggy Lee: Αν αυτό
είναι όλο, φίλε μου, ας συνεχίσουμε να χορεύουμε.
Σ ε κά πο ι ο βα θ μ ό , ο ι
ακριβείς προβλέψεις των
εμπειρογνωμόνων είναι,
με τον δικό τους τρόπο,
παρηγορητικές. Είχαν δίκιο. Ήξεραν αρκετά για
τον ιό για να κατανοήσουν
τις ιδιότητές του και να
εξαπλωθούν. Και το πιο σημαντικό, καταλαβαίνουν
πώς να το πολεμήσουν,
με βάση τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν τους
τελευταίους έξι μήνες.
Τι γίνεται όμως αν οι άνθρωποι νοιάζονται λιγότερο; Τι γίνεται αν πρόκειται
να μαζευτούν ανεξάρτητα
από τον κίνδυνο. Και, όπως
στην Αμερική, τι γίνεται

αν χρησιμοποιούν εποχές
ψηφοφορίας για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά
τους για τους επιφυλακτικούς περιορισμούς της
κυβέρνησης ψηφίζοντας
ανεύθυνα για άτομα και
κόμματα που είναι διατεθειμένα να καταλάβουν
την εξουσία μέσω μιας
τέτοιας ανευθυνότητας;
Οι Καναδοί έχουν κερδίσει
το δικαίωμα να είναι ευδιάκριτοι σε αυτό το υπέροχο
δράμα. Έχουμε τοποθετήσει στοιχεία πάνω από την
πολιτική, την υγεία πάνω
από την απροσεξία και τη
δημόσια ασφάλεια έναντι
της ηλιθιότητας. Και αν
οι δημοσκοπήσεις είναι
σωστές, ανησυχούμε όλο
και περισσότερο για το τι
θα έρθει. Αυτό λέει κάτι για
εμάς και πρέπει να πάρουμε ένα μέτρο άνεσης από
την προσοχή μας.
Ωστόσο, μεγάλο μέρος
του κόσμου κινείται προς
την αντίθετη κατεύθυνση
και ο Καναδάς δεν μπορεί
να προσποιείται ότι είναι
ένα είδος απομονωμένου
νησιού σε μια θάλασσα
αναταραχών. Πρέπει ακόμη να ανταλλάσσουμε, να

αγοράζουμε και να πουλάμε, να συνεχίζουμε την
εκπαίδευση, να είμαστε
ακόμα στο κοινό, να αναλαμβάνουμε παγκόσμιες
ευθύνες. Τα πράγματα θα
μπορούσαν να είναι πολύ
πιο δύσκολα και η καναδική δέσμευση για υγιή
ασφάλεια της δημόσιας
υγείας θα πρέπει πιθανώς
να ενισχυθεί.
Είναι τραγικό και ειρωνικό
το γεγονός ότι όλη η συλλογική μας προσοχή στον
Καναδά δεν μπόρεσε να
κρατήσει τη γραμμή για τις
περιπτώσεις COVID αυτό
το φθινόπωρο – καθώς αυξάνονται στα περισσότερα
μέρη της χώρας. Η ανευθυνότητα ορισμένων αποκτά
οξύτερη σημασία τώρα
που έφτασαν οι ψυχρότερες μέρες. Η εξάπλωση θα
μπορούσε να επιδεινωθεί,
οι συνέπειες θα ήταν πιο
θανατηφόρες.
Αυτή είναι η ώρα για εστιασμένη πολιτική και αυξημένη δημόσια ιθαγένεια.
Δεν έχουμε άλλη επιλογή
αν θέλουμε να βρούμε την
άλλη πλευρά αυτής της
συνέχεια στη σελίδα 10
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«Έχουν ήδη όλες τις ακριβείς πληροφορίες»: Η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση ανακοινώνει το σχέδιο να υποβάλει τους φόρους
ορισμένων
ανθρώπων γι ‘αυτούς
Κατά πάσα πιθανότητα, ο οργανισμός συλλογής φορολογίας θα έστελνε στους πληγέντες φορολογούμενους μια προπληρωμένη
φορολογική δήλωση βάσει της τεράστιας πληροφορίας εσόδων, παροχών και απασχόλησης που έχει ήδη ο οργανισμός

Κρίστοφερ Νάρντι
OT TAWA - Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θέλει
ο Οργανισμός εσόδων
του Καναδά να αρχίσει
να υποβάλλει φόρους για
ορισμένους Καναδούς,
ιδιαίτερα εκείνους που
χάνουν πιθανώς κρίσιμα
οφέλη.
Ήταν μια σύντομη γραμμή
στην ομιλία του θρόνου
της Τετάρτης που χρειάστηκε και τα οκτώ δευτερόλεπτα για να διαβάσει η
Γενική Κυβερνήτης Τζούλι Παϊέτ, αλλά ο πιθανός
αντίκτυπος για ορισμένους Καναδούς - ιδιαίτερα
εκείνους που εξαρτώνται
από ορισμένα οφέλη για
να ανταποκριθούν - ήταν
σημαντικός.
«Η κυβέρνηση θα εργαστεί
επίσης για να χρησιμοποιήσει δωρεάν, αυτόματη
κατάθεση φόρου για απλές
δηλώσεις για να εξασφαλίσει στους πολίτες τα οφέλη
που χρειάζονται», ανέφερε
η ομιλία.
Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση του Trudeau υποσχέθηκε να αντιστρέψει
τον τρόπο κατάθεσης των
φόρων για τους Καναδούς
με «απλές» αποδόσεις.
Ούτε η ομιλία, ούτε η κυβέρνηση δεν είχε λεπτομέρειες να κοινοποιήσει
την Πέμπτη σχετικά με το
τι θα αποτελέσει «απλή
επιστροφή», πότε θα τεθεί
σε ισχύ αυτό το μέτρο και
πόσο θα κοστίσει.
Ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα, η πρόταση θα
υποχρεώσει τον CRA να

στέλνει στους φορολογούμενους μια προπληρωμένη φορολογική δήλωση
βάσει της τεράστιας πληροφορίας εσόδων, παροχών και απασχόλησης
που έχει ήδη ο οργανισμός
στις βάσεις δεδομένων
του. Στη συνέχεια, αυτοί
οι φορολογούμενοι είτε θα
επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των πληροφοριών
είτε θα τις τροποποιούν με
νέες πληροφορίες και θα
τις στέλνουν πίσω στην
υπηρεσία.
Για τη Lindsay Tedds, ειδική
φορολογικής πολιτικής
και αναπληρώτρια καθηγήτρια οικονομικών στο
Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, αυτή η πρόταση είναι
καθυστερημένη. Αυτό το
είδος συστήματος υπάρχει
ήδη σε χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία, η Εσθονία
και σε μικρότερο βαθμό το
Ηνωμένο Βασίλειο.
«Έπρεπε να το κάναμε
αυτό πριν από 20 χρόνια», αναφώνησε. «Έχουν
ήδη τη δυνατότητα να το
κάνουν αυτό, και το γνωρίζουμε αυτό επειδή μπορείτε ήδη να λάβετε την
ειδοποίηση αξιολόγησης
εντός 30 δευτερολέπτων
από την κατάθεση των φόρων σας. Μπορούν να κάνουν αυτές τις αυτόματες
ειδοποιήσεις, επειδή έχουν
ήδη όλες τις φρικτές πληροφορίες που υποβάλατε
και απλώς το ελέγχουν σε
σχέση με αυτά που έχουν
καταχωρηθεί. “
Πολλοί Καναδοί μπορεί να
εκπλαγούν από το πόσα

Δεν ήταν φήμη συνέχεια από τη σελίδα 9
πανδημίας με τη φημισμένη ηγεμονία μας ανέπαφη.
Αυτές είναι οι μέρες για το
σχεδιασμό νέων συστημάτων και τη χρηματοδότηση σημαντικών πρωτοβουλιών για την υγεία, τη
φτώχεια, την αλλαγή του
κλίματος, την ισότητα των
φύλων, τον ρατσισμό και
μια ανανεωμένη δημοκρατία. Σταματήσαμε να
εργαζόμαστε σε αυτά τα
ζητήματα κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος
COVID, ίσως αυτό το δεύτερο κύμα θα μας φέρει
σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο επίπεδο δέσμευσης
για αυτά τα θέματα. Θα
απαιτήσει μια πολιτική που

είναι λιγότερο ευκαιριακή
και μια υπηκοότητα που θα
είναι πιο υπεύθυνη.
Ο Glen Pearson ήταν επαγγελματίας επαγγελματίας
πυροσβέστης και ήταν
πρώην βουλευτής του νοτιοδυτικού Οντάριο. Αυτός
και η σύζυγός του υιοθέτησαν τρία παιδιά από το Νότιο Σουδάν και διαμένουν
στο Λονδίνο, Οντάριο.
Διετέλεσε συν-διευθυντής
της London Food Bank για
32 χρόνια. Γράφει τακτικά
για το London Free Press
και μοιράζεται επίσης τις
απόψεις του σε ένα blog με
τίτλο «Το Παράλληλο Κοινοβούλιο». Ακολούθα τον

ήδη γνωρίζει ο CRA για
αυτούς και πόσο περιττό
είναι να συμπληρώσουν
το μεγαλύτερο μέρος της
ετήσιας φορολογικής δήλωσης, πρόσθεσε η Tedds.
Για παράδειγμα, οι εργοδότες υποβάλλουν όλα
τα στοιχεία μισθών και
παροχών στον Καναδικό
Οργανισμό εισοδήματος
για τους περισσότερους
εργαζομένους πλήρους
και μερικής απασχόλησης
και οι τράπεζες υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά
με τις επενδύσεις RRSP
απευθείας στον οργανισμό
για τους περισσότερους
από τους πελάτες τους
κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι πρωταρχικοί δικαιούχοι αυτού του νέου
μέτρου θα ήταν Καναδοί
χαμηλού και σταθερού εισοδήματος, ευάλωτοι πληθυσμοί ή μέλη αγροτικών
ή αυτόχθονων κοινοτήτων
που χάνουν πολύτιμα οφέλη και φορολογικές πιστώσεις απλώς και μόνο επειδή δεν καταθέτουν τους
φόρους τους , η οποία είναι
απαραίτητη προϋπόθεση.
Για παράδειγμα, η Tedds
είπε ότι κατά μέσο όρο
το 12% των Καναδών δεν
υποβάλλουν τους φόρους τους κάθε χρόνο. Ο
αριθμός αυτός αυξάνεται
σημαντικά μεταξύ των
αποδεκτών της Ασφάλισης Εργασίας (άνω του
30%) και του πληθυσμού
των αστέγων (έως 97%),
πρόσθεσε.
«Μας λείπει ένα σημαντι-

κό μέρος των ευάλωτων
Καναδών επειδή δεν καταθέτουν τους φόρους τους,
πολλοί επειδή δεν υποχρεούνται νομικά. Και όμως το
CRA γνωρίζει τα πάντα για
αυτά, επειδή έχουμε τόσες
πολλές αναφορές και αντιστοίχιση τρίτων μερών »,
αναφώνησε η Tedds.
Πριν από λιγότερο από
πέντε χρόνια, η κυβέρνηση
είχε ήδη διερευνήσει την
ιδέα της κατάθεσης φόρων
για ορισμένους Καναδούς.
Εκείνη την εποχή, ο CRA
ανέθεσε στην καναδική
ψηφιακή υπηρεσία (CDS)
να αναπτύξει ένα πιλοτικό σχέδιο που θα επέτρεπε στον οργανισμό να
προετοιμάσει ουσιαστικά
φορολογικές δηλώσεις
για Καναδούς χαμηλού ή
σταθερού εισοδήματος.
«Στόχος μας ήταν να σχεδιάσουμε μια υπηρεσία
που παρέχει μια εμπειρία
κατάθεσης φόρου που
μοιάζει με οδηγό: αντί να
ζητά από τους φορολογούμενους να εισάγουν τις
πληροφορίες τους, η υπηρεσία παρουσιάζει πληροφορίες που έχει ήδη ο CRA
και, στη συνέχεια, ζητά από
τους φορολογούμενους
να επιβεβαιώσουν ότι οι
πληροφορίες είναι σωστές,
“Διαβάζει τον ιστότοπο για
την υπηρεσία” Απαίτηση
φορολογικών παροχών “.
Αλλά το 2018, η κυβέρνηση ξαφνικά τράβηξε το
βύσμα του έργου, προκαλώντας έκπληξη και
απογοήτευση για τους
υπαλλήλους του CDS που

είχαν εργαστεί σε αυτό για
περισσότερο από ενάμιση χρόνο, εξήγησαν δύο
κυβερνητικές πηγές. Τους
χορηγήθηκε ανωνυμία για
να μιλήσουν χωρίς φόβο
επιπτώσεων.
Και οι δύο επεσήμαναν
μια συμφωνία του 2018
μεταξύ της CRA και της
καναδικής βιομηχανίας
λογισμικού προετοιμασίας φόρων, στην οποία ο
CRA υποσχέθηκε να μην
αναπτύξει το δικό του λογισμικό αρχειοθέτησης
φόρων σε αντάλλαγμα για
συνεχιζόμενες επενδύσεις
από τον κλάδο στις καναδικές υπηρεσίες του ενώ
ταυτόχρονα προωθεί νέες
πρωτοβουλίες CRA.
Η συμφωνία ήρθε μετά την
έναρξη της υπηρεσίας File
My Return την ίδια χρονιά, η οποία βοήθησε τα
επιλέξιμα άτομα χαμηλού
εισοδήματος να κάνουν
τους φόρους τους.
Η συμφωνία ήρθε μετά την
έναρξη της υπηρεσίας File
My Return την ίδια χρονιά, η οποία βοήθησε τα
επιλέξιμα άτομα χαμηλού
εισοδήματος να κάνουν
τους φόρους τους.
«Ορισμένοι πάροχοι λογισμικού και φορολογικές
προετοιμασίες εξέφρασαν
κάποια ανησυχία με την
υπηρεσία File My Return»,
διαβάζει το ενημερωτικό
σημείωμα του Σεπτεμβρίου 2018 στον υπουργό
εθνικών εσόδων.
«Ορισμένοι δημιουργοί
λογισμικού δήλωσαν ότι
θα δίσταζαν να πραγμα-

τοποιήσουν νέες επενδύσεις εάν το σχέδιο του
CRA ήταν να αρχίσει να
προσφέρει λογισμικό και
άλλα προϊόντα σε άμεσο
ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα».
Για την Tedds, αυτή η συμφωνία ήταν μια κακή ιδέα
και απέδειξε τη δύναμη
του λόμπι της βιομηχανίας.
«Είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπουμε
ότι αυτή η κυβέρνηση
κινείται ώστε να καταλάβει
ότι δεν μπορούν να επιτύχουν τους δικούς τους
στόχους εάν συνεχίσουν
να παραχαϊδεύουν αυτήν
τη βιομηχανία», είπε.
Σύμφωνα με το Tax-Filer
Empowerment Canada
(TFEC), έναν βιομηχανικό
όμιλο που εκπροσωπεί τις
10 μεγαλύτερες εταιρείες
που καταρτίζουν φόρους
στη χώρα, η συμφωνία
αυτή απέδωσε «πολλά
θετικά» αποτελέσματα για
τους Καναδούς.
«Το Σχέδιο Συνεργασίας
Ψηφιακών Υπηρεσιών…
δημιουργήθηκε εν μέρει
για να διασφαλίσει ότι οι
Καναδοί χαμηλού εισοδήματος μπορούν να υποβάλουν τους φόρους τους
προκειμένου να λάβουν
τα οφέλη που δικαιούνται,
χωρίς σημαντικές νέες
κυβερνητικές δαπάνες
πληροφορικής με έξοδα
φορολογουμένων», δήλωσε η TFEC σε δήλωση.

Επιστολή που στάλθηκε από τον νέο ηγέτη των Συντηρητικών, Erin O’Toole αντικατοπτρίζει κείμενο
στον ιστότοπο του αντιπάλου του MacKay
Μια επιστολή συγκέντρωσης χρημάτων που έστειλε
ο νέος ηγέτης των Συντηρητικών Erin O’Toole στα
μέλη του κόμματος περιέχει αποσπάσματα πανομοιότυπα με τμήματα του
ιστότοπου της εκστρατείας
του αντιπάλου του Peter
MacKay.
Η επιστολή στα μέλη στάλθηκε νωρίτερα αυτό το
μήνα μετά τη νίκη του
O’Toole επί του MacKay
στην ψηφοφορία ηγεσίας
του Αυγούστου.
Τμήματα της επιστολής
σχετικά με τον αντίκτυπο

του COVID-19, το όραμα
του O’Toole για το κόμμα και έναν ορισμό των
συντηρητικών αξιών, όλα
περιέχουν τις ίδιες προτάσεις και φράσεις με τον
ιστότοπο της εκστρατείας
του MacKay.
Ο εκπρόσωπος του Συντηρητικού Κόμματος, Κόρι
Χαν, λέει ότι φταίει το ανθρώπινο λάθος: ένας εργολάβος προσλήφθηκε για
να γράψει το σημείωμα που
συνέταξε μια έκδοση στην
περίπτωση που ο ΜακΚάι
κέρδιζε την εκλογή και μία
για τη νίκη του Ο’Τούλε.

Ο Hann λέει ότι το περιεχόμενο από την επιστολή
MacKay παραδόθηκε κατά
λάθος όταν ολοκληρώθηκε η τελική έκδοση.
Ο O’Toole κέρδισε την
εκλογή με το 57% των
διαθέσιμων ψήφων σε
σύγκριση με το 43% του
MacKay.
Οι δύο άνδρες θεωρήθηκαν ως οι πρώτοι κατά τη
διάρκεια του διαγωνισμού
και έκαναν διαφορετικές
καμπάνιες.
Η εκστρατεία του O’Toole
περιελάμβανε διαφημίσεις
που επιτέθηκαν απευθείας

στον MacKay, τον οποίο
επιδίωξε να ζωγραφίσει
ως “Liberal-lite” σε σύγκριση με τα διαπιστευτήρια
“πραγματικού μπλε” του
O’Toole.
Ο ΜακΚέι έριξε μόνο μερικά χτυπήματα στους
αντιπάλους του, διαμορφώνοντας την καμπάνια
του περισσότερο από
την άποψη του δικού του
οράματος για το κόμμα.
Τα τμήματα από τον ιστότοπο του MacKay που
εμφανίζονται στην επιστολή O’Toole περιλαμσυνέχεια στη σελίδα 12

Οι φιλελεύθεροι ανανεώνουν την ανακούφιση των επιχειρήσεων που επλήγησαν
από το COVID-19 από τα ενοίκια, επεκτείνουν το πρόγραμμα των δανειοδοτήσεων.
συνέχεια από τη σελίδα 8
Όμως, η αναφορά σε μια
έκθεση για τις θέσεις εργασίας που ήταν γεμάτη
θετικά ήταν το ενδεχόμενο ανατροπής καθώς ο

αριθμός των περιπτώσεων
COVID-19 αυξάνεται, με
την πανδημία να επιδεινώνει μια ιστορική οικονομική κρίση.
Η υπουργός των Οικονομικών Chrystia Freeland
δήλωσε ότι τα μέτρα που

αποκάλυψε η κυβέρνηση
την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένου του νέου
μέτρου στήριξης ενοικίου
που θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τον επόμενο Ιούνιο,
αποτελούν μέρος ενός
στοχευμένου σχεδίου που

υποσχέθηκε στην ομιλία
του θρόνου του περασμένου μήνα.
Η κορυφή της ανακούφισης από το ενοίκιο θα πάει
σε εκείνους που είχαν τα
εισοδήματά τους μειώθηκαν περισσότερο, με μια

αναλογική κλίμακα βοήθειας σε άλλους που δεν
έχουν πληγεί τόσο σκληρά.
"Αυτό δεν είναι για όλους.
Ορισμένες επιχειρήσεις είναι σε θέση να εργαστούν
με πλήρη χωρητικότητα
παρά το COVID-19 και

τα πάνε καλά και αυτό
είναι υπέροχο", δήλωσε η
Freeland την Παρασκευή.
"Αυτή η υποστήριξη δεν
έχει σχεδιαστεί για αυτούς.
Αυτά τα μέτρα απευθύνονται σε εκείνους που τη
χρειάζονται περισσότερο."
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Η Amy Coney Barrett και η πρόκληση του
διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους
Michael Coren: Η Αμερική ιδρύθηκε επάνω στη θρησκευτική ουδετερότητα για την διακυβέρνησής της.
Για τους θρησκευτικούς συντηρητικούς - ακόμη και τους δικαστές - είναι μια όλο και πιο δύσκολη θέση.
Από τον Michael Coren
Ο Αιδ. Michael Coren χειροτονήθηκε στην Αγγλικανική Εκκλησία του Καναδά
Οι ακροάσεις επιβεβαίωσης του Ανώτατου Δικαστηρίου για την καθηγήτρια της νομικής του Πανεπιστημίου Notre Dame,
Amy Coney Barrett μόλις
ξεκίνησαν και θα είναι
μια δύσκολη στιγμή για
τη γυναίκα που επέλεξε ο
Donald Trump να αντικαταστήσει την εμβληματική
Ruth Bader Ginsburg. Η
48χρονη μητέρα των επτά
έχει χωρίσει την αμερικανική πολιτική, τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και
την κοινή γνώμη μεταξύ
εκείνων που την βλέπουν
ως αγγελικό απελευθερωτή από το κακό - κυριολεκτικά μερικές φορές,
καθώς υπάρχουν μιμίδια
κοινωνικών μέσων που την
απεικονίζουν με ουράνια
φτερά - ή αντιδραστική
που θα κλείσει σχεδόν όλες
τις πόρτες για τις γυναίκες
και τις μειονότητες που η
προκάτοχός της αγωνίστηκε να ανοίξει.
Ο λόγος είναι ότι η Barrett
είναι συντηρητική Ρωμαιοκαθολική και μέλος μιας
καθολικής χαρισματικής
ομάδας με ισχυρές πατριαρχικές και ιεραρχικές
τάσεις, και αντιτίθεται σθεναρά στην αντισύλληψη,
την άμβλωση και τον ίσο
γάμο.
Η ίδια η Barrett θεωρείται
μια τέλεια νομική, αλλά
οι προηγούμενες αποφάσεις της, αν και συχνά
μόνο έμμεσα άγγιζαν αυτά
τα καυτά κουμπιά, ήταν
πάντα συντηρητικές. Το
οποίο οδηγεί τους κριτικούς να διαλογισθούν
εάν θα κριθεί τώρα ως
Καθολική ή ως δικηγόρος,
για τους αντιπάλους να
φωνάζουν για το διαχωρισμό της εκκλησίας και του

Η υποψήφια του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Amy Coney Barrett, παρίσταται
στην επιτροπή δικαστικών της Γερουσίας την πρώτη ημέρα της ακρόασης για την
επιβεβαίωσή της στις 12 Οκτωβρίου 2020 (Caroline Brehman - Pool / Getty Images)
κράτους και για τους υποστηρικτές να διαμαρτύρονται για αντι-Καθολική
προκατάληψη. Η υπόθεσή
της δεν βοηθάται από το
γεγονός ότι αρχικά απέφυγε να αποκαλύψει ότι
είχε δώσει δύο ομιλίες σε
φοιτητικές ομάδες κατά
των αμβλώσεων το 2013
και υπέγραψε επίσης μια
διαφήμιση «δικαίωμα στη
ζωή» που αντιτίθεται στη
Roe V Wade.
Είναι ένα πολύ περίπλοκο
και πολυεπίπεδο ζήτημα, αλλά μέρος του προβλήματος είναι ότι πολλοί
σχολιαστές υποθέτουν ότι
οι άνθρωποι της πίστης
μπορούν να αφήσουν τις
πεποιθήσεις τους στην
πόρτα της εκκλησίας ή του
ναού. Η αλήθεια, ωστόσο,
είναι ότι για έναν πραγματικό πιστό, η θρησκεία
ενημερώνει όλα όσα λέγονται και γίνονται. Από
προσωπική μου άποψη,
θα ήταν αδύνατο να απομακρύνω τον Χριστιανισμό
μου από την πολιτική μου.
Αυτό που υποθέτω για το
αιώνιο είναι αναπόσπαστο
κομμάτι κάθε στιγμής που
ξυπνάω και είμαι σίγουρος
ότι είναι το ίδιο για τους

Καναδούς πολιτικούς και
τους δικαστές των ΗΠΑ.
Η τραγωδία όλων αυτών
είναι ότι αυτά που στην
πραγματικότητα είναι τα
πραγματικά κεντρικά χριστιανικά ζητήματα - ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη,
φροντίδα για τους φτωχούς και περιθωριοποιημένα - σπάνια διατηρούνται
στον δημόσιο έλεγχο, αλλά
τα θέματα που σπάνια ή
ποτέ αναφέρονται στην
γραφή - άμβλωση, ομοφυλοφιλία, αντισύλληψη
- αποκτούν μια μνημειακή
σημασία, με την άμβλωση
να έχει μια κυρίαρχη θέση
από το χριστιανικό δικαίωμα.
Στην περίπτωση της Amy
Coney Barrett, θα υπάρξει
μια σοβαρή προσπάθεια
της υπέρ της ζωής κοινότητας και των πρωταθλητών
της να αντιστρέψουν την
απόφαση Roe V Wade ή
να μειώσουν τις συνέπειές
της. Και εδώ είναι αυτό
που είναι προκλητικό αλλά
αναπόφευκτο. Για όσους
αντιτίθενται στην άμβλωση, η πράξη περιλαμβάνει
παράνομη δολοφονία,
ακόμη και δολοφονία, και

δεν είναι ζήτημα “an” αλλά
“.” Περιμένουμε από την δικαστή να αγνοήσει τέτοιες
σπλαχνικές πεποιθήσεις
όταν μπαίνει στην αίθουσα
του Ανώτατου Δικαστηρίου ή για μια βουλευτή
να κάνει το ίδιο όταν παρίσταται στη Βουλή των
Κοινοτήτων;
Οι Καθολικοί Πρωθυ πουργοί, όπως ο Μπράιαν
Μαλρούνι, ο Πολ Μάρτιν
και ο Τζάστιν Τρουντού,
έχουν σίγουρα εποπτεύσει
την προοδευτική νομοθεσία σχετικά με τη ζωή
και τη σεξουαλικότητα,
αλλά ήταν όλοι στην πιο
φιλελεύθερη πτέρυγα της
εκκλησίας τους. Αυτός
ο φιλελευθερισμός τους
επέτρεψε - όπως και ο
Joe Biden - να αγκαλιάσουν την ιδέα ότι όχι μόνο
μπορούμε αλλά πρέπει να
επιβάλουμε τον διαχωρισμό της εκκλησίας και
του κράτους. Όπως είπε
ο Μάρτιν όταν εισήγαγε
νομοθεσία για τη νομιμοποίηση του γάμου του ιδίου φύλου, «Οι αποφάσεις
μου βασίστηκαν σε αυτό
που πιστεύω ότι είναι το
σωστό για τη χώρα». Αυτό
δεν εμπόδισε πολλούς

ανέστειλε τις άδειες εξαγωγής προς την Τουρκία,
η οποία στηρίζει το Αζερμπαϊτζάν στη σύγκρουση,
σύμφωνα με το καθεστώς
ελέγχου εξαγωγών του Καναδά. Είπε επίσης ότι είχε
δώσει εντολή στο υπουργείο του να ερευνήσει τις
καταγγελίες ότι η καναδική
τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χρησιμοποιείται στις μάχες.
Η Τουρκία, η οποία έχει
συμφωνίες σ τρατιωτικής συνεργασίας με το
Αζερμπαϊτζάν, κατηγόρησε τον Καναδά σύμμαχο
του ΝΑΤΟ, ότι δημιουργεί εμπόδια σχετικά με
την εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού προς την
Άγκυρα "κατά τρόπο που
αντίκειται στο πνεύμα της
συμμαχίας".

Δήλωση του τουρκικού
υπουργείου Εξωτερικών
υποστηρίζει ότι η Τουρκία
εφαρμόζει "αυστηρά" τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς
ελέγχου των εξαγωγών.
Η δήλωση του υπουργείου
εξωτερικών της Άγκυρας
ανέφερε ότι έκθεση του
ΟΗΕ έχει ονομάσει τον Καναδά ως μία από τις χώρες
που βοηθούν τον πόλεμο
στην Υεμένη. Η ανακοίνωση κατηγόρησε επίσης τον
Καναδά ότι επηρεάζεται
από αρμενικές ομάδες της
διασποράς.
"Η προσδοκία μας από τον
Καναδά, είναι να ακολουθηθεί μια πολιτική που θα
είναι ανεξάρτητη από εκείνην των δύο μέτρων και
δύο σταθμών, έτσι ώστε να
ενεργεί χωρίς να εμπίπτει

στην επιρροή αντιτουρκικών ομάδων στη χώρα
και χωρίς να παγιδεύεται από στενά πολιτικά
συμφέροντα", ανέφερε το
υπουργείο.
Ο υπουργός, ως γνωστόν
δέχθηκε εκκλήσεις από
αξιωματούχους ελέγχου
των όπλων, επίσης στελέχη
των Αρμενικών Καναδικών κοινοτήτων καθώς
επίσης και Έλληνό-Καναδικών κοινοτήτων μεταξύ των οποίων και του
αρχιεπισκόπου Καναδά,
από τους Νεοδημοκράτες
που στηρίζουν τη κυβέρνηση, με το αίτημα της
αναστολής των εξαγωγών οπλικών συστημάτων
προς την Άγκυρα, μεταξύ
αυτών και ενός αισθητήρα
στόχευσης που κατασκευάζεται από μια εταιρεία

άλλους Καθολικούς, συμπεριλαμβανομένων των
κληρικών και ακόμη και
ενός εξέχοντος επισκόπου,
να τον επικρίνουν δυνατά.
Είναι πολύ πιο σοβαρό
στις Η.Π.Α. και στις αρχές
αυτού του μήνα π. Ο Τζέιμς
Άλτμαν, ένας καθολικός
ιερέας στο La Crosse του
Ουισκόνσιν, δημοσίευσε
ένα βίντεο στο οποίο είπε:
«Δεν μπορείς να είσαι καθολικός και να είσαι δημοκράτης. Περίοδος. Θα
υπάρχουν 60 εκατομμύρια
ματαιωμένα μωρά που
στέκονται στις πύλες του
ουρανού, εμποδίζοντας
την είσοδο του Δημοκρατικού σας. “ Αυτό το βίντεο
έχει προβληθεί πάνω από
μισό εκατομμύριο φορές
και έχει κάνει τον Altmann
ήρωα των συντηρητικών
χριστιανών.
Αυτός ο συντηρητισμός
είναι πολύ πιο ενεργός και
δεσμευμένος τώρα από
ό, τι πιθανόν ποτέ άλλοτε,
ειδικά στις ΗΠΑ αλλά και
στον Καναδά. Υπάρχει μια
άποψη από τους οπαδούς
της ότι ο κοσμικός, και
αυτό που οι συντηρητικοί
περιγράφουν περιφρονητικά ως «εκκλησία του
ωραίου», έχουν το πάνω
χέρι για πολύ καιρό και ότι
έχει έρθει η ώρα για μια
μεγάλη εκτίμηση. Αυτό
διαπερνά τα γραπτά και
τις εκπομπές τους και είναι
ο κύριος λόγος που τόσα
πολλά από αυτά εκτιμούν
τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ
ιδιωτικά και συχνά δημόσια αναγνωρίζουν ότι είναι
ένας βαθιά ελαττωματικός
άνθρωπος και κάποιος που
δύσκολα ζει με τις Βιβλικές
αρχές!
Σαν για να γράψει σενάριο,
το Βατικανό πρόσφατα
έδωσε την πιο ρητή κριτική του για τον υποβοηθούμενο θάνατο, επιμένοντας
ότι οποιαδήποτε μορφή
θα «δηλητηριάσει την ανθρώπινη κοινωνία» και θα

είναι «έγκλημα κατά της
ανθρώπινης ζωής, επειδή,
σε αυτήν την πράξη, κάποιος επιλέγει άμεσα να
προκαλέσει τον θάνατο
άλλου αθώου ανθρώπου.
“ Οι πολιτικοί, οι δικαστές
και οποιοσδήποτε άλλος
επιτρέπει αυτήν την «πράξη ανθρωποκτονίας» θεωρούνται «συνεργοί». Σε
αυτήν την ευθανασία, με
οποιαδήποτε μορφή ή
τίτλο που μπορεί να πάρει,
να είναι ένα επαναλαμβανόμενο πολιτικό και νομικό
ζήτημα τα επόμενα χρόνια,
αυτό θα είναι εξαιρετικά
δύσκολο για τους Καθολικούς στη δημόσια ζωή,
και ιδιαίτερα για την Amy
Coney Barrett.
Δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι ως κληρικός ή δημοσιογράφος έχω τις απαντήσεις σε όλα αυτά. Οι
πολιτικοί πρέπει, ιδανικά,
να δηλώνουν τις απόψεις
τους με σαφήνεια και, στη
συνέχεια, να εμπιστεύονται το εκλογικό σώμα
να ψηφίσει ανάλογα. Όχι
πια ο Scheer να ανησυχεί
παρακαλώ. Εκείνοι στην
κυβέρνηση έχουν καθήκον
να υπηρετούν όλους τους
ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα οι συνειδήσεις τους
εν μέρει αν δεν διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό
από την πίστη τους. Όσο
για τους δικαστές, και για
τους δικαστές που μπορούν να παρευρεθούν στο
Ανώτατο Δικαστήριο ενός
έθνους που βασίστηκε
στη θρησκευτική ουδετερότητα της διακυβέρνησής του, βλέπω μερικούς
από αυτούς να παλεύουν
μεταξύ ενός βράχου και
ενός σκληρού τόπου, με το
βράχο να είναι του Αγίου.
Πέτρος. Αυτό θα οδηγήσει
σε συκοφαντία, ευφημισμό και σκιώδη συζήτηση.
Με κάθε ειλικρίνεια, πώς
δεν θα μπορούσε;

του Μπέρλινγκτον, στο
Οντάριο, η οποία φέρεται να χρησιμοποιείται σε
τουρκικά μη επανδρωμένα
αεροσκάφη επίθεσης.
Σύμφωνα με τον υπουργό,
αναστέλλονται οι άδειες
εξαγωγής όπλων προκειμένου για να δοθεί χρόνος
για την αξιολογήσει της
κατάστασης.
"Θα συγκεντρώσουμε περαιτέρω στοιχεία για να
διασφαλίσουμε ότι όλες
οι εξαγωγές συμμορφώνονται με το πνεύμα και
το γράμμα του νόμου",
δήλωσε ο υπουργός.
Ο Καναδάς και η Βρετανία
κάλεσαν το Αζερμπαϊτζάν
και την Αρμενία να διευθετήσουν τις διαφορές τους
στις διαπραγματεύσεις
ενώπιον του Οργανισμού
για την Ασφάλεια και τη

Συνεργασία για την Ευρώπη.
Ο καναδικός όμιλος
α φ ο π λ ι σ μ ο ύ, Pr o j e c t
Ploughshares, εξέδωσε
έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο έναν αισθητήρα
στόχευσης που κατασκευάζεται από την L3Harris
WESCAM, την καναδική
θυγατρική της αμερικανικής εταιρείας L3Harris, και
ότι αυτό ενέχει σημαντικό
κίνδυνο παραβίασης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Ploughshares ανέφερε
στην έκθεση ότι η Τουρκία
χρησιμοποιεί τους αισθητήρες από το 2017, ενώ ο
στρατός της προσπαθεί να
καταστείλει μια εξέγερση

Η Τουρκία επιτίθεται στον Καναδά για την
αναστολή των εξαγωγών όπλων

Της Μαρίας Βουτσινά
Η Οτάβα ερευνά τη χρήση
της καναδικής τεχνολογίας
μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη σύγκρουση
Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας.
ΑΓΚΥΡΑ — Η Τουρκία κατηγορεί τον Καναδά ότι
χρησιμοποιεί δύο μέτρα
και δύο σταθμά σε σχέση
με την αγορά οπλικών
συστημάτων από την ιδία,
μετά την αναστολή των
εξαγωγών όπλων από την
Οτάβα στην Άγκυρα, καθώς ο Καναδάς διερευνά
τη χρήση καναδικής τεχνολογίας στη σύγκρουση
μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και
Αρμενίας στην περιοχή
του Καυκάσου.
Ο Καναδός υπουργός Εξωτερικών Φρανσουά-Φιλίπ
Σαμπάνι ανακοίνωσε τη
περασμένη Δευτέρα ότι
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Μυστηριώδεις παρενέργειες της
COVID-19 στον εγκέφαλο
εξελίχθηκαν σε σοβαρή μορφή της νόσου,
που ονομάζεται οξεία
εγκεφαλομυελίτιδα,
στην οποία εγκέφαλος
και σπονδυλική στήλη
εμφανίζουν φλεγμονή,
ενώ οι νευρώνες χάνουν το κάλυμμα μυελίνης τους, οδηγώντας
σε παραπλήσια συμπτώματα με εκείνα της
πολλαπλής σκλήρυνσης. Κάποιοι από τους
ασθενείς αυτούς είχαν
ελαφρά μόνο αναπνευστικά συμπτώματα. «Ο
εγκέφαλος είναι αυτός
που επλήγη κυρίως σε
αυτούς», λέει ο νευρολόγος του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Μάικλ
Ζάντι.

Ενα από τα πρώτα κρούσματα COVID -19 που
εμφάνισε συμπτώματα
ψύχωσης ήταν 55χρονη
γυναίκα, η οποία έβλεπε
λιοντάρια και πιθήκους
μέσα στο σπίτι της, ενώ
είχε πεισθεί ότι ο άνδρας
της είχε αλλάξει μορφή.
Η γυναίκα δεν είχε ιστορικό ψυχιατρικών νοσημάτων, ενώ είχε περάσει
την ηλικία, στην οποία οι
ψυχώσεις εμφανίζονται
για πρώτη φορά, όπως
αναφέρει σε άρθρο της η
επιστημονική επιθεώρηση
Nature.
Τους πρώτους μήνες της
πανδημίας, οι γιατροί πάσχιζαν να διατηρήσουν
την αναπνευστική λειτουργία των ασθενών,
δίνοντας έμφαση κυρίως στην αποκατάσταση
των πνευμόνων και του
κυκλοφορικού συστήματος. Ακόμη και τότε, όμως,
τα δεδομένα που έκαναν
λόγο για νευρολογικές
βλάβες είχαν αρχίσει να
συσσωρεύονται. Κάποιοι
ασθενείς είχαν παραισθήσεις, ήταν ταραγμένοι και
σε σύγχυση.

«Τα νευρολογικά συμπτώματα γίνονται ολοένα και
πιο ανησυχητικά», λέει η
Αλισον Μουότρι, νευρολόγος του Πανεπιστημίου
της Καλιφόρνιας.
Ο κατάλογος των νευρολογικών παρενεργειών του
κορωνοϊού περιλαμβάνει
πλέον εγκεφαλικά, αιματώματα στον εγκέφαλο και
απώλεια μνήμης. Παρότι
και άλλες σοβαρές ασθένειες μπορεί να προκαλέσουν τέτοιες παρενέργειες,
η εξάπλωση της πανδημίας
σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται
να τα εμφανίσουν και να
υποφέρουν διά βίου από
τις επιπτώσεις τους.

Τον Απρίλιο, Ιάπωνες επιστήμονες κατέγραψαν το
πρώτο κρούσμα ασθενούς
με εγκεφαλική φλεγμονή,
ενώ σε άλλο περιστατικό
διαπιστώθηκε υποβάθμιση της μυελίνης, της λιπώδους ουσίας, η οποία προστατεύει τους νευρώνες
και πλήττεται ανεπανόρ- Οι ερευνητές προσπαθούν
θωτα από ασθένειες όπως τώρα να απαντήσουν σε
καίρια ερωτήματα, όπως
η πολλαπλή σκλήρυνση.
τον αριθμό ανθρώπων που
πάσχουν από τις παρενέρ-

γειες αυτές, ποιοι ανήκουν
στις ομάδες υψηλού κινδύνου και κυρίως τα ακριβή
αίτια που τις προκαλούν.
Παρότι πολλοί ιοί εισβάλλουν στον εγκέφαλο και
τον επηρεάζουν, άγνωστο
παραμένει γιατί ο SARSCov-2 το κάνει σε τέτοια
έκταση. Τα νευρολογικά
συμπτώματα ίσως να είναι
αποτέλεσμα υπερβολικής
διέγερσης του ανοσοποιητικού, κάτι που θα απαιτούσε διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση. «Αυτός
είναι ο λόγος, που ο μηχανισμός της ασθένειας είναι
τόσο σημαντικός», λέει ο
νευρολόγος Μπένεντικτ
Μάικλ, του Πανεπιστημίου
του Λίβερπουλ.
Σε δημοσίευσή τους τον
Ιούνιο, ο δρ Μάικλ και η
ομάδα του προχώρησαν
σε ανάλυση των κλινικών

δεδομένων 125 ασθενών
COVID-19 στη Βρετανία,
οι οποίοι εμφάνιζαν νευρολογικά ή ψυχιατρικά συμπτώματα. Από αυτούς, το
62% είχε υποστεί βλάβες
στην αιμάτωση του εγκεφάλου, όπως εγκεφαλικά
ή αιμορραγίες και το 31%
έπασχε από παραισθήσεις,
συνοδευόμενες ενίοτε από
εγκεφαλίτιδα, διόγκωση
των εγκεφαλικών ιστών.
Δέκα ασθενείς με ψυχιατρικές παρενέργειες ανέπτυξαν ψυχώσεις.
«Παρατηρήσαμε ομάδα
νεότερων ασθενών χωρίς
νευρολογικό ιστορικό, οι
οποίοι επλήγησαν από
εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ
άλλοι αντιμετώπισαν σημαντικές ψυχολογικές μεταβολές», λέει ο δρ Μάικλ.
Κρούσματα εγκεφαλίτιδας

Πιο σπάνιες επιπλοκές
αφορούν περιφερειακές
νευρολογικές βλάβες, άγχος και σύνδρομο μετατραυματικού στρες. Τέτοια
συμπτώματα είχαν παρατηρηθεί σε ασθενείς με
SARS και MERS, ασθένειες
που προκαλούνται και αυτές από κορωνοϊούς.

κού νευρικού συστήματος,
πρέπει να χορηγήσουμε
remdesivir ή άλλο αντιιικό.
Αν, όμως, ο ιός δεν βρίσκεται στο νευρικό σύστημα,
τότε ίσως εντοπίζεται στο
σώμα, οπότε ενδείκνυται
θεραπεία με αντιφλεγμονώδη. Δεν υπάρχουν
περιθώρια για σφάλματα,
καθώς η λάθος αγωγή
μπορεί να απειλήσει τη
ζωή του ασθενούς», λέει ο
δρ Μάικλ Ζάντι.

Εντοπισμός του ιού
Την ίδια στιγμή, οι ιατροί
δυσκολεύονται να εντοπίσουν τον ιό στον εγκέφαλο, σε σχέση με άλλα
όργανα. Τα τεστ PCR δεν
είναι πάντα ικανά να τον
εντοπίσουν εκεί, παρά
τη μεγάλη τους ευαισθησία, ενώ πολλές μελέτες
δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον ιό στο υγρό του
μυελού της σπονδυλικής
στήλης και του εγκεφάλου.
Μία αιτία του φαινομένου
αυτού ενδέχεται να είναι
ότι οι αισθητήρες ACE2,
πρωτεΐνη των ανθρώπινων κυττάρων, την οποία
εκμεταλλεύεται ο ιός για
να διεισδύσει στο σώμα,
δεν εκφράζεται σε μεγάλες
ποσότητες στα εγκεφαλικά
κύτταρα. Πολλές από τις
παρενέργειες, που καταγράφονται σε νοσηλείες
κορωνοϊού ίσως να είναι
αποτέλεσμα της αντίδρασης του ανοσοποιητικού
συστήματος στον ιό.

Το πιο επείγον ερώτημα για τους νευρολόγους
παραμένει, όμως, γιατί
επηρεάζεται ο εγκέφαλος.
Παρότι τα συμπτώματα
είναι σχεδόν πανομοιότυπα στους ασθενείς, ο
μηχανισμός τους παραμένει ακόμη άγνωστος.
Η απάντηση στον γρίφο
αυτό, θα επιτρέψει στους
ιατρούς να επιλέξουν τη
σωστή θεραπευτική αγω- Πηγή: REUTERS
γή. «Αν πρόκειται για ιογενή μόλυνση του κεντρι-

Επιστολή που στάλθηκε από τον νέο ηγέτη των Συντηρητικών, Erin O’Toole
αντικατοπτρίζει κείμενο στον ιστότοπο του αντιπάλου του MacKay
συνέχεια από τη σελίδα 10
βάνουν μια παράγραφο
σχετικά με τον αντίκτυπο
του COVID-19, και σχόλια
ευρείας κλίμακας σχετικά
με τις συντηρητικές τιμές.

Συντηρητικές ιδέες και
Συντηρητικές λύσεις που
θα λειτουργούν σε κάθε
μέρος της χώρας”, διαβάζει
μια υπογραμμισμένη δήλωση στην επιστολή, αντίγραφο της οποίας ελήφθη
«Ο Καναδάς χρειάζεται από συγκεκριμένο ειδησεΣυντηρητικές ιδέες και Συ- ογραφικό πρακτορείο.
ντηρητικές λύσεις που θα
λειτουργούν σε κάθε μέ- Και οι δύο μοιράζονται επίρος της χώρας», διαβάζει σης αυτή τη γραμμή: “Το
μια έντονη ενότητα στον όραμά μου είναι να αφήσω έναν ακόμη καλύτερο
ιστότοπο του MacKay.
Καναδά στα παιδιά και τα
“Ο Καναδάς χρειάζεται εγγόνια μας.”

Η Χαν είπε ότι η σύμβαση
με το τρίτο μέρος που
έγραψε την επιστολή είναι
υπό εξέταση.
“Από τότε που κέρδισε την
ηγεσία, ο κ. O’Toole έχει
δώσει εντολή στο κόμμα
να ελέγξει όλους τους εξωτερικά συναλλασσόμενους
και τις δραστηριότητές
τους, αναλύοντας τόσο
την αξία για τα χρήματα
όσο και τα επαγγελματικά
τους πρότυπα, και αυτός
ο πωλητής είναι μέρος
αυτής της συνεχιζόμενης

διαδικασίας αναθεώρησης”, έγραψε σε κάποιο
ηλεκτρονικό μήνυμα
Παρόλο που το γράμμα
μπορεί να έχει γραφτεί
κατά λάθος, υπογραμμίζει
ένα από τα τρέχοντα θέματα της καμπάνιας που ολοκληρώθηκε τώρα: πόσο
παρόμοια είναι τα δύο
άτομα μεταξύ τους.
Και οι δύο προέρχονται
από πολιτικές οικογένειες
και οι δύο ήταν δικηγόροι
πριν μπουν στην πολιτική.

Και οι δύο έχουν συνδέσεις
με τους στρατιωτικούς
και τους βετεράνους. Ο
O’Toole υπηρέτησε στο
στρατό και ήταν εν συντομία υπουργός υποθέσεων
βετεράνων, ενώ ο MacKay
ήταν υπουργός άμυνας για
αρκετά χρόνια.
Και οι δύο έχουν επίσης
δεσμούς με τη Νέα Σκωτία.
Ο O’Toole έκανε μέρος της
στρατιωτικής του θητείας
και πήγε στο πανεπιστήμιο
της επαρχίας. Ο MacKay
είναι ένας από τους δια-

κεκριμένους πολιτικούς
γιους της επαρχίας, έχοντας μεγαλώσει και εκπροσώπησε μια εκλογική
περιφέρεια της Νέας Σκωτίας καθ ‘όλη τη διάρκεια
του στην εθνική πολιτική.
Ο MacKay δεν απέκλεισε
την προσπάθεια να προσπαθήσει πάλι, αν και θα
έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσει την ευλογία του
O’Toole για υποψηφιότητα
ως Συντηρητικός στις επόμενες εκλογές.

Η Τουρκία επιτίθεται στον Καναδά για την
αναστολή των εξαγωγών όπλων
συνέχεια από τη σελίδα 11
στη νοτιοανατολική Τουρκία και ενώ συμμετέχει σε
στρατιωτικές επιχειρήσεις
στη Συρία, το Ιράκ και τη
Λιβύη.
Η Εθνική Επιτροπή της
Αρμενικής κοινότητας του
Καναδά κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
"να καταδικάσει αυτή την

ολοκληρωτική επίθεση"
από το Αζερμπαϊτζάν και
να σταματήσει αμέσως
τις εξαγωγές όπλων στην
Τουρκία.
Και ο Τζακ Χάρις, ο κριτικός
του NDP για τις εξωτερικές
υποθέσεις, προέτρεψε την
κυβέρνηση των Φιλελευθέρων "να κοιτάξει στον
καθρέφτη" για να διαπι-

στώσει ότι δεν είναι συνένοχος σε παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
αποτυγχάνοντας να ρυθμίσει σωστά τις εξαγωγές
όπλων της στην Τουρκία.
Σε παράλληλες προσπάθειες προέβησαν και κύκλοι της ομογενειακής κοινότητας του Καναδά, ζητώντας από την κυβέρνηση

να σταματήσει αμέσως τη
πώληση οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία,
λόγω του ότι η τελευταία
παραβιάζει συνεχώς το
διεθνές δίκαιο και εκείνο
της θαλάσσης ενάντια στα
δίκαια της Ελλάδας καθώς
επίσης και της Αρμενίας.
Σε ειδική σύσκεψη με
την συμμετοχή των Ελ-

ληνό-Καναδών βουλευτών, της ομογενούς τέως
υπουργού των Φιλελευθέρων Ελένης Μπακοπάνου,
του αρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου, άλλων
μελών του κοινοβουλίου
και εκπροσώπων των ομογενειακών εντύπων Τα Νέα
του Μόντρεαλ και Πατρίδες του Τορόντο, δόθηκε

η ευκαιρία να ακουστούν
οι θέσεις της ομογένειας με
μια θαυμάσια παρουσίαση
του αρχιεπισκόπου.
Μέρες αργότερα ο υπουργός εξωτερικών του Καναδά ανακοίνωσε την απόφασή του να σταματήσει τις εξαγωγές οπλικών
συστημάτων προς την
Άγκυρα.
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Οι εργαζόμενοι που ζουν μόνοι είναι οι
ξεχασμένοι φτωχοί του Καναδά

Οι μοναχικοί ένοικοι είναι ο πιο κοινός τύπος νοικοκυριού, αλλά πολλοί ζουν σε συνθήκες φτώχειας και
κακής στέγασης. Η μελλοντική πολιτική πρέπει να υπερβαίνει τα μέτρα της προσωρινής λύσης
Sherri Torjman
Οι αρχές του 2020 έστειλαν
την αιφνίδια προσβολή
του COVID-19 σε όλο τον
κόσμο. Η καταστροφή
έδωσε το τελειωτικό χτύπημα σε ομάδες που ήδη
αγωνίζονται να βρουν σταθερό έδαφος: φυλετικές
κοινότητες, αυτόχθονες
Καναδοί και άτομα με αναπηρία. Πολλά άτομα που
ζουν μόνα τους διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο όχι
μόνο λόγω των χαμηλών
και ασταθών εισοδημάτων,
αλλά και του άγχους και
του άγχους της κοινωνικής
απομόνωσης.
Η κατάσταση τους κατέστησε σαφές ότι πολλές
μακροχρόνιες προκλήσεις δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Τίποτα δεν έγινε
για την πανδημία και για
την έκθεση των κινδύνων.
Υπάρχουν πολλά σοβαρά
κενά πολιτικής. Ώρα για
αφύπνιση πολιτικής.
Για πρώτη φορά, οι μοναχικοί ένοικοι ήταν ο πιο
κοινός τύπος νοικοκυριού.
Οι Καναδικές Στατιστικές
Υπηρεσίες ανέφεραν ότι
διπλασιάστηκαν, από 1,7
εκατομμύρια το 1981 σε
4,0 εκατομμύρια το 2016.
Αν και αυτοί οι αριθμοί θα
έπρεπε να τοποθετήσουν
υψηλά επίπεδα στο ραντάρ πολιτικής, θα ήταν
λάθος να τους θεωρήσουμε μία οντότητα με
τις ίδιες ανάγκες. Πολλοί
έχουν ζήσει ως ζευγάρι και
θα ζευγαρώσουν πάλι στο
μέλλον. Δεν πιέζονται όλοι
οικονομικά
Επειδή τα νοικοκυριά των
μοναχικών ατόμων στον
Καναδά είναι μια διαφορετική και δυναμική ομάδα, η δημόσια πολιτική
πρέπει να επικεντρώνεται
σε όσους δυσκολεύονται
στην αγορά εργασίας ή τις
προσωπικές προκλήσεις
(π.χ. που σχετίζονται με
την υγεία). Τριάντα τρία
τοις εκατό των ατόμων που
είναι σε ηλικία εργασίας
ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε σύγκριση με το 10
τοις εκατό όλων των Καναδών. Περισσότερο από το
20 τοις εκατό αυτών που
ζουν μόνοι και είναι ηλικίας 45 έως 64 ετών έχουν
βιώσει τη φτώχεια για έξι
συνεχόμενα χρόνια ή περισσότερο. Τα νοικοκυριά
με ενήλικες αντιπροσωπεύουν το 28,2% του πληθυσμού, αλλά αποτελούν
το ανησυχητικό 48,1% των
νοικοκυριών που έχουν
πρόσβαση σε τράπεζες
τροφίμων.
Μπείτε στον αδίστακτο
ηθοποιό σε αυτήν την ήδη
εύθραυστη οικονομική
σκηνή. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου του
2020, το COVID-19 σημείωσε μείωση 32% στις
εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και μείωση κατά 15%
στην απασχόληση. Σχεδόν
οι μισές απώλειες θέσεων

εργασίας ήταν από τους
χαμηλότερους εργαζόμενους. Οι μεμονωμένοι
εργαζόμενοι χωρίς παιδιά
παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία απώλεια σε συνολικές μηνιαίες
ώρες αυτής της περιόδου.
Το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο προειδοποιεί ότι οι
πανδημίες τείνουν να διευρύνουν το χάσμα μεταξύ
πλουσίων και φτωχών. Ο
συντελεστής ανισότητας
Gini που χρησιμοποιείται
συνήθως αυξάνεται, κατά
μέσο όρο, μετά από αυτά
τα γεγονότα. Μετά από
πέντε χρόνια, το καθαρό
Gini ανεβαίνει συνήθως
κατά περίπου 1,5 τοις εκατό, μια σημαντική αύξηση
δεδομένου ότι αυτό το
μέτρο κινείται αργά με την
πάροδο του χρόνου.
Τους τελευταίους μήνες, οι
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δικαίως έχουν απορροφηθεί από την κρίση.
Η Οτάβα ανταποκρίθηκε γρήγορα στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης
COVID-19 με πολλαπλά
προγράμματα οικονομικής
βοήθειας. Τώρα ήρθε η
ώρα να επικεντρωθούμε
στο μέλλον.
Εστίαση στις βασικές αιτίες
Δεν υπάρχει λύση μαγικής σφαίρας για σύνθετες
προκλήσεις. Τα λεγόμενα
«πονηρά προβλήματα»
απαιτούν μια στρατηγικά σχεδιασμένη δέσμη
μέτρων πολιτικής. Ενώ οι
δράσεις που προτείνονται
εδώ θα ισχύουν για όλους
τους εργαζόμενους, αυτά
τα μέτρα θα ωφελήσουν
ιδιαίτερα τους μεμονωμένους εργαζόμενους, λόγω
των δίδυμων προκλήσεων
που πολλοί από αυτούς
αντιμετωπίζουν σχετικά
με τα χαμηλά κέρδη και τη
φτώχεια και το υψηλότερο κόστος της μοναχικής
ζωής.
Οι τρέχουσες ρυθμίσεις
εργασίας παράγουν εισοδηματική ανισότητα.
Πρώτος κανόνας της επιχείρησης: πληρώστε την
εργασία. Ο μισθός ζωής
επιτρέπει μια μέτρια, αλλά
αξιοπρεπή ζωή. Χρειάστηκε το COVID-19 για
να επισημανθεί η ανάγκη
για επαρκείς μισθούς για
βασικούς εργαζόμενους.
Αυτό το μάθημα πρέπει να
εφαρμοστεί ευρέως.
Οι δρόμοι για αξιοπρεπή
εργασία θα πρέπει να δημιουργηθούν μέσω στοχευμένων στρατηγικών,
όπως οι συμφωνίες παροχών κοινότητας. Αυτές οι
ρυθμίσεις απαιτούν έργα
που υποστηρίζονται από
το κοινό, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε
υποδομές, για την εκπαίδευση και την πρόσληψη περιθωριοποιημένων
εργαζομένων. Με λίγες
σκάλες σε ευκαιρίες, οι χαμηλόμισθοι παραμένουν

στο κάτω μέρος.
Ο αγωνιστικός χώρος μπορεί να ισοπεδωθεί με την
οικοδόμηση των γνώσεων
και των δεξιοτήτων των
πιο ευάλωτων εργαζομένων. Η Food Banks Canada
ανέφερε ότι το 27% των
ατόμων που είναι ηλικίας
45 έως 64 ετών έχουν βαθμολογία αλφαβητισμού
στο Επίπεδο 1 ή χαμηλότερο σε σύγκριση με το 17%
των Καναδών ενηλίκων.
Επισκευάστε το δίχτυ
ασφαλείας
Όπως περιγράφω σε ένα
πρόσφατο σχόλιο για το
Ινστιτούτο Έρευνας για
τη Δημόσια Πολιτική, οι
κρατικές μεταβιβάσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση των
ανισοτήτων στο εισόδημα από την απασχόληση.
Ενώ όλοι οι εργαζόμενοι
βασίζονται σε δύο κύρια
προγράμματα, το Canada
Worker Benefit (CWB) και
την Employment Insurance
(EI), οι εργαζόμενοι με χαμηλότερα εισοδήματα με
παιδιά λαμβάνουν επιπλέον παροχές από αυτά τα
προγράμματα.
Η CWB συμπληρώνει χαμηλούς μισθούς. Δυστυχώς, το όφελος είναι μέτριο και ο σχεδιασμός του
τόσο στενός ώστε να είναι
αμελητέος στη βοήθεια
που παρέχει. Το μέγιστο
όφελος για μεμονωμένα
άτομα είναι ετήσιο 1.355
$ σε σύγκριση με 2.335 $
για οικογένειες (τα ποσά
ποικίλλουν για το Κεμπέκ,
την Αλμπέρτα και τη Νούναβουτ).
Το EI αντικαθιστά το εισόδημα σε περιόδους ανεργίας. Πληρώνει το 55 τοις
εκατό των μέσων ασφαλισμένων εβδομαδιαίων
κερδών, έως ένα μέγιστο
ποσό. Το 2020, το μέγιστο
ετήσιο ποσό ασφαλίσιμων
κερδών είναι 54.200 $,
με αποτέλεσμα μέγιστο
εβδομαδιαίο ποσό 573 $.
Οι εργαζόμενοι χαμηλού
εισοδήματος με παιδιά και
το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως και
25.921 $ μπορεί να είναι
επιλέξιμοι για οικογενειακό συμπλήρωμα, το οποίο
μπορεί να αυξήσει το ποσοστό παροχών έως και
το 80% των μέσων ασφαλισμένων εισοδημάτων.
Οι μόνοι που κερδίζουν
δεν δικαιούνται επιπλέον
παροχές.
Η κάλυψη του ΕΙ είναι το
σημαντικότερο πρόβλημα για όλους τους εργαζομένους. Το ποσοστό
των εργαζομένων που
λαμβάνουν παροχές ΕΙ
κυμαινόταν περίπου στο
80% από τις δεκαετίες του
1960 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στα μέσα
της δεκαετίας του 1990,
οι αυστηρότεροι κανόνες
επιλεξιμότητας μείωσαν
την κάλυψη σε περίπου
40%, όπου παρέμεινε και

είναι ακόμη χαμηλότερο
στο Οντάριο.
Τα μειονεκτήματα του EI
έγιναν ξεκάθαρα καθαρά
κατά τη διάρκεια της βιασύνης για τη δημιουργία
του Οφέλους αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης του
Καναδά. Με τη σταδιακή
κατάργηση του CERB, η
Οτάβα αναγνώρισε την
ανάγκη να μειωθεί σημαντικά το κατώτατο όριο
καταλληλότητας EI και να
δημιουργηθούν τρία προσωρινά προγράμματα για
όσους εξακολουθούν να
μην πληρούν τις προϋποθέσεις EI. Ελλείψει ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης
της εισοδηματικής ασφάλειας, οι χαλαροί κανόνες
επιλεξιμότητας και τα μέτρα διακοπής του χάσματος ενδέχεται να πρέπει να
παραμείνουν σε ισχύ για
κάποιο χρονικό διάστημα.
Αναδημιουργήστε την αρχιτεκτονική ασφάλειας
εισοδήματος
Η επιδιόρθωση των τρεχόντων προγραμμάτων
είναι απαραίτητη αλλά όχι
επαρκής. Έγιναν τολμηρά
βήματα κατά την αναθεώρηση των προγραμμάτων
εισοδήματος του Καναδά,
ξεκινώντας με την αναδιατύπωση της επαρχιακής
/ εδαφικής κοινωνικής
πρόνοιας, αφαιρώντας τα
οφέλη των παιδιών από
την κοινωνική πρόνοια.
Το National Child Benefit
έγινε το πρώτο τούβλο
στην ανακατασκευασμένη
αρχιτεκτονική ασφάλειας
εισοδήματος του Καναδά.
Η Οτάβα αύξησε σημαντικά τα επιδόματα παιδιών
για εξομοιώση όλες τις
οικογένειες χαμηλού εισοδήματος στο ίδιο επίπεδο,
είτε για κοινωνική πρόνοια,
άλλα προγράμματα εισοδήματος ή στο εργατικό
δυναμικό. Οι επαρχίες /
επικράτειες, με τη σειρά
τους, αφαίρεσαν τα επιδόματα τέκνου από την
κοινωνική πρόνοια και,
βάσει συμφωνίας με διαπραγμάτευση, χρησιμοποίησαν τις απροσδόκητες
εξοικονομήσεις τους για να
επενδύσουν σε υπηρεσίες
και υποστηρίξεις για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος με παιδιά.
Σχεδιάστηκε αρχικά παρόμοια ανασυγκρότηση που
θα είχε αναδιαμορφώσει
«παροχές για ενήλικες»,
συμπεριλαμβανομένης
της CWB, της EI και της
κοινωνικής πρόνοιας. Η
αναδιάρθρωση των παροχών για ενήλικες θα ισχύει
για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων
εργαζομένων. Όπως και
τα επιδόματα για παιδιά, η
Οτάβα θα αναλάβει την ευθύνη για την εισοδηματική
ασφάλεια και οι επαρχίες /
περιοχές θα επενδύσουν
σε υπηρεσίες υποστήριξης, παροχές υγείας και
κοινωνικές υπηρεσίες.

Δυστυχώς, αυτός ο βαθύς μετασχηματισμός των
παροχών για ενήλικες εργαζόμενους δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Οι μεμονωμένοι εργαζόμενοι,
ειδικότερα, παραμένουν
οι ξεχασμένοι φτωχοί του
κόσμου της πολιτικής. Αν
δεν υπάρχει τίποτα άλλο,
το COVID-19 έχει επισημάνει την ανάγκη για εγγύηση εισοδήματος μέσω
του επανασχεδιασμού των
υπαρχόντων προγραμμάτων ή του εγγυημένου
εισοδήματος που τους
υποβιβάζει σε ένα μόνο
όφελος.
Η Αντιμετώπιση της προσιτής στέγης
Τα νοικοκυριά των μοναχικών ατόμων αντιμετωπίζουν μεγάλο βάρος
εάν δεν είναι σε θέση να
μοιραστούν καταλύματα.
Ζώντας μοναχικά σημαίνει ολόκληρη πληρωμή
–– για ενοικίαση, φαγητό
και άλλες ανάγκες. Τα στατιστικά στοιχεία Canada
ανέφεραν ότι το ποσοστό
νοικοκυριών ενός ατόμου
με μηνιαίο κόστος στέγασης που θεωρείται μη
προσιτό (δηλαδή, το 30%
ή περισσότερο του μέσου
μηνιαίου εισοδήματος των
νοικοκυριών) ήταν υπερδιπλάσιο του ποσοστού
μεταξύ άλλων τύπων νοικοκυριών (41 τοις εκατό
έναντι 17 τοις εκατό).
Η έλλειψη στέγης είναι η
κορυφή του παγόβουνου
ανασφάλειας στέγασης. Η
απογραφή του 2016 απαρίθμησε 995 καταφύγια
με 22.190 κατοίκους, η
συντριπτική πλειονότητα των οποίων ήταν άγαμοι (89,1%) και φτωχοί
(84,7%). Με περιορισμένες
ευκαιρίες για σωστή υγιεινή και φυσική απόσταση,
οι κάτοικοι διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο έκθεσης
στο COVID-19.
Το 2017, η Οττάβα ξεκίνησε την Εθνική Στρατηγική
Στέγασης για τη βελτίωση
της προσιτής στέγης. Παρόλο που η ανακοίνωση
έλαβε την υποδοχή ενός
ήρωα, τα αποτελέσματα
φαίνονται αμφίβολα. Η
Οτάβα πρέπει να εντείνει
τις προσπάθειές της στη
στέγαση, ιδίως ενόψει του
αντίκτυπου του COVID-19
στα νοικοκυριά χαμηλού
εισοδήματος που ζουν
σε καταλύματα με χαμηλό επίπεδο. Ευτυχώς, η
πρόσφατη ομιλία θρόνου
υποσχέθηκε επιπλέον ομοσπονδιακή επένδυση σε
προσιτές κατοικίες.
Δώστε προσοχή στις ειδικές ανάγκες
Μια έκθεση πριν από το
COVID-19 από την Food
Banks Canada διαπίστωσε
ότι το 17% των ανύπαντρων βιώνουν ψυχική
ασθένεια ή / και κατάχρηση ουσιών σε σύγκριση με

το επτά τοις εκατό όλων
των Καναδών. Το COVID-19
χτύπησε τους μοναχούς
ιδιαίτερα σκληρά, αφήνοντάς τους απομονωμένους
και ευάλωτους. Πρέπει
να είναι οι πρωταρχικοί
στόχοι των μελλοντικών
πρωτοβουλιών ψυχικής
υγείας.
Τα άτομα με αναπηρίες
αντιμετωπίζουν συχνά
υψηλότερο κόστος για
τεχνικά βοηθήματα και
προσωπικές υποστηρίξεις.
Τον Αύγουστο του 2020,
η Καναδική Στατιστική
Υπηρεσία κυκλοφόρησε
τα αποτελέσματα ενός
ερωτηματολογίου για να
προσδιορίσει τον αντίκτυπο του COVID-19 στους
Καναδούς με αναπηρίες.
Μεταξύ των πολλών ευρημάτων, οι ερωτηθέντες
που ζούσαν μόνοι (65 τοις
εκατό) ήταν πιο πιθανό
από τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά (58 τοις εκατό)
να αναφέρουν αρνητικό
αντίκτυπο στην ικανότητά
τους να αγοράζουν βασικά
αγαθά.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δημιούργησε μια
συμβουλευτική επιτροπή
αναπηρίας COVID και ανακοίνωσε μια εφάπαξ οικονομική βοήθεια. Ενώ αυτό
το μέτρο στάσης-χάσματος ήταν ευπρόσδεκτο,
ήταν ακριβώς αυτό: ένα
κενό διακοπής. Η Οτάβα
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία
ενός ισχυρού συστήματος
εισοδήματος από άτομα
με αναπηρία για να αντιμετωπίσει τα δυσανάλογα
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας μεταξύ των ατόμων
με αναπηρίες - ειδικά των
ατόμων. Μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες ηλικίας
15 έως 64 ετών, οι μοναχικοί γονείς και τα άτομα που
ζούσαν μόνα τους ήταν πιο
πιθανό να ζουν σε συνθήκες φτώχειας οποιουδήποτε τύπου οικιακής διαβίωσης. Η κοινότητα των
ατόμων με ειδικές ανάγκες
ήταν ικανοποιημένη με την
πρόσφατη ανακοίνωση
ομιλίας για το θρόνο σχετικά με ένα νέο καναδικό
επίδομα αναπηρίας που
διαμορφώθηκε σύμφωνα
με το συμπλήρωμα εγγυημένου εισοδήματος για
ηλικιωμένους.
Η ανισότητα είναι μια αργή
απειλή. Το COVID-19 βοηθήθηκε να ανεβάσει τις
φλόγες του, με ευάλωτους
εργαζόμενους και μεμονωμένους Καναδούς να
αισθάνονται το μεγαλύτερο μέρος της ζέστης. Πέρα
από τα μέτρα καταπολέμησης της πυρκαγιάς, η μελλοντική πολιτική πρέπει να
περιλαμβάνει ένα σύνολο
συντονισμένων, πολλαπλών πρωτοβουλιών που
ανταποκρίνονται στις μακροχρόνιες και ανεπίλυτες
προκλήσεις της εισοδηματικής ανισότητας.
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Γιατί αποφεύγουμε την Ιστορία

Χρήστος Γιανναράς
Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι
μάλλον φανερό ότι η ελληνική πλευρά αποφεύγει να
μιλήσει για το παρελθόν,
αποφεύγει τη γλώσσα της
Ιστορίας. Ο,τι συζητείται,
είναι πρόβλημα τωρινό,
επικαιρικό, άσχετο με καταβολές στο παρελθόν των
δύο λαών.
Ανάλογη παράκαμψη της
Ιστορίας διαφαίνεται και
στις ισραηλινο-γερμανικές σχέσεις. Εκεί όμως η
λογική της αποσιώπησης
του παρελθόντος μοιάζει
να προκύπτει αυτονόητα,
περίπου, σαν σύνδρομο
κορεσμού. Το σύγχρονο
γερμανικό κράτος έχει
επίσημα και έμπρακτα
παραδεχθεί την ενοχή του
ναζιστικού καθεστώτος,
1933-1945, για το εφιαλ-

τικό «ολοκαύτωμα»: τη
μεθοδική εξόντωση των
Εβραίων της Ευρώπης. Και
η παραδοχή δεν είναι τυπική, συμβατική μεταμέλεια,
συνιστά μια συνεχή, ποικιλότροπα εκφρασμένη,
μέχρις υπερβολής, αυτομεμψία.
Οι Ελληνες ήταν υπόδουλοι στους Οθωμανούς
Τούρκους για τετρακόσια
χρόνια. Αυτή την υποδούλωση είναι λάθος να την
κατανοούμε με σημερινές προσλαμβάνουσες:
ότι το έθνος-κράτος των
Ελλήνων κατακτήθηκε
από το έθνος-κράτος των
Τούρκων. Τότε δεν υπήρχαν έθνη-κράτη, υπήρχε ο
«μέγας κόσμος» της Ελληνορωμαϊκής «Οικουμένης»
και σκόρπια τα βασίλεια
των «βαρβάρων» –βάρβαροι τότε λογαριάζονταν οι
λαοί που δεν είχαν «βίον
πολιτικόν», οργάνωση
«πόλεως», δεν γνώριζαν
ως πρώτιστο στόχο την
κοινωνία κοινών αναγκών.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο
να κατανοήσουμε σήμερα την τότε, πριν από το
έθνος-κράτος, ιστορική
πραγματικότητα. Πρωτογενώς στην ανθρώπινη
Ιστορία τη συνύπαρξη
την καθόριζαν φυσικές

αναγκαιότητες: η κοινή
φυλετική (εθνική) καταγωγή, η συνακόλουθη κοινή
γλώσσα, κοινά ήθη-έθιμα,
κοινή θρησκεία. Μόνοι οι
Ελληνες πέτυχαν να προσδιορίζονται από τον «πολιτισμό» τους: τον τρόπο της
συλλογικής συνύπαρξης,
την «πόλιν», την «πολιτικήν
τέχνην και επιστήμην».
Ως οργανωμένη «πολιτική» πραγματικότητα, τους
Ελληνες τους κυριάρχησαν
οι Λατίνοι Ρωμαίοι. Αλλά
δεν τους εξουσίασαν υπεροχικά, προσέλαβαν τον
ελληνικό τρόπο (Γλώσσα,
Θεσμούς, Τέχνη) – η Ρωμαϊκή Τάξη Πραγμάτων
(ordo rerum) παρήγαγε
το καινούργιο διεθνικό
πολιτικό μόρφωμα της
Αυτοκρατορίας Νέας Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως.
Εζησε χίλια χρόνια.
Πολυεθνικό, πολυφυλετικό, αλλά ομόγλωσσο και
ομόπιστο (κοινού τρόπου
και πολιτισμού, εκκλησιαστικά κοινωνούμενου, όχι
ατομοκεντρικά θρησκευόμενου), το Imperium «της
Πόλης και της Αγια-Σοφιάς» υποτάχθηκε, για τέσσερις αιώνες, στους Οθωμανούς Τούρκους – σε μια
θρησκεία φυλετική, χωρίς
μεταφυσική. Οι βυθισμέ-

νοι σε μαρτυρική δουλεία
πληθυσμοί της αυτοκρατορίας εξεγέρθηκαν επανειλημμένα ενάντια στους
βά ν α υ σ ο υ ς δ υ ν ά σ τ ες
τους, χωρίς αποτέλεσμα.
Αποτέλεσμα διαφάνηκε
μόνο όταν η μετα-ρωμαϊκή Δύση κατόρθωσε να
σφετεριστεί ολοκληρωτικά την αρχαία ελληνική
κληρονομιά και υπολόγισε
ότι ένα δυτικο-ευρωπαϊκό
προτεκτοράτο στα περιώνυμα εδάφη της κλασικής
Ελλάδας οριστικοποιούσε
και βεβαίωνε την εξαφάνιση του μισητού στη Δύση
«Βυζαντίου».
Στην Ελλάδα, στα λίγα
χρόνια ώς τον Οθωνα,
και στην Τουρκία ώς τον
Κεμάλ Ατατούρκ, η αντιπαλότητα και οι διενέξεις
Ελλήνων και Τούρκων δεν
είχαν «εθνικό» (κρατικής
αντιμαχίας) χαρακτήρα.
Ηταν διεκδίκηση (συνειδητή ή λανθάνουσα),
ποιος θα διαχειριστεί την
«τάξη» της αυτοκρατορίας
– ποιος θα έχει «την Πόλη
και την Αγια-Σοφιά». Με
τους εξευρωπαϊσμένους
εκσυγχρονιστές, Κεμάλ και
Βενιζέλο, οι αντιπαλότητες
προσαρμόστηκαν στις
τυπικά νεωτερικές εθνικές αντιμαχίες, με αρκετή

δόση ατομοκεντρικής πολιτικάντικης αρχομανίας. Ο
Κεμαλισμός μεταμόρφωσε
την Τουρκία σε ένα μιμητικά εκσυγχρονισμένο,
ευρωπαϊκού τύπου άθρησκο (laique) κράτος, περιφερειακή υπερδύναμη, με
αποφασιστικό ρόλο για
το εξουσιαστικό παιχνίδι
των «υπερδυνάμεων» στον
πλανήτη.
Αλλά κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει (επομένως και να ελέγξει) την
αγυρτεία Ερντογάν. Από
το 2003, που πρωτοέγινε
πρωθυπουργός, ο άνθρωπος αυτός άλλαξε την όψη,
τον ρόλο, τους στόχους της
χώρας του. Με ταχύτητα
εκπληκτική, σε ελάχιστο
χρόνο, η Τουρκία μετασχηματίστηκε σε κράτος
ισλαμικό, υπερμοντέρνο,
«δυτικού» τύπου, χωρίς
να αρνηθεί, ούτε στο ελάχιστο, την απόλυτη προτεραιότητα της αφελέστατης
μουσουλμανικής θρησκοληψίας.
Η απόλυτη κατάφαση
του εκσυγχρονισμού, με
παράλληλη, πεισματική
εμμονή σε μια ψυχολογικών προτεραιοτήτων
θρησκευτικότητα, εξασφαλίζουν ακαταμάχητο
αντίβαρο στον μηδενισμό

του Διαφωτισμού και της
«προόδου». Ο Ερντογάν
σαφώς το έχει αντιληφθεί,
γι’ αυτό και επιβάλλεται με
τόση άνεση στους ασπόνδυλους κοσμοκράτορες
της εποχής μας: ΗΠΑ, Ε.Ε.,
Ρωσία, Κίνα.
Οταν εμείς, οι Ελλαδικοί,
μιλάμε στον Ερντογάν για
Διεθνές Δίκαιο, «Δικαστήριο της Χάγης», ενδεχόμενη προσφυγή μας στο
«Συμβούλιο Ασφαλείας»
του ΟΗΕ, ασφαλώς θα
χαμογελάει ειρωνικά. Ο
Ερντογάν θα ανησυχήσει
και θα μας υπολογίσει,
μόνο αν μάθει ότι αρχίζουμε να διδάσκουμε από το
Δημοτικό Σχολείο αρχαία
ελληνικά, απομακρύνουμε
από το υπουργείο Εξωτερικών τους ευνοούμενους
ξένων πρεσβειών κομματανθρώπους, μεταφέρουμε εξουσία σε αυτοδιαχειριζόμενες κοινότητες.
Οσο η έγνοια μας είναι να
πιθηκίζουμε χάσκοντες
τον μηδενισμό και αμοραλισμό του «εκσυγχρονισμού», δεν έχει τίποτα να
φοβηθεί ο Ερντογάν. Το
Αιγαίο θα γίνεται, «ανεπαισθήτως» και χωρίς συρράξεις, δικό του.

30 Ιουνίου 1999. Στην Νέα Υόρκη συναντιέται ο ΓΑΠ με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Ισμαήλ Τζέμ. Πρωθυπουργός
ο σπιθαμιαίος Σημίτης. Ο ΓΑΠ δηλώνει ότι η μωαμεθανική μειονότητα της Θράκης έχει το δικαίωμα να αυτοαποκαλείται
τουρκική. Ο τύπος της Τουρκίας πανηγυρίζει και με πηχυαίους τίτλους, τον εγκωμιάζει. «Bravo Giorgos». 12 Ιουνίου
2018, στις Πρέσπες, υπογράφεται η προδοσία της Μακεδονίας, από τον Κοτζιά και υπό το ευφρόσυνο μειδίαμα του
αγραβάτωτου προϊσταμένου του. Την επαύριον ο σκοπιανός τύπος επιδίδεται σε ουρανομήκεις ζητωκραυγές. «Bravo
Alexis». Προσφάτως ο Ζάεφ, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, έπλεξε το εγκώμιο και δήλωσε «πολύ ευχαριστημένος» με τον Μητσοτάκη, διότι «έδωσε μάχες για την Βόρεια Μακεδονία». «Bravo Kyriakos».
Δημήτρης Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς
Δηλαδή, μέσα σε 10 χρόνια, τρείς Έλληνες πρωθυπουργοί, εισέπραξαν
επαίνους από όμορες χώρες, που απροκάλυπτα αμφισβητούν την Ιστορία και
την Γεωγραφία μας. Τι μας
παρέδωσε ο μεγαλοφυής
νους των αρχαίων προγόνων μας; «Επαινούμενος
γαρ υπό των εναντίων
αγωνιώ μη τι κακόν είργασμαι». «Όταν με εξυμνούν
οι εχθροί, πρέπει να αγωνιώ μήπως διαπράττω κάτι
κακό». Και το «κακό» έχει
όνομα στην εξωτερική πολιτική. Λέγεται προδοσία.
Πάντοτε τα «μπράβο»
επαναλαμβάνονται και
στις ευρωπαϊκές αυλές.
Μπράβο για τα εθνοκτόνα
μνημόνια, μπράβο για την
«φιλοξενία» παράνομων
μεταναστών, για τα Σκόπια,
για τις διαπραγματεύσεις
με τα αρπακτικά της Άγκυρας. Είναι οι ανύστακτοι
φρουροί και Προστάτες
της υποτελούς νομιμοφροσύνης μας, «οι φίλοι
μας», οι Ευρωπαίοι.
Γυρίζω πίσω. Στο αθάνατο
Εικοσιένα. Το έχω ξαναγράψει. Τώρα που μας
πνίγουν οι αναθυμιάσεις
και πιάνουμε την μύτη
από τα όσα παρανοϊκά
συμβαίνουν, ανασασμό και
παρηγοριά βρίσκουμε στις
λεβέντικες «αποκοτιές»
των προγόνων μας. «Αύτη
η ημέρα ην εποίησεν ο

Κύριος αγαλλιασώμεθα και
ευφρανθώμεν εν αυτή»,
η ημέρα της Παλιγγενεσίας. Αγαλλίαση και ελπίδα τούτη την εποχή της
αχαλίνωτης τιποτολογίας,
θα βρούμε στα άγια δισκοπότηρα της Εκκλησίας
μας και στα αντρειωμένα
άρματα του ’21.
Κάποτε ο αρχηγός του
στρατού της γαλλικής κατοχής, στρατηγός Μαιζόν,
μετά την Ελληνική Επανάσταση, πρότεινε κάποτε
στον Καποδίστρια να του
δώσει στρατιώτες για προσωπική του φρουρά, να
τον προστατέψουν σε ώρα
ανάγκης. Ο Κυβερνήτης
ευχαρίστησε και είπε:
-Ως Κυβερνήτης της Ελλάδος πρέπει να φρουρούμαι
από τους Έλληνες. Αν φθάσω στο σημείο να χρειάζομαι ξενική φρουρά, θα
παραιτηθώ αμέσως από το
αξίωμα μου». (Περιοδικό
«Γνώσεις», σελ. 47, 1958).
Λαμπρό μάθημα από τον
μεγάλο, ακενόδοξο ηγέτη.
Η Ελλάδα πρέπει να φρουρείται από τους Έλληνες.
Να την υπερασπίζονται
χέρια ελληνικά. Διότι «ο
φιλήκοος των ξένων είναι προδότης». Γι’ αυτό
και όταν δολοφονήθηκε
πανηγύριζαν οι Φράγκοι
και φραγκοέλληνες τύπου
Κοραή.
Μετέχουμε και είμαστε
μέλη του ΝΑΤΟ και της
Ευρωπαϊκής τάχα και Ένω-

σης. Πού είδαμε το καλό
τους, την υποστήριξη;
Πουθενά. Μας θυμούνται
όταν χρειάζονται την συμμετοχή μας σε «ειρηνευτικές αποστολές», Κορέα,
Ιράκ, Περσικός κόλπος
και όπου αλλού σπέρνουν
ερείπια.
1805. Αύγουστος. Οι Ρώσοι
προτείνουν στον Θοδωρή
Κολοκοτρώνη, να μπει
στην «δούλευσή τους για
να χτυπήσουν τον Ναπολέοντα». Αποκρίνεται ο
απαράμιλλος Γέρος του
Μοριά και της πατρίδας
όλης: «Όσον διά το μέρος
μου δεν εμβαίνω εις την
δούλευσιν. Τι έχω να κάμω
με τον Ναπολέοντα; Αν
θέλετε όμως στρατιώτες
διά να ελευθερώσουμε
την πατρίδα μας, σας υπόσχομαι και πέντε και δέκα
χιλιάδες στρατιώτες. Μία
φορά εβαπτίσθημεν με το
λάδι, βαπτιζόμεθα και μίαν
φορά με το αίμα διά την
ελευθερίαν της πατρίδος
μας». («Κολοκοτρώνης»,
εκδ. Πάπυρος, σελ.34). Η
απάντηση του Κολοκοτρώνη αποστομώνει και
όσους υποστηρίζουν ότι
η Ελληνική Επανάσταση
είναι «αποπαίδι» της γαλλικής ή της αμερικανικής,
όπως πρόσφατα ακούστηκε από τον πρωθυπουργό,
προφανώς για να κολακέψει τον φιλοξενούμενό του
υπουργό των Εξωτερικών.
Αυτά παθαίνεις και ασυλ-

λόγιστα λες, αν αγνοείς
την ιστορία μας και τα
χρόνια της σπουδής σου
«έβοσκες» στα πανεπιστήμια της αλλοδαπής ή
κοιμόσουν με το «Κεφάλαιο» στο μαξιλάρι σου.
Αμφιβάλλω «σφοδρώς»,
αν οι πρωθυπουργοί τού
«μπράβο» έχουν διαβάσει
έστω και μια αράδα από
τα απομνημονεύματα του
Κολοκοτρώνη ή του Μακρυγιάννη. Απελέκητοι
και αμόρφωτοι προσέρχονται στα διαβούλια με
τα πτυχία του Χάρβαρντ ή
του Στάνφορντ, τα οποία
επιδοτούν τα «ιδρύματα»
που μας κληροδότησαν
οι πατεράδες και οι θείοι
τους, μήπως και μείνει
κάποιο πορφυρογέννητο
«παιδί» μετεξεταστέο.
Ο Ερντογάν που ψευτοσπούδασε σε ιερατικές
σχολές «τους χορεύει
όλους στο ταψί», γιατί ξέρει την τουρκική ιστορία,
το ρατσιστικό και φιλοπόλεμο αυτό κήρυγμα των
ιμάμηδων με το οποίο τον
δασκάλευαν στα μαθητικά
του χρόνια. Το πόσο πετυχημένος είναι για τους
Τούρκους, το συμπεραίνουμε και από την αντιμετώπισή του από τον έντυπο
ή ηλεκτρονικό τύπο όλης
της Ευρώπης, τελευταία
και της πατρίδας μας. Δεν
επαινείται υπό των εναντίων, αντιθέτως λοιδορείται,
διότι εργάζεται μόνο για

την χώρα του. Τρελό τον
κατεβάζουν, φασίστα και
σουλτάνο τον ανεβάζουν,
για τους υπηκόους του είναι όμως μέγας και τρανός.
Και να υπενθυμίσω ότι στα
τουρκικά σχολικά βιβλία
το Ισλάμ παρουσιάζεται
ως ο σημαντικότερος παράγοντας της κοινωνικής
ζωής, εκθειάζεται υπερβαλλόντως ο ηρωισμός
των Τούρκων, οι οποίοι
έπεσαν θύματα περίπου
γενοκτονίας από τους Έλληνες και τους Αρμένιους.
Όταν δε ανοίγει το βιβλίο
του ο μικρός μαθητής συναντά την ρήση του Κεμάλ «η ευτυχία να είσαι
Τούρκος» και τον εθνικό
του ύμνο.
Εμείς τι διδάσκουμε; Συνταγές μαγειρικής, οδηγίες
χρήσης καφετιέρας, τον
ηρωισμό της «Σόνιας της
γάτας», το ότι κρυφτήκαμε
στα υπόγεια των σπιτιών
όταν κηρύχτηκε ο πόλεμος του ’40, συγκρίνουμε
τον Μέγα Αλέξανδρο με
την Κοκκινοσκουφίτσα,
αφαιρούμε τον σταυρό
από όσες εικόνες παρουσιάζουν ναούς, διακωμωδούμε το ’21 με άθλια
κείμενα του τύπου δίνουμε
παράσταση για την επέτειο και κάποιος μαθητής
που υποδυόταν τον Κολοκοτρώνη «φαινόταν το
βρακί του» και οι υπόλοιποι χαχάνιζαν, επαινείται
ο δεσμός του 25χρονου

Σάκη με δεκαπεντάχρονη
μαθήτρια (κείμενο στην
Γλώσσα της Α’ γυμνασίου)
και άλλα πολλά ανάξια λόγου σκουπιδογραφήματα.
(Στο προηγούμενο άρθρο
μου μίλησα για «Φροντιστήρια Ελληνισμού». Πώς
θα γίνουν; Όπως κάποιος
ανοίγει φροντιστήριο ξένων γλωσσών, θα μπορούσαν ομάδες δασκάλων, με
ιθαγένεια ελληνική και όχι
νεοταξική, να ιδρύσουν
τέτοια φροντιστήρια. Να
σωθεί μαγιά Ελλήνων…).
Πίσω για ανάσες. «Επήγε
κάποτε ο Κολοκοτρώνης
προς χαιρετισμόν του αξιοτίμου διδασκάλου Νικολάου Καλύβα και ακροάζετο
την διδασκαλίαν.
-Τι είναι τούτα, λέγει μεμιάς, που διδάσκεις τα
παιδιά τώρα; Τούτο να
τους φωτίσεις. Και εχύθη
με γελούμενο πρόσωπο
να σχίση ένα Βόλφιον, in
folio, μεγάλο βιβλίο, για
να δείξει πώς φτιάνουν τα
φυσέκια». Ο διδάσκαλος
έπεσε και αγκάλιασε το βιβλίο για να το γλιτώσει από
τα χέρια του καπετάνιου.
Τα παιδιά γελούσαν βλέποντάς τους…(«Οι λόγιοι
και ο αγώνας», Α. Αγγέλλου, σελ. 15). Τα σημερινά
σχολικά βιβλία ούτε για
φυσέκια δεν αξίζουν…
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον, κάντε κλικ εδώα
σημερινά σχολικά βιβλία
ούτε για φυσέκια δεν αξίζουν…
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Το Βασικό Πιστοποιητικό Του Δήμου Για Την Κληρονομιά

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας της αποδοχής κληρονομίας, ώστε
το σύνολο ή ποσοστό της
κληρονομίας (ακίνητα,
κινητά, υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών κλπ.)
να αποκτηθούν κατά κυριότητα από τον ή τους
κληρονόμους, τα σημαντικότερα χρονικά σημεία

είναι η υποβολή της Δηλώσεως Φόρου
Κληρονομίας,
η υπογραφή
στον συμβολαιογράφο της
Πράξης Αποδοχής Κληρονομίας ή / και
η έκδοση από
το Δικαστήριο
της διατάξεως που οδηγεί
στο λεγόμενο
Κληρονομητήριο. Για να
καταφέρει ο κληρονόμος
να τελειώσει τις παραπάνω διαδικασίες, εκτός
από την ληξιαρχική πράξη
θανάτου, το πιστοποιητικό
περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή άλλης διαθήκης
και εκείνα της μη αποποιήσεως της κληρονομίας
και της μη προσβολής του
κληρονομικού δικαιώματος, ένα έγγραφο “κλειδί”
είναι το πιστοποιητικό εγ-

γυτέρων συγγενών, που
εκδίδεται από το τμήμα
Δημοτολογίου του Δήμου
όπου ήταν εγγεγραμμένος
ο κληρονομούμενος.
Πιστοποιητικό εγγυτέρων
συγγενών εκδίδεται συνεπώς μόνο για Έλληνες
πολίτες, δηλαδή για όσους
ήταν εγγεγραμμένοι στο
Δημοτολόγιο ενός Δήμου.
Εάν ο αποβιώσας κατοικούσε μεν στην Ελλάδα,
αλλά δεν είχε ελληνικό
διαβατήριο και ταυτότητα,
αλλά και στην περίπτωση
που απεβίωσε εκτός Ελλάδος και δεν ήταν γραμμένος σε Δήμο στην Ελλάδα,
έχει όμως περιουσία στην
Ελλάδα, η απόδειξη των
πλησιεστέρων συγγενών
γίνεται με δύο ένορκες
βεβαιώσεις ή υπεύθυνες
δηλώσεις, δύο μαρτύρων,
οι οποίοι θα δηλώσουν ότι
γνωρίζουν καλώς εάν ο
θανών ή η θανούσα άφησε
τέκνα, σύζυγο ή εάν δεν
άφησε τέκνα, εάν είχε σύ-

ζυγο, αδέλφια, τέκνα προαποβιωσάντων αδελφών
ή και γονείς και ξαδέλφια.
Εν συνδυασμώ προς το αν
στην κληρονομία υπάρχει
διαθήκη ή όχι, από την
Ελλάδα ή το εξωτερικό, το
πιστοποιητικό εγγυτέρων
συγγενών είναι ίσως το
σημαντικότερο έγγραφο που επιτρέπει στην
εφορία, στον συμβολαιογράφο, στην τράπεζα,
αλλά και σε κάθε νομικό
που ελέγχει τους τίτλους
ενός ακινήτου που προέρχεται από κληρονομία,
να διαπιστώσει με νομική
ασφάλεια ποιοί είναι οι
κληρονόμοι και τι ποσοστό κληρονομεί έκαστος.
Εάν ο κληρονομούμενος
απεβίωσε εκτός Ελλάδος,
αλλά υπάρχουν αντικείμενα της κληρονομίας
στην Ελλάδα, ελέγχουμε
εάν υπάρχει οικογενειακή
μερίδα σε Δήμο στην Ελλάδα. Μπορεί ο θανών στο
εξωτερικό να είναι μόνο

εγγεγραμμένος ως τέκνο
των γονέων του, ενώ είχε
μεταναστεύσει στο εξωτερικό, όπου παντρεύτηκε
και έκανε παιδιά, χωρίς
όμως να τα έχει εγγράψει στην Ελλάδα. Σε μία
τέτοια περίπτωση, ίσως
απαιτηθεί να εγγραφούν
τώρα στο Δημοτολόγιο ο
γάμος και η γέννηση των
τέκνων που έλαβαν χώρα
στο εξωτερικό, να ανοιχθεί
νέα οικογενειακή μερίδα
στην Ελλάδα και μετά να
εκδοθεί το περίφημο πιστοποιητικό εγγυτέρων
συγγενών. Εάν ο γάμος του
ήταν δεύτερος, θα χρειασθεί να εγγραφεί ο πρώτος
γάμος του, το διαζύγιο και
μετά ο δεύτερος γάμος
του. Μπορεί επίσης να
χρειασθεί ακόμα και δικαστική απόφαση ελληνικού
δικαστηρίου αναγνωρίσεως της ισχύος στην Ελλάδα
της αλλοδαπής δικαστικής
απόφασης διαζυγίου.
Εάν η κληρονομουμένη

ήταν κάτοικος εξωτερικού,
αναμφισβητήτως Ελληνίδα, με κληρονομιά στην
Ελλάδα, αλλά όχι επισήμως
Ελληνίς υπήκοος, διότι επί
παραδείγματι είχε γεννηθεί στο εξωτερικό και δεν
είχε κάνει ποτέ την διαδικασία κτήσεως ελληνική
ιθαγενείας, για την απόδειξη των πλησιεστέρων
συγγενών και τον προσδιορισμό των κληρονόμων,
θα απαιτηθούν ένορκες
βεβαιώσεις δύο μαρτύρων στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, που θα γίνουν
δεκτές από την εφορία
και τον συμβολαιογράφο
εφόσον τηρηθεί ο απαιτούμενος τύπος, ώστε να
περαιωθεί η μεταβίβαση
των κληρονομιαίων στους
κληρονόμους.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr

Ο πόλεμος της Υπερκαυκασίας του 1918. Η «παρόμοια ιστορία»
με τη σημερινή σύγκρουση Αρμενίων κι Αζέρων
Ο πόλεμος για τον αρμενικό θύλακα Ναγκόρνο
Καραμπάχ (Αρτσάχ) δεν
είναι μια συνηθισμένη
αναμέτρηση που περιορίζεται ανάμεσα σε Αζέρους
σιίτες και χριστιανούς
Αρμένιους, αλλά μια σύγκρουση με πολύπλοκα
διεθνή χαρακτηριστικά.
Όπως όμως εμπλέκονται
σήμερα, με τον ένα ή άλλο
τρόπο, Τούρκοι, Ρώσοι,
Αμερικανοί / Δυτικοί, Ιρανοί, Ισραηλινοί, Σύροι
Τζιχαντιστές, χριστιανοί,
σουνίτες και σιίτες, έτσι
και πριν από περισσότερο
από έναν αιώνα, το 1918,
η περιοχή ήταν το «μήλον της έριδος» μεταξύ
Ρώσων Μπολσεβίκων,
Οθωμανών Τούρκων, Γερμανών και Βρετανών. Και
ανάμεσά τους Αρμένιοι,
Γεωργιανοί και Αζέροι
μάχονταν απεγνωσμένα
για την επιβίωσή τους.
Βασίλης Στοϊλόπουλος
Ιδιαίτερα προβληματική
ήταν η θέση των Αρμενίων
που ζούσαν με το μεγάλο
τραύμα της γενοκτονίας
από τους Τούρκους μόλις τρία χρόνια πριν. Ένα
τραύμα που αιμορραγεί
και σήμερα, με τους Αρμένιους να έχουν κάθε λόγο
να μιλούν για νέα απόπειρα γενοκτονίας από τους
Τουρκοαζέρους.
Στόχος όλων των ισχυρών
δυνάμεων τότε όπως και
τώρα οι ενεργειακές πηγές
στο Μπακού, της σημερινής πρωτεύουσας του
Αζερμπαϊτζάν, και ο έλεγχος των πετρελαιοπηγών
και των ενεργειακών οδών.
Τον Μάρτιο του 1918, οι
Κεντρικές Δυνάμεις (Γερμανία, Τουρκία, Αυστρία)
επέβαλαν με τη Συνθήκη του Μπρεστ – Λιτόβσκ (3 Μαρτίου 1918) ένα
«ντικτάτ» ειρήνης στους
Μπολσεβίκους αποσπώ-

υπό τον στρατηγό Lionel
Dunsterville μεταφέροντας στρατό από το μέτωπο της Μεσοποταμίας
μέσω του Ιράν με στόχο
την κατάληψη του Μπακού. Το „Great Games“ της
Κεντρικής Ασίας μεταξύ
Λονδίνου και Αγίας Πετρούπολης εμφανίστηκε
στο μέτωπο της Υπερκαυκασίας με την παρουσία
πλέον και των Κεντρικών
Δυνάμεων.
ντας περίπου το 1/4 των
εδαφών της ευρωπαϊκής
Ρωσίας και την υπόσχεση
της παράδοση τεράστιων
ποσοτήτων πρώτων υλών.

νών, να καλέσουν δηλαδή
για βοήθεια τους Γερμανούς μια και είχαν απέναντί
τους τους Αρμένιους που
υποστήριζαν οι Ρώσοι και
τους Αζέρους που υποστήριζαν οι Τούρκοι. Στις 28
Μαϊου 1918 υπογράφτηκε
η συμφωνία μεταξύ Γεωργιανών και Γερμανών, στόχος των οποίων ήταν ένα
«Καυκασιανό Μπλοκ» υπό
γερμανική ηγεσία που θα
συμπεριελάμβανε και τις
τρεις χώρες του Καυκάσου,
θεωρώντας ότι εκεί είναι
το εφαλτήριο να φτάσει η
Γερμανία μέχρι τις Ινδίες
που κατείχαν οι Βρετανοί!

Στο μεταξύ, η κατάρρευση της τσαρικής Ρωσίας
θεωρήθηκε από τους λαούς του Καυκάσου που
ανήκαν ακόμη στη Ρωσία
(Αρμένιοι, Αζέροι και Γεωργιανοί) σαν μια μεγάλη
ευκαιρία αυτοδιάθεσης,
σύμφωνα με το δόγμα Ουίλσων. Κι έτσι δημιουργήθηκε, παρά τις κραυγαλέες
μεταξύ τους έχθρες και
τους προσανατολισμούς
τους σε διαφορετικούς
συμμάχους, η λεγόμενη Τέλη Μαΐου αποβιβάζο«Ομοσπονδιακή Δημοκρα- νται στη Γεωργία 20.000
Γερμανοί στρατιώτες από
τία της Υπερκαυκασίας».
την Κριμαία που βρισκόΌμως απέναντί τους βρέ- ταν τότε υπό γερμανική
θηκε αμέσως η Οθωμανική κατοχή.
Αυτοκρατορία που έστειλε
στρατό στην περιοχή. Λί- Άτακτοι από διάφορες φυγους μόνο μήνες μετά, τον λές Γεωργιανών ενώθηκαν
Ιούνιο του 1918, με τη Συν- με τους Γερμανούς και η
θήκη Ειρήνης στο Βατούμι Γεωργία ήταν πλέον γερμααναγκάστηκαν οι τρεις νικό προτεκτοράτο. Και οι
χώρες του Καυκάσου να δύο μαζί σταμάτησαν τον
διαλύσουν την Ομοσπον- οθωμανικό στρατό στον
δία της Υπερκαυκασίας και ποταμό Χραμί. Η κλιμάκωκάθε μία να ανακηρύξει τη ση της σύγκρουσης σταμάτησε προσωρινά μόνο
δική της ανεξαρτησία.
μετά από μεγάλη πίεση
Τότε σήμανε η ώρα της του Βερολίνου προς τους
Γερμανίας και του στρα- Οθωμανούς. Για πρώτη
τάρχη Λούντεντορφ που φορά Γερμανοί και Τούρέστειλε στην περιοχή τον κοι βρέθηκαν αντιμέτωποι.
Βαυαρό στρατηγό Κρες
φον Κρεσσενστάιν μετά Τότε εμφανίστηκαν στην
από κάλεσμα των Γεωργια- περιοχή και οι Βρετανοί

Όμως η ευρύτερη περιοχή
του Μπακού ήταν η βασική ενεργειακή πηγή των
Σοβιετικών, που είχαν υποσχεθεί στην Συνθήκη του
Μπρεστ – Λιτόβσκ στους
Γερμανούς την παράδοση
ορυκτού πλούτου για τις
ανάγκες του πολέμου. Οι
Γερμανοί υποσχέθηκαν
στους Σοβιετικούς πως
θα φροντίσουν να μείνει
το Μπακού υπό σοβιετική
κυριαρχία. Σαν αντάλλαγμα αυτοί θα παρέδιναν
στους Γερμανούς το ¼ της
παραγωγής πετρελαίου
του Μπακού. Μια στρατιωτική συμμαχία στα σκαριά
μεταξύ Γερμανών και Σοβιετικών στον Καύκασο δεν
πραγματοποιήθηκε για
τον απλό λόγο ότι τον ίδιο
χρόνο έληξε ο Μεγάλος
Πόλεμος.
Ο αγώνας δρόμου για τα
πετρέλαια του Μπακού
κατ΄ αρχάς κερδήθηκε από
τους Βρετανούς. Όμως οι
Οθωμανοί δεν έμειναν
με σταυρωμένα χέρια. Η
3ηστρατιά τους που μετονομάστηκε «Τουρκικός
Στρατός του Ισλάμ» κατέλαβε τον Σεπτέμβριο της
ίδιας χρονιάς την πρωτεύουσας των Αζέρων σφάζοντας όποιον Αρμένιο έβρισκε στο δρόμο. Μόνο στο
Μπακού σφαγιάστηκαν
20.000 με 30.000 Αρμένιοι
με την συνδρομή και των
Αζέρων. Οι Βρετανοί με
το λιγοστό στρατό που

διέθεταν αναγκάστηκαν να τέτοια θηρία όπως οι Τούραποχωρήσουν χωρίς μάχη. κοι και να μη μπορούμε
να τους αντιμετωπίσουμε
Οι Αρμένιοι με τη σειρά όπως απαιτεί η ανθρωπιά».
τους προσπάθησαν να
αντισταθούν. Η πετυχη- Οι τουρκικές θηριωδίες
μένη άμυνα κατά των στον Καύκασο συνεχίζοεπιτιθέμενων Οθωμανών νταν και το Φθινόπωρο
τον Μάιο του 1918 στο του 1920 ξέσπασε πόλεSardarapat, με αρχηγό τον μος μεταξύ Αρμενίας και
Μωϋση Σιλικγιάν, παραμέ- Τουρκίας, η οποία με την
νει νωπή και σήμερα στη Συνθήκη των Σεβρών έχαμνήμη των Αρμενίων. Μια νε σημαντικά εδάφη στην
μέρα αργότερα από την περιοχή του Καυκάσου.
νίκη τους, στις 27 Μαΐου, οι Μπροστά στο δίλημμα να
Αρμένιοι ανακηρύσσουν υποταχτούν στους μισηστο Ερεβάν την Δημοκρα- τούς Τούρκους ή στους
μπολσεβίκους Σοβιετιτία της Αρμενίας.
κούς, που ήδη βρίσκονταν
Γερμανοί και Οθωμανοί, και πάλι στο Μπακού και
συνδεδεμένοι μέχρι τότε μετέτρεψαν το Αζερμπαμε την πατροπαράδοτη ϊτζάν σε Σοβιετική Δημο«Γερμανοτουρκική Αδελ- κρατία, οι Αρμένιοι προτίφότητα των Όπλων», βρέ- μησαν τους δεύτερους και
θηκαν ξαφνικά αντιμέτω- αμέσως οι Σοβιετικοί μπήποι στη μοιρασιά της «λεί- καν στο Ερεβάν, την πρωας» του Καυκάσου. Τελικά, τεύουσα της Αρμενίας.
η γερμανική διπλωματία Στις 29 Νοεμβρίου 1918
κατάφερε να συνάψει μυ- η Αρμενία ανακηρύχτηκε
στική συμφωνία με τους σε Σοβιετική Δημοκρατία
συμμάχους της Αυστρια- και ένα μήνα αργότερα
κούς και Οθωμανούς και ακολούθησε και η Γεωργία.
οι τελευταίοι αποχώρησαν
από το Μπακού επιτρέπο- Το 1923 οι Μπολσεβίκοι
ντας και την ανεξαρτησία υπό τον Στάλιν αποφάσιτης Γεωργίας, της Αρμενίας σαν εντελώς αυθαίρετα
να ενταχθεί η αυτόνομη
και του Αζερμπαϊτζάν.
περιοχή του Ναγκόρνο-ΚαΌμως, μόλις έξι μέρες μετά ραμπάχ στην Σοβιετική
από αυτήν τη συμφωνία, η Δημοκρατία του ΑζερΓερμανία ξεκίνησε τις δια- μπαϊτζάν. Επρόκειτο για
πραγματεύσεις με τις Δυ- μια ακόμα παραχώρηση
νάμεις της Αντάντ για την των Σοβιετικών προς τον
παύση πυρός που έφερε Κεμάλ Ατατούρκ, που ως
τελικά και την ήττα της Γερ- γνωστόν βοηθούσαν την
μανίας τον Νοέμβριο του Τουρκία με άφθονο χρήμα
1918. Από τον Καύκασο τα και όπλα σε όλη τη διάργερμανικά στρατεύματα κεια της Μικρασιατικής
αποχώρησαν τον Ιούνιο Εκστρατείας.
του 1919.
Στα απομνημονεύματά του Όπως φαίνεται, έναν αιο Γερμανός στρατηγός που ώνα μετά, τίποτα δεν έχει
ηγούνταν των γερμανικών αλλάξει στα γεωπολιτικά
στρατευμάτων στον Καύ- δεδομένα της Υπερκαυκακασο δεν παρέλειψε να σίας. Οι «παίχτες», μικροί
γράψει : «Ήταν για μας μια και μεγάλοι, παραμένουν
μεγάλη ντροπή που ήμα- οι ίδιοι, αντιμέτωποι μ΄ένα
σταν αναγκασμένοι λόγω προαιώνιο και δυσεπίλυτο
της πολεμικής κατάστασης πρόβλημα και πολλούς
να συνεργαζόμαστε με επίδοξους ιμπεριαλιστές.
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Andreas C. Chrysafis: Ghosts of Famagusta

Τα Βαρώσια δεν είναι Ελλάδα;

Σάκης Μουμτζής
Τελικά πολύ εύκολα ξεχνάμε και ακόμα πιο εύκολα
μπλεκόμαστε μέσα στα
δέντρα χάνοντας την μεγάλη εικόνα του δάσους.
Ενώ όλη η Ελλάδα είχε
στραμμένη την προσοχή
της στην δίκη ενός πολιτικού πτώματος—της
Χρυσής Αυγής—την ίδια
ώρα η Τουρκία προχωρούσε σε μια κίνηση που δεν
τόλμησε να την κάνει επί
46 χρόνια.
Άνοιξε το παραλιακό τμήμα των Βαρωσίων, μια
περιοχή περίκλειστη μέχρι
προχθές, και γι’ αυτόν τον
λόγο είχε αποκληθεί περιοχή—φάντασμα.
Ο Ντ. Ερντογάν παρεμβαίνοντας απροκάλυπτα στις
εκλογές που διεξάγονται
αύριο στο ψευδοκράτος
υπέρ του Ερσίν Τατάρ, τού
έκανε αυτό το προεκλογικό δώρο σε μια πανηγυρική τελετή.
Αν το δούμε επιφανειακά
το πρόβλημα, θα πούμε
«θα γίνουν οι εκλογές και
αυτό που έγινε θα ξεχαστεί». Δυστυχώς, όπως όλα
τα θέματα που ανοίγει η
Τουρκία έρχονται για να
μείνουν. Η θέση του Ερσίν
Τατάρ είναι πως η μόνη
πλέον λύση για το Κυπριακό είναι τα δύο χωριστά
κράτη. Επειδή όμως ήδη
υπάρχουν δύο χωριστά
κράτη, όπως πρεσβεύει η
Τουρκική και η Τουρκοκυπριακή πλευρά, χωρίς

όμως να έχει αναγνωρισθεί
από την διεθνή κοινότητα
το ψευδοκράτος, τι εννοεί
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης;
Μήπως την προσάρτηση
της Β. Κύπρου στην Τουρκία; Μήπως αυτή είναι η
κρυφή ατζέντα και του
Ερντογάν και του Τατάρ;

θα περίμενα να διέλυαν
τις αυταπάτες πως αυτή
η χώρα θα μπορούσε να
αποκτήσει διεθνή συμπεριφορά με συστημικά χαρακτηριστικά. Η Τουρκία,
όπως αποδεικνύει και με
την άμεση εμπλοκή της
στην σύρραξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, είναι
υποχρεωμένη πλέον να
προκαλεί συνεχείς διεθνείς
κρίσεις. Έτσι συντηρείται
το καθεστώς της. Αν δεν
το πράξει θα καταρρεύσει. Η εξωτερική πολιτική
της γείτονος είναι σαν το
ποδήλατο. Αν σταματήσει
να κινείται, πέφτει.

Δυστυχώς το άνοιγμα του
παραλιακού τμήματος της
Αμμοχώστου σηματοδοτεί
de facto μια νέα κατάσταση. Μέχρι σήμερα η κλειστή Αμμόχωστος ήταν ένα
διαπραγματευτικό χαρτί
στις συζητήσεις για την
επίλυση του Κυπριακού.
Η ενσωμάτωση της στο
ψευδοκράτος αλλάζει τους Από την άλλη την πλευρά
όρους του παιχνιδιού.
η πατρίδα μας οφείλει να
συνεχίζει να αποδεικνύει
Το ερώτημα είναι πως θέλει και μπορεί να
προστατεύει τα συμφέεμείς τι κάνουμε. Ο ροντα της. Μόνον έτσι θα
Ερντογάν κάνει την συνεχίζουν να μας συνδράμουν, με τον έναν ή τον
δουλειά του.
άλλο τρόπο, και τα κράτη
με τα οποία έχουμε κοινά
Δυστυχώς η στάση μας εί- συμφέροντα.
ναι υποτονική. Βέβαια είναι
δύσκολο να χρεωθούμε Κανένας δεν βοηθά κάτην ματαίωση των διερευ- ποιον που στέκεται ανίνητικών επαφών πριν καν κανος να βοηθήσει τον
αυτές ξεκινήσουν, αλλά εαυτό του.
θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε και να απαιτή- Δια ταύτα, το Υπουργείο
σουμε την εφαρμογή της Εξωτερικών δεν μπορεί να
ρήτρας συμμόρφωσης. προσποιείται πως στα ΒαΕίναι αδιανόητο να μην ρώσια δεν συνέβη τίποτα.
χρησιμοποιούμε διπλωμα- Δεν μπορεί να μην ζητά
τικά όπλα που διαθέτουμε την επιβολή κυρώσεων.
στην φαρέτρα μας. Στο Η Κύπρος τυπικά είναι μια
κάτω-κάτω παραμένουμε ξεχωριστή κρατική οντόεγγυήτρια δύναμη της τητα, αλλά ουσιαστικά
Κυπριακής Δημοκρατίας. είναι Ελλάδα.
Οι συνεχείς πρόσφατες Εκτός αν κάτι άλλαξε…
κρίσεις με την Τουρκία

ΒΔ Εύβοια:
Γωνιά που χαλκεύει αισθήσεις

Αν και τυπικά το καλοκαίρι
τελείωσε, στην χώρα μας
έχουμε «άλλο ημερολόγιο». Οι υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπουν ακόμα
βουτιές και παραμονή στις
ακτές με την Εύβοια να
προσφέρει ευκαιρίες για
ευχάριστη ξεκούραση.

Η δε ποικιλία της σε φυσικές ομορφιές, οδήγησε τον
άνθρωπο από τα πρώτα
χρόνια της δημιουργίας
του να κατακτήσει στην
περιοχή του ποταμού Κηρέα, (κεντρικά του βόρειου
τμήματος) και κατ? επέκταση της Εύβοιας.

Για πολλούς δεν είναι καν
νησί καθώς κυρίως η οδική
πρόσβαση, τα πυκνά δάση,
αλλά και οι άνθρωποί της
που δεν πλησιάζουν την
φυσιογνωμία του «νησιώτη» όπως μας την έχουν
μάθει το τουριστικό μάρκετινγκ, συνέβαλλαν σε
αυτό. Όμως είναι το δεύτερο σε μέγεθος νησί της
χώρας μας, μετά την Κρήτη
και το έκτο της Μεσογείου.

Αρκετά ευρήματα της παλαιολιθικής και νεολιθικής
περιόδου το μαρτυρούν
αυτό, ενώ αργότερα οι
Άβαντες, οι Έλλοπες και
οι Ίωνες ανέπτυξαν αξιόλογους πολιτισμούς στην
περιοχή εκμεταλλευόμενοι
και τα αιγαιοπελαγίτικα
λιμάνια που αποτελούσαν
πόρτα προς τον απέραντο
και ανεξερεύνητο ακόμη
κόσμο.

Τελικά είναι παρεξηγημένο νησί η Εύβοια. Δεν
χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει μακριά για να βρει
δάση από πεύκα, πλατάνια
και έλατα, ούτε παραλίες με καθαρά νερά. Όλα
υπάρχουν εδώ! Στα βόρεια
πολλές παραλίες της είναι
παρθένες, τα βουνά της
σχεδόν απάτητα, πολλά
από τα χωριά της ανέγγιχτα. Κι έχει πολλά ακόμα
να δείξει. Την γραφικότητα
και πολιτισμό της Λίμνης,
την θαλπωρή των ιαματικών λουτρών της Αιδηψού,
τα ακριβοθώρητα Λιχαδονήσια, καταρράκτες αλλά
και θαυματουργά μονασυνέχεια στη σελίδα 17
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ΒΔ Εύβοια: Γωνιά που χαλκεύει αισθήσεις
ας, πήραν
σκήνωμα
το μετέφετους παΕύβοια. Το
μεταφέρΟκτώβριο
το πλοίο
Δεστού1930 θεμεγαλοπρος τιμή
που αποτο 1951.

συνέχεια από τη σελίδα 16

στήρια όπου οι θρύλοι και
οι παραδόσεις φτάνουν
βαθιά μέσα στην ελληνική
ιστορία.
Στο χάρτη αν δεν ξέρεις
που ακριβώς θα ψάξεις,
δύσκολα το διακρίνεις. Δεν
μπορείς να φανταστείς ότι
αυτό το τμήμα, η «γωνιά»
της Β.Δ. Εύβοιας που χώνεται στον Μαλιακό κόλπο,
κρύβει τέτοια ομορφιά με
τις παραλίες, τα πεύκα,
τις ελιές και τα χωριά, να
ανταλλάσσουν ευωδιές και
χρώματα.
Κρυμμένοι θησαυροί
Η περιήγηση μας σε αυτό
το τμήμα του νησιού ξεκινά από το δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας,
όπου σχεδόν στην καρδιά
του δήμου βρίσκεται το
χωριό Προκόπι. Εδώ οι
πρόσφυγες από το Προκόπι του Εύξεινου Πόντου,
έδωσαν την ίδια ονομασία
στην νέα τους πατρίδα.
Μαζί με τις μνήμες έφεραν και το θαυματουργό
λείψανο του Άγιου Ιωάννη
του Ρώσου το οποίο έγινε
η αφορμή ώστε 600.000
προσκυνητές να επισκέπτονται κάθε χρόνο τον
ναό. Μετά το Προκόπι
έχετε την ευκαιρία να διασχίσετε μια από τις ομορφότερες διαδρομές της
χώρας μας, καθώς ακολουθώντας τον κεντρικό
δρόμο προς Μαντούδι,
ο δρόμος ακολουθεί την
κοίτη του ποταμού Κηρέα.
Ο ποταμός με τα νερά
του δημιουργεί λιμνούλες
και μικρούς καταρράκτες
στις σκιές των πλατανιών
που τα κλαδιά τους συχνά
απλώνονται και σκεπάζουν
το δρόμο. Κυριολεκτικά σε
μερικά σημεία ο δρόμος
περνά μέσα από «πράσινα
τούνελ», ενώ μικρές γεφυρούλες επιτρέπουν να περνάτε στις απέναντι όχθες
του ποταμού, όπου έχουν
δημιουργηθεί πολλά μέρη
ανάμεσα στα πλατάνια για
μια απολαυστική στάση.
Στο Μαντούδι υπάρχουν
ακόμα οι εγκαταστάσεις
των ορυχείων λευκόλιθου,
αλλά ο δρόμος συνεχίζει
αριστερά με κατεύθυνση
ένα από τα ομορφότερα
παραλιακά χωριά με θα-

γούρνες των βράχων.
Ξεκινώντας από την Αιδηψό μπορείτε να επισκεφθείτε εύκολα το τμήμα
της Β.Δ. Εύβοιας που «χώνεται» βαθιά στον Μαλιακό
κόλπο με τις υπέροχες
παραλίες και τα όμορφα
χωριά. Η Γιάλτρα, το Γρεγολίμανο, ο Αγ. Γεώργιος και
η Λιχάδα είναι κάποια από
αυτά, ενώ κάποια στιγμή
θα αγναντέψετε απέναντι
τα Καμένα Βούρλα και μια
καταπράσινη συστάδα
Αριστερά σας θα έχετε βα- από μικρά νησάκια, τα
θυγάλαζους κολπίσκους, Λιχαδονήσια.
ενώ από την άλλη πλευρά
θα βλέπετε τις καταπράσι- Αξίζει να δείτε

λασσινή παράδοση και
πολιτισμό, την Λίμνη. Από
εκεί «ανεβαίνοντας» βόρεια, μετά από 9 χιλιόμετρα
θα συναντήσετε τις Ροβιές,
ένα οργανωμένο θέρετρο
το οποίο εκμεταλλεύεται
τις όμορφες παραλίες του.
Πάντα ακολουθώντας τον
κεντρικό δρόμο ο οποίος
κινείται στα παράλια του Β.
Ευβοϊκού κόλπου, θα διασχίσετε ακόμα μια όμορφη
διαδρομή του νησιού.

νες πλαγιές με πουρνάρια,
πεύκα και ελιές του όρους
Τελέθριο. Μετά από 40
χιλιόμετρα περίπου θα
φτάσετε σε μια από τις πιο
καλά οργανωμένες λουτροπόλεις της Ελλάδας,
στην Αιδηψό.
Τα σύγχρονα υδροθεραπευτήρια έχουν συμβάλει
στην φήμη της πόλης η
οποία συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία αλλά
και σύγχρονα κτίρια, χωρίς όμως να έχουν καταφέρει να αλλοιώσουν σε
μεγάλο βαθμό την εικόνα
της. Επίσης κάτω από τον
δρόμο και
κοντά στο
ξενοδοχείο Θέρμαι Σύλλα,
εκβάλουν
ιαματικά νερά
τα οποία
α φ ο ύ
λο ύ σ ο υ ν
τα πλατιά
βράχια
της ακτής
χύνον ται
στην θάλασσα.
Αυτό το
εκμεταλλεύον ται
πολλοί και
κάνουν τα
ιαματικά
μπάνια
τους στις

Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος

μαζί τους το
του Αγίου και
ραν στη νέα
τρίδα, στην
ιερό λείψανο
θηκε τον
του 1924 με
«Βασίλειος
νης», ενώ το
μελιώθηκε
πρεπής ναός
το υ Α γ ί ο υ,
περατώθηκε

Είναι αφιερωμένη στον
Άγιο Νικόλαο, προστάτη
των ναυτικών, διαθέτει
τοιχογραφίες του 16ου
αιώνα και βρίσκεται σε μία
μαγευτική τοποθεσία 200
μέτρα ψηλότερα από την
θάλασσα.

πυκνό δάσος από δρυς
(βελανιδιές) που την περιβάλλει, είτε από το δριμύ
ψύχος που επικρατεί στη
περιοχή τους χειμερινούς
μήνες.

Μονή Όσιου Δαυίδ

Είναι ένα σύμπλεγμα από
εφτά μικρά νησιά και νησίδες στα Β.Δ. της Εύβοιας.
Βρίσκονται στο θαλάσσιο
χώρο εκεί που ενώνεται ο
Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος
με τον Μαλιακό, απέναντι
από τα Καμένα Βούρλα.
Σχηματίστηκαν κατόπιν

Βρίσκεται στα χαμηλά των
βουνών Καβαλάρης και
Ξηρόν όρος, κοντά στο χωριό Δρυμώνα. Θεωρείται
ότι χτίστηκε πριν από το
Λ ί μ ν η Ευβοίας
1500 από τον όσιο Δαυίδ,
Ο συνδυ- ασμός των καταστράφηκε από τους
πεύκων, που κατηφορί- Τούρκους και ξαναχτίστηζουν από ο όρος Καντήλι, του γαλάζιου και του
άσπρου των σπιτιών, βρίσκει εδώ την καλύτερη
έκφρασή του. Η ιστορία
της πηγαίνει αιώνες πίσω,
κατά τους παλαιολιθικούς
χρόνους, ενώ στα μέσα του
16ου αιώνα, έποικοι από τα
νησιά του Αιγαίου έμειναν
στη Λίμνη. Την περίοδο της
Τουρκοκρατίας η Λίμνη και
η Ιστιαία αποτελούσαν τα
κέντρα του ξεσηκωμού της
Εύβοιας, ενώ στα χρόνια
της απελευθέρωσης δημιούργησε σημαντικότατο κε το 1877. Η παράδοση
εμπορικό στόλο.
αναφέρει ότι από την πηγή
Οι ναυτικοί και οι ναυπη- του τρέχει αγιασμένο νερό,
γοί της Λίμνης υπήρξαν αλλά την φήμη του την
ονομαστοί σ? ολόκληρη οφείλει στον Γέροντα Ιάτην Ελλάδα, ενώ στα χρό- κωβο.
νια της Κατοχής, πρωτο- Σε αυτόν αποδίδονται πλήστάτησε και πάλι. Σήμερα θος Θείων και ανθρωπίνων
αξίζει να προσέξετε τα επεμβάσεων και σήμερα
διατηρητέα σπίτια εκ των είναι πολλοί που επισκέοποίων τα δύο είναι του πτονται την μονή για να
Τσίλερ, το καμπαναριό προσκυνήσουν τον τάφο
της Παναγιάς της Λιμνιάς του. Η μονή είναι αφιερωφτιαγμένο το 1879 από μένη στη Μεταμόρφωση
Τηνιακό γλύπτη, την παλιά του Σωτήρος.
βρύση του 1745, το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής,
το ασκηταριό του οσίου
Χριστόδουλου από την
Πάτμο, το ηρώο της Λέλας
Καραγιάννη, της ηρωίδας
η οποία εκτελέστηκε από
τους Γερμανούς, αλλά και
ένα ενδιαφέρον λαογραφικό μουσείο.

Λιχαδονήσια

ηφαιστειακής δραστηριότητας, ενώ μεγάλο τμήμα
των νησιών βυθίστηκε από
σεισμό του 426 π.Χ.
Το όνομά τους προήλθε
από τον Λίχα, τον δούλο
του Ηρακλή, ο οποίος σύμφωνα με τη μυθολογία του
παρέδωσε τον δηλητηριασμένο χιτώνα της Δηιάνειρας και επειδή ο Ηρακλής
τον θεώρησε υπαίτιο για
τον χιτώνα, τον εκσφενδόνισε στην θάλασσα. Από τα

Γεννήθηκε στην Ρωσία το
1690, αλλά πέθανε νέος,
40 ετών το 1730. Εξ αιτία
των συμπαθειών που είχε
δημιουργήσει από την
ενάρετη συμπεριφορά
του, οι Τούρκοι έδωσαν
Σίγουρα πρέπει να περτην άδεια να τον θάψουν
πατήσετε στην παραλιαχριστιανικά.

Όμως το 1832 το λείψανό
του πετάχτηκε σε σωρό
ξύλων ώστε να καεί. Το γεγονός όμως ότι αυτό έμεινε
ανέπαφο, φόβισε τους
Τούρκους που απομακρύνθηκαν δίνοντας την
ευκαιρία στους χριστιανούς να τον βάλουν πάλι
μέσα σε λάρνακα. Κάπου
εκεί άρχισαν να γίνονται
θαύματα και δημιουργήθηκε μεγάλο προσκύνημα
μέχρι που έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών.
Οι χριστιανοί κάτοικοι του
Προκοπίου Μικράς Ασί-

κή διαδρομή που περνά
μπροστά από την Λίμνη
και φτάνει μέχρι τα Κατούνια όπου βρίσκονται οι
εγκαταστάσεις των παλιών
εργοστασίων λευκόλιθου.
Μονή Γαλατάκη
Θεωρείται η παλιότερη
μονή της Εύβοιας και βρίσκεται 8 χλμ. νοτιότερα της
Λίμνης. Είναι γυναικείο μοναστήρι το οποίο κτίστηκε
τον 8ο ή κατά άλλους τον
7ο αιώνα, πιθανόν πάνω
σε αρχαίο ναό του θεού
Ποσειδώνα.

Καταρράκτες του Δρυμώνα
κομμάτια και το αίμα του
σχηματίστηκαν οι Λιχάδες!
Ο ποταμός Σηπιάς δη- Το μεγαλύτερο είναι η Μαμιουργεί όμορφο θέαμα νόλια η οποία έχει μάλιστα
σκορπίζοντας τα νερά beach bar, καθαρά νερά
του από ύψος περίπου αλλά και ισχυρά ρεύματα.
15 μέτρων. Στην βάση Ο περίπλους της Μανότου καταρράκτη σχημα- λιας έκρυβε μια έκπληξη
τίζεται λίμνη κυκλωμένη αφού τα εγκαταλελειμαπό βράχια και δάσος, με μένα κτίσματα στο πίσω
τον όγκο των νερών να μέρος της μαρτυρούν ότι
εξαρτάται από την εποχή το νησί κατοικούνταν και
που θα πάτε. Βρίσκονται μάλιστα μέχρι το 1961. Οι
σε υψόμετρο 620 και θα φήμες επίσης θέλουν τους
τους βρείτε λίγα χιλιόμε- Beatles να έχουν επιχειρήτρα μετά την μονή του σει να το αγοράσουν, ενώ
Όσιου Δαυίδ, ερχόμενοι στο νησάκι Στρογγυλή
από Ροβιές.
βρίσκεται ο φάρος και η
Στον περιβάλλοντα χώρο μονή του 12ου αι. όπου
έχει δημιουργηθεί μονο- μόνασε ο Όσιος Γρηγόριος
πατάκι αλλά και χώροι ο Μυροβλήτης.
αναψυχής. Η περιοχή πήρε
το όνομά της είτε από το Παραλίες
Κάποιες από της παραλίες της περιοχής
είναι: το Κοχύλι στην
Λίμνη, οι Ροβιές, η
Α γ ί ο υ Ν ι κολά ο υ
σ την Αιδηψό, το
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Αχ, αυτό το Καστελόριζο!
ξεκινά από τον θόλο και
καταλήγει στο ακρωτήριο
του νησιού με την ονομασία Άγιος Στέφανος. Τα
νησιά, νησίδες και βράχοι
που βρίσκονται μέσα στον
νοερό αυτό κύκλο αποφασίστηκε να περάσουν στην
Ιταλία, τα δε εκτός κύκλου
στην Τουρκία.

Φωτεινή Τομαή

τα Δωδεκάνησα ως διάδοχο κράτος από την ηττημένη Ιταλία. Που σήμαινε, την
προίκα ολόκληρη ! Χωρίς
εκπτώσεις που ζητούσαν
οι κατά τα άλλα... σύμμαχοί
μας Βρετανοί, οι οποίοι
με τη γνωστή πολιτική
τους «διαίρει και βασίλευε»
ήθελαν να δοθεί το Καστελόριζο στην Τουρκία, κι ας
μην το είχε ποτέ έως τότε
διεκδικήσει!

Το πόθησαν πολλοί κι ας
έχει μόλις 9 χλμ. έκταση
και παραδόξως το όνομα...
Μεγίστη! Το ονόμασαν έτσι
οι πρώτοι του κάτοικοι,
οι Δωριείς, γιατί ήταν το
μεγαλύτερο ανάμεσα στις
14 μικρότερες νησίδες
που το περιβάλλουν και
ανήκουν κι αυτές στην
Ελλάδα, με μερικές ακόμα
μικρότερες που ανήκουν
Ήταν η ΕΣΣΔ, κυρίως, που
στην Τουρκία.
αναγνώριζε την ηρωική
Για τον τρόπο με τον οποίο συμμετοχή της Ελλάδας
έγινε αυτή η κατανομή, στον πόλεμο, και η Αμεπου προφανώς προσβάλ- ρική, αλλά σε δεύτερο
λει κατάφωρα σήμερα η στάδιο μετά την οργισμένη
Τουρκία, λίγοι ίσως ξέρουν θέση που πήρε η Αυστρατο παρασκήνιο που μεσο- λία κατά των Άγγλων και
λάβησε μεταξύ εμπλεκό- των Αμερικανών, εκείνοι οι
μενων ευρωπαϊκών δυ- οποίοι αντιτάχθηκαν στην
νάμεων στη διάλυση της πολιτική του Φόρειν Όφις,
Οθωμανικής Αυτοκρατορί- η καθεμιά για τους δικούς
ας, και Συμμάχων μας στον της λόγους.
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σε βρετανικό έγγραφο της
Βαδίζοντας αντίστροφα εποχής, μάλιστα, η επιμονή
στη ροή των γεγονότων, της ελληνικής πλευράς να
ξεκινάμε με το τέλος του μην εξαιρεθεί το ΚαστελόΒ’ Παγκοσμίου Πολέμου, ριζο γινόταν θέμα ανίερου
όταν η Ελλάδα παρέλαβε αστεϊσμού των Βρετανών,

με τον πρεσβευτή τους Ρ.
Reilly να γράφει σε υπόμνημά του από τη Μόσχα, ότι οι Έλληνες θέλουν
τόσο πολύ την ένωση που
τους έγινε νεύρωση! (αγγλ.
possession/obsession).
Πώς όμως έγινε με τη
Συνθήκη της Λωζάννης η
παραχώρηση των Δωδεκανήσων στην Ιταλία επί
τη βάσει του περίφημου
Ιταλο-τουρκικού Πρωτοκόλλου του 1932 ; Η ιταλοτουρκική διαμάχη τότε,
που βάστηξε επί μακρόν,
οδήγησε τα δύο μέρη τον
Μάιο του 1929 στην απόφαση να λύσουν τη διαφορά τους στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης.

Με τη Συνθήκη Ειρήνης
το 1948, στο Παρίσι, που
σφράγισε το τέλος του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
και οδήγησε σε Ένωση
της Δωδεκανήσου, η οριοθέτηση των συνόρων
Ελλάδας - Τουρκίας, με την
πρώτη ως διάδοχο κράτος
πλέον των τέως ιταλικών
κτήσεων, έγινε επί τη βάσει
του ιταλο-τουρκικού Πρωτοκόλλου που υπεγράφη
στις 28 Δεκεμβρίου του
1932.
Πρέπει κάποιος να υπενθυμίσει στον κ. Ερντογάν
πως μετά την αποχώρηση από το ταμείο, ουδέν
λάθος αναγνωρίζεται, και
μιας και γίνεται λόγος περί
λάθους, ας επισημανθεί κι
αυτό στον γείτονα, ο οποίος ακούγεται κακός, εκτός
από την ιστορία, και στα
μαθηματικά: H Δωδεκάνησος ονομάστηκε, όπως
και η Μεγίστη, κατά παράδοξο τρόπο, αφού είναι
σύμπλεγμα δεκατεσσάρων
και όχι δώδεκα μεγάλων
νησιών και πολυάριθμων
βραχονησίδων: Πάτμος,
Λέρος, Κάλυμνος, Κως,
Αστυπάλαια, Νίσυρος, Τήλος, Χάλκη, Σύμη, Ρόδος,
Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο και Λειψοί.

Τελικά, επετεύχθη συμβιβαστική λύση το 1932,
βάσει της οποίας η διαχάραξη των ιταλοτουρκικών
συνόρων έγινε με τον εξής
παράδοξο τρόπο: ο θόλος
της μητρόπολης του Καστελόριζου θεωρήθηκε ως
το κέντρο ενός κύκλου, την
ακτίνα του οποίου αποτε- *Η κ. Φωτεινή Τομαή είναι
λεί η ευθεία γραμμή που συγγραφέας, πρέσβης ε.τ.

Η έλλειψη παιδείας το πιο βαθύ
πρόβλημα της κοινωνίας

Ιωακείμ Γρυσπολάκης

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

BRITISH COLUMBIA
BUSINESS DIRECTORY
Appliance Service

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

_____________________-

Restaurants

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

Dimitrios Arsoniadis

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

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

_____________________

Θα τολμήσω να πω ότι οι
καταλήψεις σχολείων και
πανεπιστημίων, εν καιρώ
Δημοκρατίας, από μικρές
μειοψηφίες είναι ναζιστικής έμπνευσης. Διότι καταλύουν τη Δημοκρατία και
επιβάλουν την αγραμματοσύνη, εκτρέφοντας κομματικά πειθήνιους στρατιώτες, αλλά όχι πολίτες.
Ανθρώπους - πιόνια, που
θα δέχονται αναντίρρητα
την παροιμιώδη φράση
(που ειπώθηκε σε εμένα)
μη ζώντος στελέχους της
Αριστεράς: «Πρέπει να
γνωρίζεις σύντροφε ότι η
καθοδήγηση έχει πάντα
δίκιο».
Διότι μικρές οργανωμένες
μειοψηφίες, καθοδηγούμενες από κόμματα ή οργανωμένες συντεχνίες, καταλύουν το Σύνταγμα της
χώρας, βάσει του οποίου
η εκπαίδευση παρέχεται
από το Κράτος δωρεάν σε
όλους τους Έλληνες πολίτες. Καταλύουν την δωρεάν παρεχόμενη Παιδεία
στα Γυμνάσια, στα Λύκεια

Patrides Western Bureau

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
και στα Πανεπιστήμια, διαλύουν το Εκπαιδευτικό
Σύστημα, υποχρεώνουν
την μεγάλη πλειονότητα
των μαθητών σε απραξία, καταστρατηγώντας το
δικαίωμα στη μόρφωση.
Οι καταληψίες και οι υποκινητές τους καταπατούν
θεμελιώδη συνταγματικά
καθιερωμένα δικαιώματα,
όπως αυτό της ελεύθερης
διακίνησης ιδεών και την

ελευθερία του λόγου.
Ας δούμε το ρόλο της
ΟΛΜΕ στη διάλυση του
εκπαιδευτικού συστήματος (δεν εντάσσω σε αυτήν
την πλειονότητα των καθηγητών Μ.Ε., αλλά τη συνδικαλιστική ομάδα). Έδωσε
μάχες για την κατάργηση
της καθιέρωσης κανόνων
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση (ν.

3848/19-5-2010). Έδωσε
μάχη για την κατάργηση
του συστήματος επιλογής
προϊσταμένων οργανικών
μονάδων με αντικειμενικά
και αξιοκρατικά κριτήρια
(ν. 3839/29-3-2010). Τάχθηκε από την αρχή κατά
της ίδρυσης Προτύπων
Σχολείων (ν. 3966/24-52011), υποστηρίζοντας
συνέχεια στη σελίδα 20

100-221 Ioco Road, Port Moody, BC

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

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

PATRIDES
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Ο πόλεμος στον Καύκασο, ο Ερντογάν και τα μαθήματα
για μια μελλοντική σύγκρουση ΗΠΑ – Ρωσίας
ποίησε το καθεστώς του
Μπασάρ Αλ Άσαντ, αλλά
λόγω του πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποίησε
η Μόσχα τις δυνατότητες
πληγμάτων ακριβείας προκειμένου να στοχεύσει τη
συριακή αντιπολίτευση
και τις προηγμένες δυνατότητες αεράμυνάς της
προκειμένου περιορίσει
την αμερικανική ελευθερία
δράσης.

Του Hal Brands
Οι σύντομοι και μικρής κλίμακας πόλεμοι μπορούν
έχουν να πουν πολλά για
τα μεγαλύτερα γεωπολιτικά και στρατιωτικά διακυβεύματα μιας εποχής. Για
παράδειγμα, ας εξετάσουμε την τρέχουσα σύγκρουση μεταξύ της Αρμενίας
και του Αζερμπαϊτζάν για
το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Οι περισσότεροι Αμερικανοί πιθανότατα δεν έχουν
ακούσει ποτέ γι΄ αυτήν την
διαμφισβητούμενη περιοχή στον Καύκασο. Όμως οι
μάχες εκεί αποκαλύπτουν
βασικά ρήγματα σε ένα
ολοένα και πιο χαοτικό
παγκόσμιο περιβάλλον και
υπογραμμίζουν κρίσιμες
τάσεις σε ό,τι αφορά την
εξέλιξη του σύγχρονης
μορφής πολέμου.

το Αζερμπαϊτζάν, ενώ οι
Αρμένιοι έχουν στενούς
δεσμούς με τη Μόσχα. (Η
Ρωσία διατηρεί επίσης
καλές σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν, ωστόσο είναι πιο
φιλική προς την Αρμενία,
η οποία είναι μέλος της
Ευρασιατικής Οικονομικής
Ένωσης, της οποίας ηγείται
Κατά κάποιο τρόπο, δεν το Κρεμλίνο).
υπάρχει τίποτε καινούργιο
ή πρωτότυπο στο τι συμ- Πιο σημαντικές, ωστόσο,
βαίνει στο Ναγκόρνο-Κα- είναι οι εντάσεις τις οποίες
ραμπάχ, έναν εθνοτικά αναδεικνύει ο συγκεκριαρμενικό θύλακα εντός μένος πόλεμος εντός του
των συνόρων του Αζερ- Δυτικού κόσμου.
μπαϊτζάν. Η σύγκρουση
επ’ αυτής της περιοχής Το Αζερμπαϊτζάν δεν είναι
είναι μια από τις πολλές βέβαια μια μαριονέτα της
“παγωμένες συγκρούσεις” Τουρκίας, ωστόσο έχει λάπου άφησε πίσω της η απο- βει απόλυτη υποστήριξη
σύνθεση της Σοβιετικής από την Άγκυρα σε αυτή
Ένωσης.
τη σύγκρουση. Πράγματι,
η επανάληψη των εχθροΜετά την κατάρρευση της πραξιών ενάντια σε έναν
ΕΣΣΔ, οι αρμενικές δυ- εχθρό της Τουρκίας εδώ
νάμεις κατέλαβαν το Να- και πολύ καιρό δείχνει ότι
γκόρνο-Καραμπάχ σε έναν ο πόλεμος αποτελεί μέρος
σκληρό πόλεμο που έληξε ενός ευρύτερου τουρκικού
το 1994. Οι μάχες προ- παιχνιδιού εξουσίας με
κάλεσαν δεκάδες χιλιά- αντικείμενο την επιρροή
δες ανθρώπινες απώλειες. στη γεωπολιτική “γειτονιά”
Περιλάμβαναν σφαγές της Άγκυρας, μια προσπάαμάχων και την εκδίωξη θεια που περιλαμβάνει επίεκατοντάδων χιλιάδων σης επεμβάσεις στη Συρία
εθνικά Αζέρων.
και τη Λιβύη τα τελευταία
χρόνια.
Δεν αποτελεί έκπληξη ότι
η κατάπαυση του πυρός Ο Τούρκος πρόεδρος Ρεμε την οποία έληξε εκείνος τζέπ Ταγίπ Ερντογάν σίο πόλεμος αποδεικνύεται γουρα δεν ενεργεί κατ’
διαρκώς εύθραυστη. Έτσι, εντολή της Ουάσινγκτον
ο τρέχων “γύρος” μαχών, ο σε αυτή του την προσπάοποίος ξεκίνησε στα τέλη θεια: η κυβέρνησή του έχει
Σεπτεμβρίου, όταν οι δυ- δηλώσει ότι είναι “πλήρως
νάμεις του Αζερμπαϊτζάν έτοιμη” να βοηθήσει το
άρχισαν την προσπάθεια Αζερμπαϊτζάν να επανανα ανακτήσουν τον έλεγχο κτήσει το Ναγκόρνο-Κατου Ναγκόρνο-Καραμπάχ ραμπάχ από την Αρμενία,
(σε απάντηση, όπως ισχυ- η οποία έχει μια ισχυρή
ρίστηκε το Αζερμπαϊτζάν, διασπορά στην Αμερική
σε “αρμενικές προκλή- και έχει κάνει έκκληση στις
σεις”) είναι απλώς η πιο ΗΠΑ για βοήθεια προς τον
πρόσφατη κλιμάκωση μιας τερματισμό της σύγκρουμακρόχρονης διαπάλης.
σης.
Η σημασία της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και η Τουρκία
Ωστόσο, θα ήταν λάθος
να υποτιμήσουμε τη σημασία της σύγκρουσης,
για δύο λόγους. Ο πρώτος
είναι η αταξία την οποία
ανέδειξε όσον αφορά το
διεθνές σύστημα. Θα αποτελούσε δέλεαρ να εξετάσουμε τη σύγκρουση ως
έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων μεταξύ ΗΠΑ και
Ρωσίας, δεδομένου ότι η
Τουρκία, ένας από τους
συμμάχους της Αμερικής
στο NATO, υποστηρίζει

Σύμφωνα με πληροφορίες,
ο Ερντογάν έχει χρησιμοποιήσει F-16 τα οποία
έχει προμηθευθεί από τις
ΗΠΑ, καθώς και Σύρους
μισθοφόρους εναντίον
της Αρμενίας, αν και αυτοί
οι ισχυρισμοί παραμένουν
ανεπιβεβαίωτοι. Ακόμη κι
έτσι, ωστόσο, η πολιτική
του Ερντογάν προκάλεσε
μια σκληρή αντίδραση
από τον Γάλλο Πρόεδρο
Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προειδοποίησε ότι η
χώρα του “δεν πρόκειται
να ανεχθεί” οποιαδήποτε
τουρκικής κοπής και εν-

θάρρυνσης κλιμάκωση της τεθωρακισμένα.
σύγκρουσης.
Κατά τον ίδιο τρόπο, οι
Η Γαλλία και η Τουρκία μάχες στον Καύκασο είναι
υποστηρίζουν επίσης αντί- ένα επεισόδιο σε μια σειρά
παλες πλευρές στον εμφύ- πρόσφατων πολέμων που
λιο πόλεμο της Λιβύης, με παρέχουν ενδείξεις για το
αποτέλεσμα ένα συμβάν πώς μπορεί να εξελιχθεί
τον Ιούνιο, κατά το οποίο η επόμενη ιστορική σύένα τουρκικό πολεμικό γκρουση μεταξύ μεγάλων
πλοίο φέρεται να στόχευ- δυνάμεων.
σε γαλλικό πλοίο με τα
ραντάρ του. Η γαλλο-τουρ- Η ρωσική επέμβαση στην
κική διαμάχη έχει επιφέρει Ουκρανία το 2014 ήταν
ένα σοβαρό ρήγμα στον αναμφισβήτητα η πρώτη
Οργανισμό της Συνθήκης προειδοποίηση. Αυτή η
του Βόρειου Ατλαντικού σύγκρουση έδειξε πώς
(NATO), ο οποίος ήδη αγω- ένας αναδυόμενος αντανιζόταν να διατηρήσει τη γωνιστής της Αμερικής
συνοχή του σε μια φάση συγχωνεύει σε μια ενιαία
έλλειψης εποικοδομητικής στρατηγική κυβερνοεπιθέηγεσίας από πλευράς των σεις με κινητικά πλήγματα,
ΗΠΑ.
χρησιμοποιώντας παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες
Εάν η σύγκρουση στο Να- ηλεκτρονικού πολέμου
γκόρνο-Καραμπάχ είναι για τον εντοπισμό και τον
μια χαώδης κατάσταση αποπροσανατολισμό των
συγκρουόμενων συμφε- εχθρικών δυνάμεων, ενώ
ρόντων και γεωπολιτικής χρησιμοποίησε drone, πυίντριγκας, το ίδιο ισχύει ροβολικό ακριβείας και
πια όλο και περισσότερο άλλες προηγμένες δυναγια την αμυντική συμμαχία τότητες πληγμάτων προπου διατηρεί την ειρήνη κειμένου να καταστρέψει
στην Ευρώπη εδώ και δε- τις ουκρανικές αμυντικές
καετίες.
δυνατότητες.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε
να “χάσει” στην παρούσα
κρίση εάν το Αζερμπαϊτζάν
προκαλέσει μια εμφατική
στρατιωτική ήττα στην Αρμενία, αλλά θα μπορούσε
ακόμη κι έτσι να κερδίσει
εάν η μεγαλύτερη κληρονομιά που θα αφήσει
αυτή η ιστορία θα ήταν να
αποδυναμώσει μια ήδη
διαιρεμένη διατλαντική
κοινότητα.
Οι μικροί πόλεμοι “προσομοιώσεις” μεγάλων συγκρούσεων
Ο δεύτερος λόγος για τον
οποίο πρέπει να πάρουμε
στα σοβαρά τη συγκεκριμένη σύγκρουση είναι
ότι οι μικρής κλίμακας
πόλεμοι έχουν ιστορικά
χρησιμεύσει ως πρόβες
για μεγαλύτερους, επειδή
προσφέρουν ένα πεδίο
δοκιμών για αναδυόμενα
αφηγήματα και δυνατότητες. Ο ισπανικός εμφύλιος
πόλεμος επέτρεψε στις
φασιστικές δυνάμεις να
πειραματιστούν με τρομοκρατικούς βομβαρδισμούς
αμάχων. Παρείχε δε στη
Γερμανία πολύτιμα μαθήματα για τον πόλεμο με

Ομοίως, ο συριακός εμφύλιος πόλεμος ήταν
αξιοσημείωτος, όχι λόγω
των πρωτόγονων βιαιοπραγιών που χρησιμο-

ρακισμένα μέσα είναι από
καιρό ευάλωτα σε αεροπορικά πλήγματα και ο λόγος
που οι μηχανοκίνητες δυνάμεις έχουν “υποφέρει”
ιδιαίτερα στην τρέχουσα
σύγκρουση είναι η χρήση
ανεπαρκών τακτικών και
παλαιού εξοπλισμού. Τα
τανκς δεν είναι βέβαια
ξεπερασμένα ως πολεμικό
μέσο και οι αμερικανικές
δυνάμεις θα χρειαστούν
πολλά από αυτά προκειΤα μαθήματα για μια μελ- μένου να αντεπεξέλθουν
λοντική σύγκρουση ΗΠΑ σε μια ρωσική προώθηση
- Ρωσίας
στη Βαλτική.
Και οι δύο συγκρούσεις
αποτέλεσαν ένα πρελού- Στο σύγχρονο πεδίο μάδιο του τι θα μπορούσαν χης, ωστόσο, θα εξακονα αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ λουθεί να είναι δύσκολο
σε μια σύγκρουση με τη να διατηρηθούν assets
Ρωσία - αντιπαράθεση σε όπως τα τεθωρακισμένα
ένα απίστευτα θανατηφό- εάν δεν υπάρχει ταυτόχρορο πεδίο μάχης, όπου ακό- νη αεροπορική υπεροχή,
μη και σχετικά προηγμένα την οποία πιθανόν να μην
αμερικανικά συστήματα έχουν οι ΗΠΑ στα πρώτα
και μέσα θα “παλεύουν” να στάδια μιας σύγκρουσης
επιβιώσουν.
με τη Ρωσία - ή στο φάσμα
εξελιγμένων πληγμάτων
Ούτε η Αρμενία ούτε το ακριβείας.
Αζερμπαϊτζάν έχουν ιδιαίτερα εξελιγμένο/προ- Η τελευταία διαπίστωση
ηγμένο στρατό, ωστόσο ενισχύει την ανάγκη επινόη σύγκρουσή τους λέει ησης τρόπων προκειμένου
πολλά. Οι πυραυλικές επι- η αμερικανική μαχητική
θέσεις εναντίον κατοικη- ικανότητα να μπορεί να
μένων περιοχών είναι μια ανταποκριθεί χωρίς τη
υπενθύμιση ότι οι μεγάλες συγκέντρωση δυνάμεων
δυνάμεις - ανταγωνιστές σε εξαιρετικά ευάλωτους
της Αμερικής θα μπορού- σχηματισμούς, καθώς και
σαν να στοχεύσουν περι- την πραγματικότητα ότι
οχές στα μετόπισθεν και ο πόλεμος ενάντια σε μια
υλικοτεχνικούς κόμβους μεγάλη δύναμη θα ήταν
(στην Κεντρική Ευρώπη, πολύ πιο θανατηφόρος σε
για παράδειγμα) που η σχέση με οτιδήποτε έχει
Ουάσινγκτον θεωρούσε βιώσει ο αμερικανικός
εδώ και χρόνια ασφαλείς. στρατός από το Βιετνάμ
και εξής.
Πλάνα από drones τα
ο π ο ί α κα τα σ τρ έ φ ο υ ν Η σύγκρουση για το Νατανκς και άλλα τεθωρακι- γκόρνο-Καραμπάχ μπορεί
σμένα οχήματα δείχνουν να μοιάζει με απομεινάρι
πόσο ευάλωτες είναι οι του σοβιετικού παρελθόμηχανοκίνητες δυνάμεις ντος σε μια ελάχιστα γνωόταν εντοπίζονται από στή γωνιά του πλανήτη.
προηγμένους αισθητήρες Ωστόσο, οι σκληρές μάχες
και στοχεύονται με πυρο- οι οποίες βρίσκονται σε
εξέλιξη θα μπορούσαν να
μαχικά ακριβείας.
είναι μια προεπισκόπηση
Είναι αλήθεια ότι τα τεθω- του μέλλοντος.

«Μπλόκο» Βουλγαρίας στην
ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας
στην ΕΕ - Οι λόγοι - Oργή Ζάεφ.
Η Σόφια ουδέποτε αναγνώρισε τη γλώσσα της
Βόρειας Μακεδονίας ως
«μακεδονική», θεωρώντας
ότι πρόκειται για διάλεκτο
της βουλγαρικής και ότι
η ταυτότητα των σλάβων
πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας είναι βουλγαρική.
Την έντονη δυσαρέσκειά
του για τους όρους που
θέτει η Βουλγαρία ώστε να
μην μπλοκάρει την έναρξη
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας του
με την Ευρωπαϊκή Ένωση
εξέφρασε την Κυριακή ο
Ζόραν Ζάεφ.
Την περασμένη Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι
πραγματοποίησε επίσκε-

ψη στη Σόφια όπου είχε
συναντήσεις με την ομόλογό του της Βουλγαρίας, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα,
και τον πρωθυπουργό,
Μπόικο Μπορίσοφ, προκειμένου να βρεθεί μία
συμβιβαστική λύση για
τις ιστορικές διαφορές
μεταξύ των δύο χωρών
και η Βουλγαρία να άρει
τις επιφυλάξεις της σχετικά
με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων
της Βόρειας Μακεδονίας
με την ΕΕ.
«Οι συνομιλίες μεταξύ του
υπουργού Εξωτερικών
της χώρας μας, Μπουγιάρ
Οσμάνι και του πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ ήταν καλές, όμως
οι συνομιλίες μεταξύ της

υπουργού Εκατερίνα Ζαχαρίεβα και του υπουργού Μπουγιάρ Οσμάνι δεν
ήταν πολύ καλές. Αυτό που
προτείνει η άλλη πλευρά
δεν συνάδει με τις σχέσεις καλής γειτονίας, δεν
είναι καθόλου αδελφικό,
και απέχει πολύ από κάθε
ευρωπαϊκή έννοια. Και αν
παραμείνει έτσι, πρέπει
να προετοιμάσουμε τον
‘’μακεδονικό’’ λαό για το
ενδεχόμενο να μην ξεκινήσει η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη (σ.σ. μεταξύ
Βόρειας Μακεδονίας και
ΕΕ) που αναμένεται τον
Δεκέμβριο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζόραν Ζάεφ.
Παρόλα αυτά, ο πρωθυσυνέχεια στη σελίδα 20
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PATRIDES

Δεν είναι, ετοιμάζονται να γίνουν πολίτες
Χρήστος Γιανναράς
Εύγλωττη φωτογραφία:
Καμιά τριανταριά εφηβάκια, μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου, κάθονται
αποκαμωμένα στα σκαλοπάτια, μπροστά από την
κλειδωμένη, με αλυσίδα
και λουκέτο, εξώθυρα του
σχολειού τους. Δίπλα σε
κάθε απαυδησμένο παιδί,
ακουμπισμένη μια μικρή,
με ξύλινη λαβή, κόκκινη
σημαία. Οχι χειροποίητη.
Σαφέστατα και αυτονόητα,
τις ομοιόμορφες κόκκινες
σημαίες τις έχει μοιράσει
στα παιδιά «το κόμμα».
Σε μια πολιτεία, που ο μέσος όρος της κατά κεφαλήν καλλιέργειας θα ξεπερνούσε ευδιάκριτα τον
κρετινισμό, το ίδιο βράδυ
η αστυνομία θα είχε εντοπίσει, με βεβαιότητα, ποιο
κόμμα ή ποιο γκρουπούσκουλο είχε μοιράσει τις
σημαίες στα εφηβάκια. Το
ίδιο βράδυ, ο αρμόδιος εισαγγελέας θα είχε απαγορεύσει τη λειτουργία του
συγκεκριμένου κόμματος
και θα είχε μηνύσει τους
αυτουργούς της διανομής.
Μια κοινωνία που μάχεται
τον κρετινισμό τόσο όσο
και τη διαφθορά, απαγορεύει σε κάθε επαγγελματία πολιτικάντη, όπως
και στον οποιοδήποτε
πρεζάκια ή προαγωγό, να
κάνει καριέρα (ή να βγάζει
λεφτά) ασελγώντας στις
ψυχές εφήβων. Γιατί είναι
ασέλγεια η πολιτική; Διότι
ο μαθητής του σχολείου
δεν είναι ακόμα πολίτης,
στο σχολειό ετοιμάζεται
γι’ αυτή την τιμή και την
ευθύνη. Πολίτης ψηφοφόρος να γίνει, υπεύθυνος για
τις επιλογές του, με κριτική
σκέψη και αρχές δημοκρατίας, όχι θύμα εντυπωσιασμού της αγοράς.
Οποιο κόμμα (ή απόπειρα
κόμματος) υπονομεύει
αυτή την προϋπόθεση της
δημοκρατίας, παραπέμπεται στον εισαγγελέα ως
απατεώνας.

απαιτούμε να προστατεύεται από τον εισαγγελέα
και την αστυνομία η λειτουργία της δημοκρατίας.
Αν πιστεύουμε ότι η δημοκρατία είναι κατόρθωμα,
όχι πεδίο ανεξέλεγκτης και
ατιμώρητης αυθαιρεσίας,
τότε το μη κατόρθωμα (η
πλαστογράφηση του πολιτεύματος, η καπηλεία του)
είναι κοινωνικό έγκλημα.
Αυτή η στοιχειώδης λογική
παραβιάζεται βάναυσα
στη χώρα μας, καθημερινά, πολλές δεκαετίες
τώρα, χωρίς την παραμικρή κοινωνική αντίδραση, διαμαρτυρία, ποινική
συνέπεια.
Η επίσημα κατεστημένη
ολοκληρωτική κυριαρχία
των «κομματικών νεολαιών» στα πανεπιστήμια,
είναι παγιωμένο πια στίγμα
ντροπής, που όσο γίνεται
ανεκτό, κάθε άλλος εκπαιδευτικός πρωτογονισμός
μοιάζει ασήμαντη λεπτομέρεια. Ποιος να παλέψει
για αξιοκρατία, για «ελευθερία διακίνησης ιδεών»,
για επιστημονική αμεροληψία, για εκλογική εντιμότητα στη στελέχωση των
ανώτατων παιδευτικών και
ερευνητικών ιδρυμάτων,
για στοιχειώδη σοβαρότητα κρατικών βραβείων
και διακρίσεων, όταν ο
κομματικός κρετινισμός
είναι επισήμως ανεκτός να
διαφεντεύει τα πανεπιστήμια και τα σχολειά;

Η εύγλωττη φωτογραφία,
με την οποία ξεκινήσαμε
(τα άγουρα παιδιά, με τις
ίδιες όλα κομματικές σηΔεν είναι μάταιο ούτε πα- μαιούλες, να βεβαιώνουν
ράλογο ούτε αυταρχικό να

τον ευνουχισμό σκέψης,
κρίσης, φαντασίας τους
στην πρώιμη κιόλας εφηβεία) είναι εικόνα ιστορικού τέλους μιας κοινωνίας που έχει παθητικά
αυτεγκαταλειφθεί στην
παρακμή της. Τα παιδιά
με τις σημαιούλες αναμηρυκάζουν υπαγορευμένες
αφελέστατες κοινοτοπίες
σαν δήθεν αιτήματα, που
αν δεν ικανοποιηθούν, δεν
θα ξαναμπούν στις τάξεις.
Η θλίψη δεν είναι για τα
αιτήματα, είναι για τη μικρόνοια να προβάλλουν
την αφελή κοινοτοπία σαν

« δ ι κ α ί ω μ α » να μην πολυλογούμε και
τα παιδιά του μπερδευόμαστε, τα συνοψίζει σιωπηρά η κόκκινη
σχολείου.
σημαιούλα. Που για να
Κάθε «δικαί- μην τη λέμε «κομμουνιωμα» πηγάζει σμό» –η λέξη μυρίζει αίμα
α πό κά πο ι ο αδελφοκτονίας και κόλαση
Δίκαιο, κάθε Γκουλάγκ– τη σημαία τη
Δ ί κ α ι ο α π ό λέμε «δικαίωμα». Η λέξη
κάποιο όραμα κολακεύει και παραμυθιά– στόχο κοινω- ζει την εφηβεία, συνταιριάνικής λειτουρ- ζει απόλυτα με τη γοητεία
γικότητας. Σε που ασκούν μπαλόνια και
ποια κοινω - σημαιάκια «της Αριστενική λειτουρ- ράς και της Προόδου».
γικότητα προσβλέπουν Σαγήνεψε η λέξη «δικαίωτα παιδιά με τις κόκκινες μα» όλους, μα όλους τους
σημαιούλες; Αποκλειστικά υπουργούς μας Παιδείας,
και μόνο στους παραλο- οποιασδήποτε κοπής και
γισμούς Δικαίου, του «Δι- ραφής. Και όσο μεγαλύκαίου» εμπορευσιμότητας τερη η αγραμματοσύνη
που υπαγορεύει την κομ- τους ή και η μικρόνοια,
ματική συνθηματολογία τόσο πιο άνετη (δηλαδή
για να σαγηνεύσει τα παι- αδιάντροπη) η παπαγαλία
διά: Να έχουν τα σχολεία της «αριστερής» προοδευδιπλάσιους δασκάλους, τικής αρλούμπας.
οι δάσκαλοι να μη βαθμολογούν, επομένως να Δεν ξέρω αν υπάρχει στον
καταργηθούν οι εξετάσεις πλανήτη άλλος λαός, που
και κάθε αξιολόγηση, η να έχει τόσο υποτιμήσει
επάρατη αριστεία, οι βρα- την κριτική του σκέψη
και την ιστορική του μνήβεύσεις.
μη: Εβδομήντα χρόνια
Αυτά όλα τα αιτήματα, για μετά από ένα οργανωμένο
έγκλημα ένοπλης ανταρ-

σίας, κόμματος ιδεολογικά ξενόφερτου, έξωθεν
χρηματοδοτούμενου και
εξοπλιζόμενου, με οργανωμένο στρατό, συγκροτημένο, σε ποσοστό 90%,
από βιαίως στρατολογημένους, αυτό το κόμμα, με τη
λεοντή κοινοβουλευτικής
ψιμυθίωσης, επιβάλλει τις
συμβολικές του σημαιούλες στα σχολειά, προετοιμάζει, από την ντοπαρισμένη πιτσιρικαρία, τους
αυριανούς αιθεροβάμονες
νοσταλγούς του «παραδείσιου» ολοκληρωτισμού.
Μια οργανωμένη συλλογικότητα σώζει την αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και
εντιμότητά της, όταν οι λειτουργικοί της θεσμοί αποκλείουν καταγωγικά κάθε
αμνήστευση της κακοπιστίας, της αρπακτικής ιδιοτέλειας, των σκοπιμοτήτων
ιδεολογικής μωρολογίας.
Κάθε συλλογικότητα δεν
κατορθώνει οπωσδήποτε
να συγκροτήσει κοινωνία.
Γι’ αυτό και είναι άθλημα
ασταμάτητο η πολιτική,
στίβος του αθλήματος
αριστείας και πληρότητας.

«Μπλόκο» Βουλγαρίας στην ένταξη της
Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ
- Οι λόγοι - Oργή Ζάεφ.
συνέχεια από τη σελίδα 19

πουργός της Βόρειας Μακεδονίας εξέφρασε την
ελπίδα ότι θα μπορέσει να
βρει κάποια λύση με τον
ομόλογό του της Βουλγαρίας, προκειμένου η χώρα
του να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις
με την ΕΕ.
Ζάεφ: Αυτό που προτείνει
η άλλη πλευρά δεν συνάδει με τις σχέσεις καλής
γειτονίας, δεν είναι καθόλου αδελφικό και απέχει
πολύ από κάθε ευρωπαϊκή
έννοια
Η Βουλγαρία, τον περασμένο Αύγουστο υπέβαλε στις
πρωτεύουσες των υπολοίπων 26 χωρών-μελών

της ΕΕ ένα μακροσκελές
έγγραφο που τιτλοφορείται «επεξηγηματικό μνημόνιο για τις σχέσεις της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με τη Δημοκρατία
της Βόρειας Μακεδονίας
σε σχέση με τη διαδικασία
διεύρυνσης της ΕΕ, σύνδεσης και σταθεροποίησης»,
στο οποίο, αποτυπώνονται
οι βουλγαρικές θέσεις σε
πολλά ιστορικά ζητήματα με τη Βόρεια Μακεδονία. Κεντρική θέση σε
αυτό καταλαμβάνουν οι
«εθνικές και γλωσσικές
παρεμβάσεις, που έγιναν
στη Βόρεια Μακεδονία τη
δεκαετία του 1970 μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Το μνημόνιο αυτό της
Βουλγαρίας προκάλεσε
κατάπληξη στα Σκόπια,
τα οποία θεώρησαν ότι η
Σόφια επιδιώκει να μπλοκάρει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ,
«μέχρις ότου τα Σκόπια
παραδεχθούν ότι ιστορικά
και γλωσσικά αποτελούν
τμήμα της Βουλγαρίας».
Η Σόφια, αν και ήταν η
πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της
γειτονικής της χώρας, το
1991, ουδέποτε αναγνώρισε τη γλώσσα της τελευταίας ως «μακεδονική»,
θεωρώντας ότι πρόκειται

για διάλεκτο της βουλγαρικής και ότι η ταυτότητα
των σλάβων πολιτών της
Βόρειας Μακεδονίας είναι
βουλγαρική.
Στα τέλη Μαρτίου του
2020, μεσούσης της πανδημίας του κορωνοϊού, η
Βόρεια Μακεδονία έγινε το
30ο μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ
η ΕΕ έδωσε το «πράσινο
φως» για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, οι οποίες αναμένεται
να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο, σε περίπτωση πάντα
που η Βουλγαρία δώσει τη
συγκατάθεσή της σε κάτι
τέτοιο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η έλλειψη παιδείας το πιο βαθύ πρόβλημα της κοινωνίας
συνέχεια από τη σελίδα 18
ότι αυτά δημιουργούν τις
«ελίτ». Θα προσέθετα ότι
ενισχύουν τη δημιουργία
της πνευματικής και οικονομικής ελίτ, χωρίς τις
οποίες μία κοινωνία είναι
καταδικασμένη σε φθορά.
Σε όλα αυτά τα αιτήματα
βρήκαν συμπαραστάτες
τα κόμματα της Αριστεράς
και τις συνδικαλιστικές
ομάδες όλων των κομμάτων.

Ας μην έχουμε απορίες
γιατί η εγκληματική οργάνωση (με απόφαση της Δικαιοσύνης πλέον) «Χρυσή
Αυγή» έφθασε τρίτο κόμμα
με ποσοστό 9,41% στις Ευρωεκλογές του 2014, ενώ
για λίγες μόνον ψήφους

δεν βρίσκεται σήμερα στη
Βουλή. Η ελλιπέστατη μόρφωση, που δίνει το Σχολείο
στα παιδιά μας, έχει φέρει
την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις σε κατανόηση
κειμένου, μαθηματικά και
φυσικές επιστήμες μεταξύ των 15χρονων 78
χωρών (Programme for
International Student
Assessment του ΟΟΣΑ).
Ενδεχομένως ένας κοινωνιολόγος ή ένας ψυχολόγος ή ακόμη ένας
πολιτικός επιστήμων θα
μπορούσε να αναλύσει τη
συμπεριφορά και την ψυχολογία των καταληψιών.
Η εμπειρία μου από τα 41
χρόνια, που δίδαξα σε πανεπιστήμια (ΗΠΑ, Καναδά,
Ελλάδα) με ωθούν να πω

ότι αυτοί, που διαλύουν τα
σχολεία και τα πανεπιστήμια με τις καταλήψεις, είτε
εντάσσονται στους δογματικούς, που δείχνουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον
κομματικό καθοδηγητή,
είτε εντάσσονται στους
αδυνατούντες να αναλύσουν το πρόβλημα και στη
συνέχεια συνθέσουν την
λύση. Σε όλα τα χρόνια της
ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας μου στην έναρξη του
εξαμήνου ρωτούσα τους
φοιτητές μου τι σημαίνει
σκέφτομαι. Η δε απάντησή
μου ήταν πάντα: «σκέφτομαι σημαίνει ότι συνομιλώ
με τον εαυτό μου, του θέτω
ερωτήματα, εκείνος απαντά και έτσι συνεχίζεται
η διαλεκτική διαδικασία.

Για να συνομιλήσω, όμως,
ακόμη και με τον εαυτό
μου πρέπει να γνωρίζω
πολύ καλά έως άριστα τη
γλώσσα μου. Άρα, πρώτο
μας μέλημα είναι η βαθειά
γνώση της γλώσσας μας».
Όλα είναι θέματα, που
άπτονται της παρεχόμενης
παιδείας. Η κατάργηση της
βάσης του 10 για την προαγωγή στην επόμενη τάξη
σε Γυμνάσιο και Λύκειο, η
κατάργηση της Τράπεζας
Θεμάτων, που υποχρέωνε
τους διδάσκοντες να καλύψουν όλη τη διδακτέα ύλη,
η κατάργηση της αξιολόγησης σε όλο το φάσμα της
εκπαίδευσης, η είσοδος
στα πανεπιστήμια φοιτητών με 0,6/20 και 2,6/20

σαν σημαντικές διατάξεις
της Μεταρρύθμισης 20092012, ενώ στο διάστημα
2015-2019 ισοπέδωσαν
κυριολεκτικά κάθε παράγραφο αυτής. Σήμερα περιμένουμε ακόμη τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην
παιδεία, που σταδιακά θα
εξαλείψουν τα φαινόμενα
παρακμής, θα διδάξουν
αισθητική και σεβασμό
στη δημόσια και ιδιωτική
περιουσίας στους νέους
Η ευθύνη της Πολιτείας εί- και θα εμφυσήσουν στους
ναι μεγάλη και διαχρονική νέους την αισιοδοξία για
με μικρά, αλλά λαμπερά το μέλλον τους.
διαλλείματα (1990-1993,
2005-2007 και 2009-2012). * Ο κ. Ιωακείμ ΓρυσπολάΜέχρι το 2019 η ευθύνη κης είναι Ομότιμος καθηανήκε στις μετά το 2012 γητής και πρώην πρύτανης
κυβερνήσεις, που μέχρι στο Πολυτεχνείο Κρήτης
το 2014 απενεργοποίη(πολλοί εξ αυτών θα προσληφθούν ως διδάσκοντες
στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση και στα Λύκεια) και
η πανεπιστημιοποίηση
δεκάδων τμημάτων, που
θα έπρεπε να εντάσσονται στην επαγγελματική
διετούς φοίτησης εκπαίδευση, επιδεινώνουν έτι
περισσότερο το πρόβλημα της αγραμματοσύνης
στους νέους.
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Το φαινόμενο «Στέφανος Μάνος»
Κώστας Χριστίδης
Εδώ και αρκετά χρόνια
αισθάνομαι την ανάγκη
να καταθέσω γραπτώς
την άποψή μου για την
πιο εντυπωσιακή, όπως
πιστεύω, πολιτική προσωπικότητα στην Ελλάδα
της Μεταπολίτευσης. Ο
Στέφανος Μάνος, έπειτα
από σπουδές στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και στο
Harvard Business School,
ξεκίνησε μία πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία
στη βιομηχανία, την οποία
εγκατέλειψε το 1977 για να
ασχοληθεί με την πολιτική.
Θυμάμαι ότι το έτος εκείνο,
στις μεστές περιεχομένου
προεκλογικές ομιλίες του,
έθετε το ερώτημα «γιατί
πολιτεύομαι». Η απάντηση που ο ίδιος έδινε ήταν το καλύτερο οφείλεται
για να συμβάλει ώστε να στις γόνιμες ιδέες, στην
αποφασιστικότητα και
αλλάξει η Ελλάδα.
στην επιμονή του ΣτέφαΣτα χρόνια που έκτοτε με- νου Μάνου. Ως υφυπουρσολάβησαν, πολλά πράγ- γός Δημοσίων Εργων και
ματα άλλαξαν όντως στην ακολούθως ως υπουργός
Ελλάδα, αρκετά προς το Χωροταξίας και Περιβάλκαλύτερο, πολλά άλλα λοντος (τη σύσταση του
προς το χειρότερο. Βέβαιο οποίου εισηγήθηκε στον
είναι ότι η χώρα θα μπο- Κωνσταντίνο Καραμανλή),
ρούσε να έχει επιτύχει πολ- ως υπουργός Βιομηχανίας
λά περισσότερα. Βέβαιο, στην κυβέρνηση Γ. Ράλλη
επίσης, είναι το ότι μεγάλο και, αργότερα, ως υπουρμέρος όσων άλλαξαν προς γός Οικονομίας και Οικο-

νομικών στην κυβέρνηση
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, παντού άφησε θετικό,
ανεξίτηλο αποτύπωμα.
Οι πολεοδομικές ρυθμίσεις
(πολλές από τις οποίες,
όπως η υποχρέωση δημιουργίας γκαράζ στις νέες
πολυκατοικίες, συνάντησαν μεγάλη αντίδραση
από οργανωμένα συμφέροντα της εποχής), η αναμόρφωση της Πλάκας, η
δημιουργία πεζόδρομων,

ο αντικαπνιστικός αγώνας,
οι ιδιωτικοποιήσεις (όπως
της ΑΓΕΤ), τα μεγάλα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα
(αεροδρόμιο Σπάτων, γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου,
Αττική οδός), η αξιοποίηση
ιδιωτικών κεφαλαίων στον
χώρο της κινητής τηλεφωνίας, η ασφαλιστική
μεταρρύθμιση έτους 1992,
η απελευθέρωση τιμών και
ωραρίων και πολλά άλλα,
ξεκίνησαν, ολοκληρώθηκαν ή συνεχίστηκαν χάρη

στην ευρηματικότητα και νος συνεχίζει να αποτετη στοχοπροσήλωση του λεί εκπληκτική μηχανή
παραγωγής πρωτότυπων
Στέφανου Μάνου.
και ορθολογικών, όπως
Ο άνθρωπος αυτός ήταν πάντοτε, λύσεων. Μεταξύ
και παραμένει «απροσάρ- αυτών, αναφέρω ενδειμοστος». Όταν η Νέα Δη- κτικά: «Ενα Καινοτόμο Σύμοκρατία τον διέγραψε νταγμα για την Ελλάδα»
το 1997, προχώρησε στην (με συνεργασία εκλεκτών
ίδρυση του κόμματος Οι επιστημόνων, μεταξύ των
Φιλελεύθεροι (1999) και, οποίων και ο σημερινός
μετά δεκαετία, του κόμμα- υπουργός Επικρατείας
τος Δράση (2009). Τα δύο Γιώργος Γεραπετρίτης),
αυτά εγχειρήματα δεν έτυ- προώθηση ιδιωτικοποιχαν επαρκούς πολιτικής ήσεων, μείωση κόστους
επιδοκιμασίας, ίσως γιατί ο ενέργειας, σμίκρυνση του
Μάνος μιλούσε πάντοτε τη κράτους, ασφαλιστική και
γλώσσα της αλήθειας και εκπαιδευτική μεταρρύθμιτου ορθολογισμού, χωρίς ση κ.ά. Ειλικρινά, ο τόπος
ωραιοποιήσεις και χωρίς δεν διαθέτει την πολυφόβο του περιβόητου πο- τέλεια να περιβάλει με
λιτικού κόστους. Πάντως, αδιαφορία τις προτάσεις
τα προγράμματα αμφο- αυτές. Μία εναλλακτική
τέρων των κομμάτων αυ- ιδέα (αμιγώς δική μου)
τών περιείχαν εξαιρετικές θα ήταν να αναθέσει η
προτάσεις, οι οποίες εάν κυβέρνηση στον Σ.Μ. την
είχαν εφαρμοστεί θα είχαν ευθύνη αναδιοργάνωσης
εγκαίρως επιλύσει πολλά (σε επίπεδο προτάσεων,
από τα προβλήματα που χρονοδιαγραμμάτων κ.λπ.)
αντιμετώπισε -και εξακο- ενός τομέα, π.χ. της Δικαιολουθεί να αντιμετωπίζει- ο σύνης. Το όφελος από μία
τόπος με πολλαπλάσιο οι- τέτοια ανάθεση -εφόσον
κονομικό, κοινωνικό αλλά και οι δύο πλευρές την
αποδέχονταν- θα ήταν
και πολιτικό κόστος.
τεράστιο.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και μέχρι *Ο Κώστας Χριστίδης είναι
σήμερα ο Στέφανος Μά- νομικός - οικονομολόγος.

Veto τώρα
Του Νίκου Ιγγλέση
Η Αθήνα και η Λευκωσία
οφείλουν να θέσουν veto
σε οποιαδήποτε απόφαση
που δε θα περιλαμβάνει
κυρώσεις κατά της Τουρκίας, στην προσεχή Σύνοδο
Κορυφής της ΕΕ (24-25 Σεπτεμβρίου). Veto για τυχόν
κυρώσεις στη Λευκορωσία. Veto για την επικαιροποίηση της τελωνιακής
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.
Veto για την κατάργηση
της βίζας των Τούρκων
που ταξιδεύουν στην Ένωση. Veto σε οποιαδήποτε
προενταξιακή οικονομική
βοήθεια στην Τουρκία.
Πρέπει να θέτουν ένα διαρκές veto αν δε θέλουν,
με τη βοήθεια της μεσολαβούσης Γερμανίας, να
γίνουν «μεζές» στο τραπέζι
του Ερντογάν.
Σε στενή συνεργασία Αθήνα και Λευκωσία, οφείλουν να διακηρύξουν ότι
η αποχώρηση του Ορούτς
Ρέϊς από την υφαλοκρηπίδα του Καστελόριζου αποτελεί έναν τακτικό ελιγμό
τελείως ανεπαρκή προκειμένου ν’ αρχίσει ένας ελληνοτουρκικός διάλογος. Να
προτάσσουν ότι το Γιαβούζ
και το Μπαρμπαρός εξακολουθούν να «ασελγούν»
στην κυπριακή ΑΟΖ. Οι
δύο κρατικές οντότητες
του ελληνικού έθνους
οφείλουν να θέσουν τη
διαχρονική ατζέντα τους
που να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :
1. Άρση του casus belli,
από την τουρκική Εθνοσυνέλευση, σε περίπτωση
επέκτασης των ελληνικών
χωρικών υδάτων στα 12
ν.μ.

ενδοκοινοτικό διάλογο, επί
46 χρόνια, στην Κύπρο.
Το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα στην Αθήνα και τη
Λευκωσία δε θέλει να αντιληφτεί ότι ο χρόνος εργάζεται για την Άγκυρα. Τι
περιμένουν; Να ισχυροποιηθεί περισσότερο η Τουρκία; Να ναυπηγήσει την
πρώτη φρεγάτα της; Να
καταστήσει επιχειρησιακό
το πρώτο μίνι αεροπλανοφόρο της «Anadolou»; Να
αποκτήσει τα γερμανικά
υποβρύχια 214 για να εξισορροπήσει τη σημερινή ελληνική υπεροχή; Ή
μήπως να αποκτήσει την
πρώτη πυρηνική βόμβα
της;

2. Παύση των παραβιάσεων του εναέριου χώρου
των 10 ν.μ. και των υπερπτήσεων πάνω από τα
ελληνικά νησιά.
3. Αναγνώριση από την
Τουρκία της αδιαμφισβήτητης ελληνικής κυριαρχίας επί όλων των νησιών
και βραχονησίδων του
Αιγαίου Πελάγους.
4. Κατάργηση του τουρκολιβυκού Συμφώνου οριοθέτησης των θαλασσίων
ζωνών.
5. Οριοθέτηση της ελληνοτουρκικής ΑΟΖ σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο
της Θάλασσας, με βάση
τη μέση γραμμή και με
πλήρη επήρεια όλων των
ελληνικών νησιών, του Συμπλέγματος της Μεγίστης
συμπεριλαμβανομένου.
6. Αναγνώριση από την
Τουρκία της Κυπριακής
Δημοκρατίας και άρση της
αναγνώρισης της παράνομης αυτοαποκαλούμενης
«Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου
– ΤΔΒΚ».
7. Άμεση παύση των παραβιάσεων, με ερευνητικά και
γεωτρύπανα, της κυπριακής ΑΟΖ.
8. Αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων από την Κύπρο.
9. Αποχώρηση όλων των
εποίκων από την κατεχόμενη ζώνη της Βόρειας
Κύπρου.
Τότε και μόνο τότε μπορεί
να υπάρξουν συνομιλίες

Ελλάδας και Κύπρου, από
κοινού, με την Τουρκία.
(Βλέπε σχετικό άρθρο στις
18-8-20 : «Ελληνική και
τουρκική ατζέντα» στο
www.ellinikiantistasi.gr).
Με την προσωρινή αποχώρηση τους Ορούτς Ρέϊς
η ελληνική κυβέρνηση
φαίνεται πρόθυμη να πέσει
στην παγίδα. Είναι έτοιμη
να αποδεχτεί τη μη επιβολή κυρώσεων, με την
αυταπάτη της αποκλιμάκωσης και της ειρηνικής
επίλυσης των διαφορών.
Είναι έτοιμη να δώσει πιστοποιητικό νομιμότητας,
μέσω των διαβουλεύσεων,
στις νεοθωμανικές διεκδικήσεις της Άγκυρας. Είναι
έτοιμη να εγκαταλείψει,
για μια ακόμη φορά, μόνη
την Κυπριακή Δημοκρατία,
διασπώντας το εθνικό μέτωπο. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της
ΕΕ (21/9) μόνη η Κύπρος
εξέφρασε τη διαφωνία
της για επιβολή κυρώσεων
κατά της Λευκορωσίας χω-

ρίς ταυτόχρονες κυρώσεις
κατά της Τουρκίας.Διπλωματικές πηγές δήλωσαν
ότι «ένας κόκκος άμμου»
εμποδίζει την ευρωπαϊκή
ομοφωνία!
Η ελληνική κυβέρνηση δε
φαίνεται διατεθειμένη να
δυσαρεστήσει το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες και τους
συμμάχους τους, ούτε το
ΝΑΤΟ. Δε φαίνεται αποφασισμένη να επενδύσει
στη συμπαράσταση της
Γαλλίας, της Αυστρίας και
πιθανώς άλλων χωρών.
Δεν πολυενδιαφέρεται
για την αξιοπιστία του
Ελληνισμού. Στην επόμενη
τουρκική πρόκληση, που
θα έλθει πολύ σύντομα, θα
είναι τελείως μόνη και τότε
θα μας φταίνε οι σύμμαχοι.
Αλλά κανείς δε συμμαχεί
με κάποιον, που στο πεδίο
της μάχης ψάχνει να βρει
δικαιολογία (π.χ. Ορούτς
Ρέϊς) για να φύγει.
Οι κυρώσεις που για μήνες
επεξεργάζεται η ΕΕ είναι
αστείες, αφορούν λίγα φυ-

σικά πρόσωπα και κάποιες
εταιρείες όχι τον επιδρομέα, δηλαδή, το τουρκικό
κράτος. Αλλά, έστω και
αυτές, θα είναι ένα πρώτο
διστακτικό βήμα. Γιατί αναγνωρίζεται η παρανομία
και η Τουρκία χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμη-φιλική χώρα.
Ο ελληνοτουρκικός διάλογος, όσο χρόνο κι αν
διαρκέσει, δεν πρόκειται
να λύσει τις αγεφύρωτες
διαφορές μεταξύ των δύο
χωρών. Είναι τόσο μαξιμαλιστικές οι διεκδικήσεις
της Τουρκίας που καμιά
ελληνική κυβέρνηση, όσο
ενδοτική και ετεροπροσδιορισμένη κι αν είναι, δεν
μπορεί να τις κάνει, έστω
και εν μέρει, αποδεκτές.
Το μόνο που θα επιτύχει ο
διάλογος είναι η μη επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ,
η συνεχής διολίσθηση των
ελληνικών γραμμών αντίστασης και η κατοχύρωση
των τουρκικών θέσεων.
Ότι ακριβώς γίνεται με τον

Γιατί με τις ατελέσφορες
συζητήσεις της δίνουν
χρόνο;
Όσος χρόνος κι αν δοθεί
πάντως, το «θηρίο» δεν
πρόκειται να εξημερωθεί,
αντίθετα θα γίνει πιο ισχυρό και άρα πιο αιμοβόρο.
Ο Ελληνισμός χρειάζεται
ηγεσία, με εθνικό όραμα,που θα προετοιμάσει την
άμυνά του στην αναπόφευκτη τελική σύγκρουση που έρχεται.
«Κουβέντα και διαπραγματεύσεις για το τι είναι
σωστά και δίκαιο γίνονται
μόνο μεταξύ ισοδύναμων,
αλλιώς ο ισχυρότερος επιβάλλει αυτά που η ισχύς
του επιτρέπει να επιβάλλει,
ο δε αδύναμος υπομένει
αυτά που η αδυναμία του
τον αναγκάζει να αποδέχεται»
Θουκυδίδης (Διάλογος
Αθηναίων – Μηλίων).
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Τα χωρικά ύδατα του φόβου
Του Δημήτρη Δημόπουλου
Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε,
μιλώντας στη Βουλή κατά
τη συζήτηση για την επικύρωση των συμφωνιών
οριοθέτησης της ΑΟΖ με
Ιταλία και Αίγυπτο, ότι σύντομα η κυβέρνησή του θα
φέρει νομοσχέδιο για την
επέκταση των ελληνικών
χωρικών υδάτων από τα
6 στα 12 ναυτικά μίλια,
αλλά μόνο στο Ιόνιο Πέλαγος και μέχρι το ακρωτήριο Ταί-ναρο. Η επέκταση δεν φτάνει ούτε μέχρι
το ακρωτήριο Μαλέας
ανατολικότερα για να μη
συμπεριλάβει τα Κύθηρα
– Αντικύθηρα. Πρόκειται
για ένα ακόμη εγκληματικό
λάθος εις βάρος των εθνικών συμφερόντων.
Θυμίζουμε ότι ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών
του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Κοτζιάς
όταν αποχωρούσε από το
υπουργείο, τον Οκτώβριο
του 2018, είχε αναγγείλει
ότι είχε έτοιμο Προεδρικό
Διά-ταγμα για την επέκταση των χωρικών υδάτων
στο Ιόνιο, αλλά αυτό συμπεριελάμβανε και τα Κύθηρα. Η κυβέρνηση του Α.
Τσίπρα δεν τόλμησε, στη
συνέχεια, να προωθήσει
αυτό το Προεδρικό Διάταγμα ή να φέρει σχετικό
νομοσχέδιο στη Βουλή.
Η μερική επέκταση των
χωρικών υδάτων δεν έχει
καμιά ομοιότητα με τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ,
όπως έγινε με την Αίγυπτο.
Η οριοθέτηση ΑΟΖ απαιτεί κοινή συμφωνία δύο
κρα-τών. Ο κ. Μητσοτάκης
μπορεί να ισχυριστεί ότι
η Αίγυπτος δεν αποδεχόταν πλήρη οριοθέ-τηση
και έτσι η κυβέρνησή του
αναγκάστηκε, προκειμένου να ακυρώσει το μνημόνιο Ά-γκυρας-Τρίπολης,
να αποδεχτεί τη μερική.
Αντίθετα η επέκταση των
χωρικών υδάτων εί-ναι
μονομερής απόφαση ενός
κράτους, σύμφωνα με το

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS του 1982).
Όλες σχεδόν οι παραθαλάσσιες χώρες (148) του
κόσμου έχουν ανα-κηρύξει
χωρικά ύδατα 12ν.μ. Σε
περίπτωση που οι αντικριστές ακτές βρίσκονται σε
από-σταση μικρότερη των
24ν.μ. (12 +12) τότε τα χωρικά ύδατα καθορίζονται
με βάση τη μέση γραμμή.
Ουσιαστικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων
στα 12ν.μ. μόνο στο Ιόνιο,
η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι
το Αιγαίο Πέλαγος, μ’ όλα
τα νησιά του, αποτελεί
ειδική περίπτωση στην
οποία δεν μπορεί να έχει
εφαρμογή το Δίκαιο της
Θάλασσας του ΟΗΕ. Αυτό
ακριβώς υπο-στηρίζει και
η Άγκυρα. Το ίδιο ισχύει αν,
προσεχώς, γίνει επέκταση
των χωρικών υδάτων στη
Μεσόγειο – στις νότιες
ακτές της Κρήτης, Κάσου,
Καρπάθου και Ρόδου – απ’
όπου έγι-νε η οριοθέτηση
της ΑΟΖ με την Αίγυπτο.
Η Τουρκία έχει επεκτείνει
τα χωρικά ύδατά της στα
12ν.μ. στη Μαύρη Θάλασσα και στις νότιες ακτές
της, απέναντι από την Κύπρο, αλλά όχι στο Αιγαίο,
θέλοντας να υπογραμμίσει
τις ειδικές συνθήκες σ’
αυτό. Πρόκειται για την
τουρκική πρακτική των
διαφοροποιημένων χωρικών υδάτων που τώρα, ως

μη όφειλε, εφαρμόζει και όπου ασκούνται συγκεκριμένα κυριαρχικά δικαιη Αθήνα.
ώματα.
Το 1995, όταν η Ελλάδα
επικύρωσε τη Σύμβαση για Το δειλό και φοβικό ελλητο Δίκαιο της Θάλασσας, νικό πολιτικό σύστημα έχει
η τουρκική Εθνοσυνέ- παραιτηθεί ουσιαστικά
λευση, με ψήφισμά της, από το κυριαρ-χικό δικαίχαρακτήρισε την επέκτα- ωμα της χώρας μας για
ση των χωρικών υδάτων την επέκταση των χωριως αιτία πολέμου (casus κών υδάτων, προκειμένου,
belli). Επί 25 χρόνια αυτή όπως διατείνεται να μην
η απειλή λειτούργησε και προκαλέσει την «τουρκική
απέτρεψε όλες τις ελληνι- οργή». Χαρακτηριστικό
κές κυβερνήσεις από το να είναι ότι ποτέ οι ελλη-νικές
ασκήσουν το αναφαίρετο κυβερνήσεις, της σημεριδικαίωμά τους σύμφωνα νής συμπεριλαμβανομέμε το Διεθνές Δίκαιο της νης, δεν έθεσαν ως όρο
Θάλασσας. Οι πρόσφατες κατά τις δι-μερείς διαβουαπειλητικές δηλώσεις του λεύσεις ή κατά τις διατούρκου αντιπροέ-δρου πραγματεύσεις της ΕΕ με
Φουάτ Οκτάϊ και του την Τουρκία την άρση του
υπουργού Εξωτερικών Με- casus belli. Ίσως γιατί αυτό
βλούτ Τσαβούσογλου για αποτελεί το τέλειο άλλοθι
το casus belli αποσκοπούν για την ακολουθούμενη
στο να ανανεώσουν και κατευναστική πολιτική.
να επιτείνουν το φοβικό
σύνδρομο της ελληνικής Τι μπορεί να συμβεί όμως
αν η Ελλάδα τολμήσει να
πλευράς.
επεκτείνει τα χωρικά ύδαΣημειώνουμε ότι επέκτα- τά της στα 12ν.μ. σ’ όλες τις
ση των χωρικών υδάτων ηπειρωτικές ακτές και σ’
στα 12ν.μ. συνεπάγεται όλα τα νησιά, συμπεριλαμεπέκταση και του εναέριου βανομένου του Κα-στελόχώρου από τα σημερινά ριζου;
10ν.μ. Έτσι θα τερματιστεί
το «ελληνικό παράδοξο», Η Τουρκία να θεωρήσει
τα χωρικά ύδατα να μην την ενέργεια αυτή ως
ταυτίζονται με τον εναέριο αφορμή για την κήρυξη
χώρο. Πρέπει να διευκρινι- ολοκληρωτικού πο-λέμου
στεί ότι στα χωρικά ύδατα (απλό θερμό επεισόδιο δεν
ασκείται πλήρης κυριαρ- αρκεί) προκειμένου να επιχία, όπως στο έδαφος ενός βάλλει στην Ελλάδα να την
κράτους, σε αντίθεση με ανακαλέσει, μετά από μια
την ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδα στρατιωτική ήττα. Αυτό

όμως δεν εξαρτάται από τα
χωρικά ύδα-τα (αφορμές
μπορούν να βρεθούν πολλές) αλλά από το γενικότερο συσχετισμό ισχύος στο
ελληνοτουρκικό σύστημα,
που θα καθιστά τον πόλεμο ορθολογική επιλογή για
την Άγκυρα.
Η Τουρκία να αμφισβητήσει και να παραβιάζει τα
χωρικά ύδατα μεταξύ των
6 και 12ν.μ. Θα συμβεί,
δηλαδή, ότι συμβαίνει εδώ
και χρόνια, με τον εναέριο
χώρο μεταξύ των 6 και
10ν.μ. Σημειώνουμε ότι η
Άγκυρα δεν αμφισβητεί τα
χωρικά ύδατα των 12ν.μ.
της Κύπρου αλλά, θεωρεί
ότι σ’ αυτά η κυριαρχία
ανήκει από κοινού και στο
παράνομο μόρφωμα των
Τουρκοκυπρίων (ΤΔΒΚ).
Κάποιες από τις Μεγάλες
Δυνάμεις να θεωρήσουν
ότι περιορίζεται ο πλους
των πολεμι-κών πλοίων
τους που μπορούν να διέρχονται από τα χωρικά
ύδατα υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις. Η αβλαβής
διέλευση ισχύει και για τα
εμπορικά πλοία. Το θέμα
μπορεί να λυθεί εφ’ όσον,
ταυτόχρονα με την επέκταση των χωρικών υδάτων,
καθορισθούν ορισμέ-νοι
ελεύθεροι δίαυλοι, σε συγκεκριμένα σημεία.
Σημερινά με τα 6ν.μ. στην
Ελλάδα ανήκει το 43,5%
του Αιγαίου, στην Τουρκία
το 7,5% και το υπόλοιπο 49% είναι ανοιχτή θάλασσα. Αν γίνει επέκταση
των χωρικών υδάτων στα
12ν.μ. και από τις δύο χώρες, τότε στην Ελλάδα θα
ανήκει το 71,5% (λόγω
των χιλιάδων νησιών-νησίδων), στην Τουρκία το
8,8% και το υπόλοιπο
19,7% θα μείνει ανοιχτή
θάλασσα (βλέπε χάρτη).
Με χωρικά ύδατα 12ν.μ. η
οριοθέτηση ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο
αποκτά δευτε-ρεύουσα
σημασία αφού θα αφορά
κυριαρχικά δικαιώματα
μόνο για το 19,7% του
Αρχιπε-λάγους. Ακόμη και
το Δικαστήριο της Χάγης,

σε μια ενδεχόμενη προσφυγή, θα είχε ως α-ντικείμενο την οριοθέτηση
ΑΟΖ μόνο για το 19,7%
του Αιγαίου. Αντίθετα στην
Α. Μεσόγειο (νότια της
Κρήτης, Κάσου, Καρπάθου,
Ρόδου και Καστελόριζου),
η επέκταση των χωρικών
υδάτων προσφέρει μικρό
όφελος και απαιτείται η
οριοθέτηση ΑΟΖ όπου
αυτό είναι εφικτό.
Τι πρέπει και μπορεί να
γίνει.
Πρώτον : Άμεση ενίσχυση,
με κάθε μέσον και κάθε
θυσία, της μαχητικής ικανότητας των ενόπλων
δυνάμεων Ελλάδας και
Κύπρου. Όλα θα κριθούν
από το συσχετισμό ισχύος.
Δεύτερον : Ενιαία επέκταση των χωρικών υδάτων
στα 12ν.μ. σ’ όλη την ελληνική Επικρά-τεια.
Τρίτον : Οριοθέτηση ΑΟΖ
μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, με πλήρη επήρεια
του Συμπλέγμα-τος της
Μεγίστης (Καστελόριζο).
Αν γίνουν αυτά, οι Τούρκοι
θα έχουν ως μοναδική επιλογή να παραβιάζουν τις
θαλάσσιες ζώνες Ελλάδας
και Κύπρου, όπως κάνουν
και σήμερα, θεωρώντας
τες διαφιλονικούμενες και
να διαμαρτύρονται. Μόνο
που δε θα είναι πια, νομικά
διαφιλονικούμενες για το
Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Κοινότητα, με ό,τι αυτό
σημαίνει. Τις παραβιάσεις
θα τις αναλάβουν, άμεσα
ενισχυόμενα, το Πολεμικό
Ναυτικό και η Πολεμική
Αεροπορία, όπως γίνεται
και σή-μερα.
Η λάου – λάου επέκταση
χωρικών υδάτων και οριοθέτησης ΑΟΖ προσφέρει
μόνο χρόνο αντίδρασης
στον εχθρό.
Ζητείται αποφασισμένη
και τολμηρή ελληνική πατριωτική κυβέρνηση.

Είμαστε δάσκαλοι και όχι λοιμωξιολόγοι
την σμίλη του
λόγου και της διδασκαλίας, και
λαξεύει και «ζωγραφίζει» στις
άπλαστες ψυχές
των μαθητών
του, τα τιμαλφή,
την ανοξείδωτη
Νατσιός/20Κωστής Παλαπροίκα
των
προγόνων. Και
μάς, Μάσκα
τι ψυχές!! Την ευωδία του
παραδείσου...
Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε,
Έχω πάντοτε κατά νου ότι
ψυχές!!...
στεκόμαστε ενώπιον και
Θέμελα βάλε τώρα πιο διδάσκουμε ανθρώπους
που είναι πολύ καλύτεροι
βαθιά,
από εμάς. Να μην λησμοo πόλεμος να μην μπορεί νούμε ότι, πριν ακόμη η
Παιδαγωγική ανακαλύνα τα γκρεμίσει»,
ψει ότι ωριμότητα σημαίμας κανοναρχεί ο αθά- νει διάσωση στοιχείων
νατος Κωστής Παλαμάς, της παιδικότητας και όχι
στο αφιερωμένο «στον υπέρβασή της, ο Χριστός
δάσκαλο» ποίημά του. προέβαλε «το παιδίον» ως
Σμίλη κρατά ο δάσκαλος, πρότυπο ύπαρξης ανοι-

κτής στον Θεό. «Άφετε τα
παιδία ελθείν προς με και
μη κωλύετε αυτά, των γαρ
τοιούτων εστίν η βασιλεία
των ουρανών». (Ματθ.
19,15).
Αγιασμός τις προάλλες στα
σχολεία. Ζήσαμε πράγματα πρωτόγνωρα. Πρώτη
φορά δεν αντηχούσαν
στον αύλειο χώρο φωνές,
γέλια, αγκαλιές, καλωσορίσματα και παιχνίδι. Άκρα
του τάφου σιωπή... Γονείς
αγχωμένοι, αρκετοί κατηφείς και σκυθρωποί, παιδιά μασκοφορούντα, με
ζωγραφισμένη στα μάτια
τους την απορία και τον
φόβο, δάσκαλοι αγωνιούντες για την πιστή τήρηση
και εφαρμογή των μέτρων.
Τίποτε δεν θύμιζε πρώτη
ημέρα του σχολικού έτους.

Και τα μηνύματα των διευθυντών και όσων «επισήμων» χαιρέτησαν την
έναρξη της σχολικής χρονιάς και αυτά εναρμονισμένα με το περιρρέον κλίμα.
Δεν ακούστηκαν λόγοι για
την αξία της Παιδείας, για
το πανηγύρι της μάθησης,
για το φως των ελληνικών
γραμμάτων. Να ακούσουν
οι νεήλυδες, οι νιόφερτοι
μαθητές, τα πρωτάκια, ότι
ήλθαν στο «παλάτι» της
κοινωνίας.
«Υπομονή, χτίζε, σοφέ,
της κοινωνίας το παλάτι».
Είναι ο τελευταίος στίχος
του προαναφερόμενου
ποιήματος του Παλαμά.
Διαβάζουμε και στα ωραία
κολοκοτρωναίικα επεισόδια κάτι ανάλογο: Ο Γέρος
του Μοριά μια μέρα στο
σπίτι του, στην Αθήνα,

σεργιάνιζε στην κάμαρά
του, ενώ το παιδί του ο Κολίνος, διάβαζε και έγραφε.
Σταμάτησε μονομιάς και
τον ρωτάει:
-«Κολίνε, ποιο νομίζεις πως
είναι το εθνικό σπίτι της
Ελλάδος;».
Ο Κολίνος του αποκρίθηκε
αμέσως:
-«Το παλάτι του βασιλέως».
-«Το παλάτι του βασιλιά;
Όχι» του είπε. «Το πανεπιστήμιο είναι το παλάτι
της Ελλάδας». Ο γενναίος
στρατηγός, η άγρυπνη
συνείδηση του έθνους,
χάρη στην χρηστότητα του
χαρακτήρα του, στην υψηλής στάθμης φιλοπατρία
και φιλογένειά του, στην
γρανιτένια πίστη του για

το μέλλον του έθνους, γνώριζε ότι αυτό θα καρποφορήσει μέσω της ελληνικής
παιδείας. «Να σκλαβωθείτε
εις τα γράμματά σας», θα
πει στον περίφημο λόγο
του στην Πνύκα. Αλλά σε
ποια γράμματα; Όχι βέβαια
στα τωρινά της υποταγής
και της αγραμματοσύνης,
αλλά «στα γράμματα που
διαβάζουνε οι αγράμματοι
κι αγιάζουνε». Τα γράμματα τους Ευαγγελίου, τα
γράμματα του Ομήρου.
Δεν ακούστηκαν τέτοια
μηνύματα φέτος. Πίσω
από κρυμμένα πρόσωπα
επαναλήφθηκαν οι οδηγίες των γιατρών. Και καλό
είναι να μην ξεχνάμε, εμείς
οι δάσκαλοι, ότι η αποστολή μας είναι η παιδεία, η
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 24
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O Μαβίλης, ο τάφος του και ο διεθνισμός
Του Νικόλα Δημητριάδη
Ένα ταφικό μνημείο, κοντά
στα Ιωάννινα, έπεσε πρόσφατα θύμα βανδαλισμού.
Ήταν το μνημείο του μεγάλου ποιητή Λορέντζου
Μαβίλη, Κερκυραίου με
ισπανικές ρίζες, που έδωσε τη ζωή του στο σημείο
εκείνο, πολεμώντας ως
εθελοντής για την απελευθέρωση της Ηπείρου.
Επειδή οι δράστες του
βανδαλισμού δεν φαίνεται
να γνώριζαν πολλά πράγματα για τον Μαβίλη, και
σίγουρα δεν γνώριζαν και
την ξεχωριστή ιστορία του
ίδιου του μνημείου που
βανδάλισαν, θεωρήσαμε
σκόπιμο, να γράψουμε δυο
λόγια επ’ αυτών.
Σε όλη τη διάρκεια της
ζωής του, ο Λορέντζος Μαβίλης δεν απέφυγε ποτέ
να δηλώσει το “παρών”
στους αλλεπάληλους ελληνικούς απελευθερωτικούς
αγώνες. Το 1896 έσπευσε
να καταταχθεί εθελοντής
στην Κρητική Επανάσταση, όπως έκανε και στον
πόλεμο του 1897, όταν
έσπευσε στην Ήπειρο,
αρχηγός εθελοντικού σώ-

ματος, όπου και τραυματίστηκε. Ήταν η εποχή που
οι πνευματικοί άνθρωποι
συνέπασχαν ακόμα με τον
τόπο τους και τον λαό τους.
Όταν άρχισαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, ο Μαβίλης είχε φθάσει πια τα 52.
Παρ’ όλα αυτά, έδωσε και
πάλι το παρόν. Αυτή τη
φορά, έσπευσε να ενταχθεί
στους «Γαριβαλδίνους».
Οι Γαριβαλδίνοι ήταν ένα
στρατιωτικό σώμα εθελοντών, που είχε δημιουργήσει ο Ιταλός Επαναστάτης
και εθνικός ήρωας των
γειτόνων Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, με σκοπό τη
συμμετοχή του σε απελευθερωτικούς πολέμους ανά
την Ευρώπη. Η διεθνιστική
παράδοση που ξεκίνησε ο
Γκαριμπάλντι έφερε τους
Γαριβαλδίνους εθελοντές
σε μία σειρά από μέτωπα,
από την Ιταλία μέχρι την
Πολωνία, και από τον γαλλογερμανικό πόλεμο του
1870 μέχρι τον Ισπανικό
Εμφύλιο του 1936. Θα πολεμήσουν, δε, κάθε λογής
αντιδραστική δύναμη: το
Παπικό Κράτος, τον πρώσικο μιλιταρισμό, την Οθω-

Η τρικυμιώδης ιστορία ενός ήρωα και του τάφου του, απέναντι στη σημερινή συλλογική λήθη
Έμεινε εκεί, καθώς σύντο- βανδαλισμών μνημείων
μανική Αυτοκρατορία, τον μα οι Γαριβαλδίνοι αναγκά- στην Ελλάδα που έχει γίνει
φασισμό. Από την παράδο- στηκαν να μετακινηθούν πλέον ενδημική και φαίση αυτή, βέβαια, δεν λείπει από την τοποθεσία εκείνη. νεται να είναι μια εγχώρια
και η Ελλάδα. Η πρώτη Μετά από μήνες, το θαμ- προσπάθεια μίμησης του
φορά που ήρθαν οι Γαρι- μένο σώμα του Μαβίλη «ούλτρα-φιλελεύθερου»
βαλδίνοι να πολεμήσουν ανέλαβε να εντοπίσει και ρεύματος αποδόμησης
για την Ελλάδα ήταν στον να αναγνωρίσει ένας άλ- των συλλογικών ταυτοπόλεμο του 1897, όταν 800 λος μεγάλος λογοτέχνης, τήτων, που είναι της μοεθελοντές, υπό την ηγεσία ο Στέφανος Γρανίτσας, ο δός στην «προοδευτική»
του Ριτσιότι Γκαριμπάλντι οποίος πολεμούσε τότε μπουρζουαζία των Η.Π.Α.
(εγγονού του Τζουζέπε) ως έφεδρος Ανθυπολοχα- και κάποιων ευρωπαϊκών
συμμετείχαν στη μάχη του γός, επικεφαλής αποσπά- κρατών.
Δομοκού.
σματος ευζώνων. Μαζί με
τον ηγούμενο της Μονής Φωτό: Η επιτύμΝτουραχάνης βρήκαν το βια πλάκα που
Έ τ σ ι , σημείο που είχε ταφεί ο έσπασαν οι βάνόταν ξε- Μαβίλης, προχώρησαν σε δαλοι
κ ί ν η σ α ν εκταφή και αναγνώρισή Είμαστε σίγουο ι Β α λ - του και στη συνέχεια ξα- ροι ότι αν οι δράκ α ν ι κ ο ί ναέθαψαν τον Μαβίλη στο στες είχαν μπει
Πόλεμοι, ίδιο σημείο.
στον κόπο να μάο Ριτσιό- Πολλά χρόνια μετά, το θουν λίγα πράγτι Γκαρι- 1933, έγινε και δεύτερη μ α τ α γ ι α τ ο ν
μ π ά λ ν τ ι εκταφή, καθώς αποφασί- Μαβίλη δεν θα
ηγήθηκε στηκε ο νεκρός του Μα- προέβαιναν σε
ενός σώ- βίλη να θαφτεί στο πεδίο αυτή την πράξη
μ α τ ο ς της μάχης, στο ύψωμα που και θα έψαχναν
Γαριβαλ- είχε πέσει ο ποιητής. Εκεί κ ά π ο ι ο ά λ λ ο
δίνων και στήθηκε και ένα μνημείο μνημείο να βανεπανήλθε για να θυμίζει τη θυσία του. δαλίσουν. Μια
στην Ελ- Ούτε τότε, όμως, βρήκε απλή ανάγνωση
λάδα για την ησυχία του Μαβίλης, των περιπετεινα λάβει καθώς τον βρήκε και τρίτη ών που γνώριμ έ ρ ο ς εκταφή, αυτή τη φορά από σε ο Μαβίλης,
σ τις μά- τη… φύση! Το 1967, ένας πριν και μετά
χες. Μαζί κεραυνός κατέστρεψε τον τον θάνατο, είμ ε τ ο ν τάφο και το μνημείο και τα ναι αρκετή για να
πολιτικό Αλέξανδρο Ρώμα οστά του Μαβίλη διασκορ- μετατρέψει τον
συμπεριέλαβαν στο σώμα πίστηκαν! Έμειναν έτσι για βανδαλισμό από
και Έλληνες εθελοντές, με- μέρες, ώσπου βρέθηκε μια «δυναμικό πολιταξύ των οποίων και πολ- γριούλα, η κ. Στάθη από το τικό στέιτμεντ»
λοί διανοούμενοι. Τιμητική διπλανό χωριό Βασιλική, η σε «καταγέλαστη
θέση –και τον βαθμό του οποία περιμάζεψε τα οστά σκανταλιά δωδεΛοχαγού– έλαβε, βεβαίως, του. Κατόπιν τούτου, τα κάχρονου»…
ο Μαβίλης μιας και ήταν οστά μπήκαν σε ένα οστε- Αν το μάρμαρο
ο γηραιότερος όλων. Ο οφυλάκιο και το μνημείο του μνημείου
Μαβίλης έλαβε μέρος στις ξαναχτίστηκε καινούριο, είχε στόμα για να μιλήσει,
μάχες και τραυματίστηκε και πιο μεγάλο (αυτή τη σίγουρα θα τους έλεγε κάτι
θανάσιμα τον Νοέμβριο φορά με… αλεξικέραυνο). σαν: «Αχ καϋμένοι, τί να
του 1912, κατά τη διάρκεια Αυτό το μνημείο επέλεξαν μας πείτε και σεις απ’ τη
της σημαντικής μάχης στο να βανδαλίσουν κάποιοι ζωή σας»…
Δρίσκο, όπου οι Γαριβαλ- άγνωστοι πριν λίγες μέρες.
δίνοι αντιπαρατέθηκαν Το περιστατικό εντάσσεμε τις δυνάμεις του Μπε- ται σε μία μακρά σειρά
κήρ Αγά. Στη μάχη αυτή
τραυματίστηκε και ο ίδιος
ο Ρώμας. Λέγεται ότι τα
τελευταία του λόγια του
Μαβίλη ήταν: «Περίμενα
πολλές τιμές από τούτον
τον πόλεμο, αλλά όχι και
την τιμή να θυσιάσω τη
ζωή μου, για την Ελλάδα».
Fvto:
Αν, όμως, στο Δρίσκο έλαβε τέλος μία περιπετειώδης ζωή, την ίδια στιγμή
ξεκινούσε άλλη μία περιπέτεια: αυτή του σώματος
του νεκρού. Ο Μαβίλης
ετάφη πρόχειρα πλησίον
του νοσοκομείου εκστρατείας των Γαριβαλδίνων
στην Αγία Παρασκευή.

: Ο Μαβίλης με στολή Γαριβαλδίνου, πριν αναχωρήσει
για το μέτωπο

Ο Μαβίλης το 1897 στον Βόλο. Ο πιτσιρίκος στα αριστερά, με την ξιφολόγχη επ’ ώμου, είναι ο μετέπειτα μεγάλος
ζωγράφος Τζιόρτζιο ντε Κίρικο.
Φωτό: Το νυν ταφικό μνημείο στο Δρίσκο
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Είμαστε δάσκαλοι και όχι λοιμωξιολόγοι
συνέχεια από τη σελίδα 23

διδασκαλία και η αγωγή.
Δεν είμαστε λοιμοξιωλόγοι, αλλά δάσκαλοι. Αυτό
ας το προσέξουν κάποιοι
που υπερβάλλουν και υποδύονται τον «ειδικό» εντός
της σχολικής αίθουσας.
Σεβόμαστε τις εντολές
των γιατρών, νυχθημερόν εξάλλου τις ακούν τα
παιδιά στο σπίτι μέσω της
τηλεόρασης και του Ευαγγελάτου, δεν χρειάζεται να
στήνουμε καθημερινώς
στην αίθουσα συνέντευξη τύπου και να κουνάμε
απειλητικά το δάχτυλο στα
παιδιά. «Έκτεινον την της
αγάπης σαγήνην, ίνα μη
το χωλόν εκτραπή, ιαθή
δε μάλλον», να απλώνεις
το δίχτυ της αγάπης, λέει
ο άγιος Χρυσόστομος στις
πολύτιμες συμβουλές του

προς τον δάσκαλο, για να
θεραπεύεις, όσα παιδιά
είναι πτοημένα και φοβισμένα. Ακούμε πολλά για
ζήλο, υπέρ των μέτρων, ου
κατ έ πίγνωσιν, από ευάριθμους δασκάλους και καθηγητές, με εντελώς απρεπή,
και αγενή τρόπο, πράγμα
απαράδεκτο και επιβλαβές
για όλους. Η διδασκαλία
στηρίζεται στο «φιλείν»
τους μαθητές και «φιλείσθαι» υπό αυτών. («Ουδέν
ούτω προς διδασκαλίαν
επαγωγόν ως το φιλείν και
φιλείσθαι», προσθέτει ο
ιερός Χρυσόστομος). Αν
αυτό χαθεί, ματαιοπονεί
ο δάσκαλος και είναι ήδη
αποτυχημένος.

αίθουσα. Δεν υπάρχει προ- ήτο μόνον πρόφασις, και
ηγούμενο. Για όλους είναι ότι η εκμετάλλευσις των
ανθρώπων ήτο η αλήθεια.
πολύ δύσκολο.
Το δαιμόνιον του φόβου
Να κλείσω παραπέμπο- είχεν εύρει επτά άλλα δαιντας στον Αλέξανδρο Πα- μόνια πονηρότερα εαυτού
παδιαμάντη, υπακούοντας και είχε λάβει κατοχήν επί
και στην προτροπή του του πνεύματος των ανΕλύτη, «να μνημονεύουμε θρώπων». (Εκδ. Γιοβάννης,
Αλ. Παπαδιαμάντη, όταν τομ 3, σελ.159). Με την
θολώνει ο νους και μας επιδημία ξεβράστηκαν τα
βρίσκει το κακό». Στο διή- τέρατα που εμφώλευαν
γημά του «Βαρδιάνος στα στις ψυχές πολλών. ΚοιΣπόρκα», περιγράφει τις νωνικός κανιβαλισμός. Το
συνέπειες μιας επιδημίας Πάσχα κάποιοι κατέδιδαν
χολέρας, που ενέσκηψε ιερείς που κοινωνούσαν
στην εποχή του. Διαβάζω: κόσμο. Θα καταντήσουμε
«Κακή υποψία, δυσπιστία να βλέπουμε βιαιοπραγίκαι ιδιοτέλεια, χωρούσα ες σε όσους δεν φορούν
μέχρι απανθρωπίας, εβα- μάσκα. (Όπως και αντιθέσίλευε πανταχού. Όλα τως πολύ επιπόλαιο είναι
ταύτα ήσαν εις το βάθος, να χαρακτηρίζονται όσοι
Ας είμαστε ειλικρινείς. και ο φόβος της χολέρας φορούν την μάσκα, ως
Πρώτη φορά εφαρμόζεται ήτο εις την επιφάνειαν. προσκυνημένοι ή άπιστοι
η μασκοφορία σε σχολική Θα έλεγέ τις, ότι η χολέρα ή δειλοί. Δεν έχει η πατρίδα

Αναδεικνύει και φιλοτεχνεί
όμως ο μεγάλος Σκιαθίτης κάποιες ψυχές που, εν
μέσω της απανθρωπίας και
του εγωκεντρισμού, μοσκοβολούσαν σαν το Τίμιο
Ξύλο, σαν την θεια Σκεύω
την Σαβουροκόφα, που
υφίστατο λόγω της θωριάς
της «τους γογγυσμούς και
τους χλευασμούς όλων»,
αλλά τους έφερε εν υπο-

Το μεγάλο μυστικό του Ερντογάν

Σοφία Βούλτεψη
Το μεγάλο μυστικό του
Ερντογάν μπορεί να κρύβεται σε μια λέξη: Εκλογές.
Και μάλιστα πρόωρες. Όλα
δείχνουν πως ετοιμάζεται
για το colpo grosso που θα
του εξασφαλίσει άλλη μια
προεδρική θητεία. Αρκεί
να κερδίσει το κόμμα του,
με τον εαυτό του ανεβασμένο στο ίδιο κύμα. Ένα
κύμα γιγαντωμένο από
τον εθνικισμό και τον φανατισμό…
Πάντα έτσι γινόταν στη
σύγχρονη Τουρκία. Στον
εθνικισμό και στον φανατισμό στηρίχτηκαν και οι
Νεότουρκοι, η υπόθαλψη
του φανατισμού και του
εθνικισμού οδήγησε στις
Γενοκτονίες, στις διώξεις
των μειονοτήτων, στα Σεπτεμβριανά. Αυτό ήταν
πάντα το εργαλείο τους!

την πολυτέλεια τούτη την
εποχή για διχασμούς. Να
υπενθυμίσω την παροιμία “ρωμαίικος καβγάς,
τούρκικος χαλβάς” και ο
νοών νοείτω). Και δεν το
κάνουν, όσοι αναζητούν
και καταγγέλλουν “παραβάτες”, από φόβο μόνον.
Όχι. Η απάντηση βρίσκεται
στην τελευταία φράση του
Παπαδιαμάντη.

Έχει δηλαδή δημιουργήσει
έναν εξωτερικό και έναν
εσωτερικό εχθρό. Το τέ λειο μίγμα για να φανατίσει
τον κόσμο – ίσως όχι για να
μπει σε μια πολεμική περιπέτεια, εκεί τα πράγματα
δεν είναι εύκολα, αλλά για
να οδηγήσει την χώρα σε
πρόωρες εκλογές και να
πετύχει τον κεντρικό του
στόχο, δηλαδή την παραμονή του στην εξουσία.

Διότι το άρθρο 101 του
τουρκικού Συντάγματος
προβλέπει μεν μόνο δύο
προεδρικές θητείες, ωστόσο, υπάρχει και το (πονηρό) άρθρο 106, σύμφωνα
με το οποίο αν διεξαχθούν
πρόωρες εκλογές, τότε η
συγκεκριμένη προεδρική
θητεία δεν… μετράει και
μπορεί να επαναληφθεί!

Σήμερα, με δεδομένες τις
οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες στη χώρα, μια
νίκη του AKP δεν μπορεί
να έχει άλλο υπόβαθρο.
Και ο Ερντογάν χρειάζεται
απελπισμένα μια εκλογική Πρόκειται για πρόνοια
νίκη για να διαιωνίσει την που δεν υπάρχει πουθενά
εξουσία του.
στον κόσμο. Θεωρητικά ο
πρόεδρος θα μπορούσε
Στην Τουρκία, οι εθνικές να μείνει για πάντα στην
και οι προεδρικές εκλογές εξουσία, αν κάθε φορά,
διεξάγονται ταυτόχρονα. το κόμμα του έβρισκε ένα
Δύο κάλπες, αλλά όποιος πρόσχημα για να διαλυθεί
κερδίζει στην κάλπη των η Εθνοσυνέλευση, οδηγώεθνικών εκλογών, κερδίζει ντας τη χώρα σε πρόωρες
μοιραία και σ’ αυτήν των εκλογές.
προεδρικών.
Η μοίρα της Τουρκίας
Ο Ερντογάν έχει εκλεγεί βρίσκεται στα χέρια του
Πρόεδρος δύο φορές – το Ερντογάν για πάνω από 18
2014 και το 2018. Θεωρη- χρόνια, αφού έχει χρηματικά, δεν επιτρέπεται να τίσει τρεις φορές πρωθυδιεκδικήσει τρίτη θητεία. πουργός και βρίσκεται ήδη
στην δεύτερη προεδρική
Ωστόσο, όλα δείχνουν πως θητεία του.
κάτι ψήνεται. Πρόσφατα,
ο εθνικιστής σύμμαχός Παράλληλα, με το δημοτου Ντεβλέτ Μπαχτσελί ψήφισμα του 2017, το
δήλωσε πως ο Ερντογάν οποίο κέρδισε καθώς είχε
θα είναι υποψήφιος πέραν ήδη συσπειρώσει το κόμπάσης αμφιβολίας.
μα του μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του
Πώς θα μπορούσε να συμ- Ιουλίου 2016, ο Ερντογάν
βεί κάτι τέτοιο;
εξασφάλισε για τον εαυτό
του τεράστιες εξουσίες.
Τα τερτίπια με το Σύνταγμα Έτσι, ακόμη και αν η Βουλή
δεν διαλυθεί με πρωτοΜόνο με πρόωρες εκλογές! βουλία των βουλευτών, ο

ίδιος ο Πρόεδρος μπορεί
να προκαλέσει την διάλυσή της και να διεξαχθούν
πρόωρες εκλογές.
Ίσως δεν χρειάζεται να
συμβεί ούτε αυτό. Η στενή
ομάδα συμβούλων του
Ερντογάν υποστηρίζει πως
μετά τις συνταγματικές
αλλαγές του 2017, βάσει
των οποίων το προεδρικό
αξίωμα περιεβλήθη με
νέες εξουσίες, αυτή είναι
η πρώτη θητεία του υπό
το νέο συνταγματικό καθεστώς!
Σε περίπτωση που τελικά
ο Ερντογάν οδηγήσει τη
χώρα σε πρόωρες εκλογές,
θεωρείται βέβαιο πως οι
πολιτικοί του αντίπαλοι
θα καταφύγουν στο Συνταγματικό Δικαστήριο.
Αρκετοί ωστόσο θεωρούν
το αποτέλεσμα της κρίσης
του προδιαγεγραμμένο, αν
και υπάρχουν συνταγματολόγοι που υποστηρίζουν
ότι δεν υπήρξε αναθεώρηση Συντάγματος, απλά
έγιναν κάποιες προσθήκες.
Φαίνεται, όμως, ότι ο
Ερντογάν είναι αποφασισμένος να παίξει το χαρτί
μιας κατ’ επίφαση συνταγματικής νομιμότητας. Στην
Τουρκία πληθαίνουν οι
φωνές που υποστηρίζουν
ότι θα προκαλέσει εκλογές
πριν από το 2023. Εκλογές που επιδιώκουν και οι

πολιτικοί του αντίπαλοι,
οι οποίοι πιστεύουν ότι
το AKP θα χάσει εξαιτίας
της μεγάλης οικονομικής
κρίσης.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το AKP έχει χάσει 13 μονάδες σε σχέση
με την επίδοσή του στις
εκλογές του 2018. Με βάση
αυτό, η αντιπολίτευση ποντάρει σε μια κοινή υποψηφιότητα που θα τον
ανατρέψει.
Τα δύο όπλα του Ερντογάν
Επομένως, τι απέμενε να
πράξει ο Ερντογάν για να
συσπειρώσει τον κόσμο
του; Να βγάλει στο τραπέζι τα δύο υπερόπλα που
διαθέτει:
Δημιουργεί συνεχώς κλίμα
εθνικιστικής έξαρσης, παρουσιάζοντας την Τουρκία
ως θύμα τόσο των γειτόνων της, δηλαδή της Ελλάδας, όσο και των «αποικιοκρατών» της Δύσης.

μονή και δεν έπαυε να νουθετεί το καλό, γιατί ήταν
άξια του πρώτου των μακαρισμών του Κυρίου και
γονατιστή μπροστά στα
εικονίσματα της Παναγίας,
επροσεύχετο για όλους.
Ποτέ δεν θα παύσουν να
ευδοκιμούν εν μέσω δυσωδίας, τα μυρίπνοα άνθη
της αγιότητας...
Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς – Μέλος
ΙΗΑ
Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του
ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς –
μέλη του ΙΗΑ. Η ιστοσελίδα
του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει,
ούτε επεμβαίνει σε άρθρα
– κείμενα των μελών του
ΙΗΑ.

πραξικοπήματος, έχουν
προφυλακισθεί περί τα
80.000 άτομα, ενώ περίπου
150.000 δημόσιοι υπάλληλοι απολύθηκαν ή μπήκαν
σε διαθεσιμότητα.

Περισσότεροι από 20.000
αξιωματικοί έχουν αποπεμφθεί από τις τάξεις του
τουρκικού στρατού, ενώ
έχουν απολυθεί 31.000 αξιωματικοί της αστυνομίας,
καθώς και πάνω από 4.000
στρατοχωροφύλακες και
Καθημερινά παρακολου- 400 λιμενικοί.
θούμε και ζούμε την κατασκευή του εξωτερικού Σ υ ν ο λ ι κ ά , π ά ν ω α π ό
εχθρού, συνοδευόμενη 500.000 άνθρωποι έχουν
από την ανάλογη προπα- προφυλακιστεί στη διάργάνδα – η Ελλάδα βάζει κεια των τελευταίων τεσεμπόδιο ένα μικρό νησάκι σάρων χρόνων. Σήμερα,
όπως το Καστελόριζο, η στις φυλακές βρίσκονται
Ελλάδα κατέχει παράνομα πάνω από 30.000 άνθρωνησιά του Αιγαίου, η Κύ- ποι, καταδικασμένοι για
προς θέλει να εκμεταλλευ- σχέσεις με το δίκτυο του
τεί όλους τους φυσικούς Γκιουλέν.
πόρους, θα τους πετάξουμε στη θάλασσα, θα υπε- Και βέβαια, προφυλακίρασπιστούμε τη «Γαλάζια ζονται και οι δικηγόροι
Πατρίδα» και άλλα τέτοια. που αναλαμβάνουν την
υπεράσπιση των κατηγοΤον εσωτερικό εχθρό τον ρουμένων.
κατασκευάζει συστηματικά μετά την απόπειρα Στις 27 Αυγούστου, πέθανε
πραξικοπήματος του Ιου- σε νοσοκομείο της Κωνλίου 2016. Τέσσερα χρόνια σταντινούπολης η δικητώρα δεν έχει σταματή- γόρος Εμπρού Τιμτίκ μετά
σει τις συλλήψεις. Με τε- από 238 ημέρες απεργίας
λευταίο «κύμα» αυτό της πείνας. Είχε συλληφθεί το
15ης Σεπτεμβρίου, όταν η 2017 με τον αντιτρομοτουρκική αστυνομία προ- κρατικό νόμο, καθώς υπεχώρησε σε 132 συλλήψεις, ρασπιζόταν κρατουμένους
μεταξύ των οποίων 82 εν που ανήκαν στο εκτός
ενεργεία στρατιωτικών - οι νόμου DHKP-C. Πέρσι είχε
υπόλοιποι είναι απόστρα- καταδικαστεί σε κάθειρξη
τοι ή έχουν αποπεμφθεί 13 ετών και έξι μηνών.
από τις τάξεις των ενόπλων
δυνάμεων. Υπήρξε μέρα Στις 25 Σεπτεμβρίου, εκπου συνελήφθησαν ακόμη δόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 82 ανθρώπους
και 400 αξιωματικοί!
– μεταξύ των οποίων ηγεΤην ίδια ώρα, πάντα στις τικά στελέχη των Κούρδων
15 Σεπτεμβρίου, άλλοι 106 - για τις βίαιες διαμαράνθρωποι συλλαμβάνο- τυρίες του… 2014 κατά
νταν σε 34 επαρχίες, βάσει της πολιορκίας από τους
του αντιτρομοκρατικού τζιχαντιστές της κουρδικής
νόμου. Μόνο στη Σμύρνη, πόλης Κομπάνι στη Συρία.
η εισαγγελία εξέδωσε 66
εντάλματα σύλληψης – Οι διαδηλωτές κατηγορούανάμεσά τους 48 εν ενερ- σαν τον τουρκικό στρατό
ότι απλά παρακολουθούσε
γεία αξιωματικοί.
την ώρα που ο ISIS πολιορΣυλλήψεις, δίκες, απολύ- κούσε το Κομπάνι.
σεις

Και θυμίζει συνεχώς την
απόπειρα πραξικοπήματος
του 2016, με τον εαυτό του
στη θέση του θύματος. Το
πράττει με συνεχείς συλλήψεις στρατιωτικών και
άλλων τους οποίους κατηγορεί ως γκιουλενιστές
ή τρομοκράτες που απειλούν την ίδια την ύπαρξη
της Τουρκίας.
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Ανώτερος βαθμολογικά τώρα ο Ευάγγελος
από τον Ελπιδοφόρο…

Tου Δρος. Δημήτρη Ρο- στην Αγία …Εξέδρα, ήταν
μποτή*
η πρωτοβουλία του να
κάνη τηλεφωνική “διάΣε κίνηση ματ προέβη την σκεψη” με άλλους μητροπερασμένη εβδομάδα ο πολίτες ύστερα από την
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ανακοίνωση πρότασης
Ελπιδοφόρος, βγάζοντας, του π. Αλεξ Καρλούτσου
δια πρεσβειών Οικουμε- που προέβλεπε υποχρενικού Πατριαρχείου, από ωτική συνταξιοδότηση
τη μέση δύο ιεράρχες που των ιεραρχών πέραν κάυποτίθεται είχαν σηκώ- ποιας ηλικίας. Αυτό στην
σει δικό τους μπαϊράκι. Ο εκκλησιαστική γλώσσα
Μητροπολίτης Βοστώνης λέγεται “τυρεία”, ένα είΜεθόδιος τιμωρήθηκε με δος συνωμοσίας δηλαδή.
αργία έως τα Χριστούγεν- Kαι τον μέν τύρον πολλοί
να, ενώ ο Μητροπολίτης πατριάρχες ηγάπησαν, τη
Νέας Ιερσέης Ευάγγελος δε τυρεία ουδείς! Αντικειέφυγε δια προαγωγής σε μενικά πάντως, οι ιεράρΜητροπολίτη Σάρδεων, χες μας δεν διαθέτουν
Σούργελων, τρέχα γύρευε πραγματικές τυροκομικές
δηλαδή. Η πρώτη ανάγνω- ικανότητες αν και παραδοση της εξέλιξης αυτής είναι σιακά οι ιερείς επιδίδονται
ότι ο Ελπιδοφόρος αποφά- στην τυρεία με θαυμαστά
σισε να πατήση πόδι και να αποτελέσματα, ιδιαίτερα
εξουδετερώση κάθε εμπό- στον χώρο της αιρετικής
διο προκειμένου να δημι- Δύσεως. Το Ροκφώρ, για
ουργήση νέα κατάσταση παράδειγμα, το γνήσιο, όχι
εδώ στις ΗΠΑ. Για αυτό το μπλού τσίιζ, επινοήθηκε
στην ίδια ανακοίνωση του σε γαλλικό μοναστήρι. Η
Οικ. Πατριαρχείου αναφέ- Ενωσις Ελλήνων Τυροκόρεται ότι καταργείται και μων “Ξυνή Μυζήθρα” έχει
το σύνταγμα της Αρχιεπι- κάνει κατ’επανάληψιν δισκοπής με προοπτική να αβήματα προς τον Οικουσυνταχθή άλλο που να μενικόν Θρόνον δια την
…αντανακλάνη τις νέες ατυχήν χρήσιν της λέξεως
πραγματικότητες. Η άλλη τυρεία εκ μέρους του.
ανάγνωση όμως είναι πιο Σύμφωνα λοιπόν με την
σύνθετη και αρκετά πιο “φετφά” του Οικουμενι…βυζαντινή. Ο Μεθόδιος κού Πατριαρχείου, πάντα
είναι 47 χρόνια ιεράρχης, σε άπταιστη Ελληνιστιίσως περισσότερα κι’από κή Κοινή – τα καλά να
τον οικουμενικό πατρι- λέγονται – η αργία στον
άρχη, είναι δε σοβαρός, Μεθόδιο θα ισχύση μέχρι
μετρημένος και όχι της τα Χριστούνεννα χωρίς
αυτοπροβολής, άρα ηγε- να διευκρινίζεται αν κατικός πόλος που με τη λύπτη και τη γιορτή αυτή
βοήθεια κάποιου …αγρίου καθεαυτή, δηλαδή την 25η
πνεύματος θα μπορού- Δεκεμβρίου, μην αφήνοσε να του δημιουργήση ντας άλλη επιλογή στον
προβλήματα παίζοντας ιεράρχη παρά να γιορτάση
κατενάτσιο αν μη τί άλλο. σύμφωνα με το παλιό ημεΔεν είναι λοιπόν μόνο για ρολόγιο! Οπως αναφέρουν
να βοηθήση τον Ελπιδο- καλά ενημερωμένες π(λ)
φόρο που τον τιμώρησε ηγές, τοποτηρητής της
ο οικουμενικός, ήταν πα- μητρόπολης μέχρι τα Χριράλληλα μια υπενθύμιση στούγεννα αναλαμβάνει,
αναφορικά με το “who is “σεπτή εντολή”, ο επίτιμος
the boss”. Και ένα σαφές Μητροπολίτης Βοστώνης,
μήνυμα προς τους άλλους Πάσης Νέας Αγγλίας και
ιεράρχας ότι δεν κωλώνει Πάπας Αμερικής Θεόδωμε κανέναν, όσο δυνατός ρος …(χιχιχιχιχι!)*
κι’αν είναι! Αισθητικά και Ενας σοβαρός εκκλησιαηθικά πάντως, δεν του στικός ηγέτης που σέβεται
ταίριαζε τέτοια σφαλιάρα τον εαυτό του, δεν εμπιτου Μεθοδίου σ’αυτή την στεύεται πρώτα και κύρια
ηλικία για “κανονικά παρα- τους “δικούς” του ιεράρχες
πτώματα” τόσο …σοβαρά για αυτό φροντίζει πάντα
που δεν αναφέρονται καν να σπείρη έριδες μεταξύ
στην ανακοίνωση του Οι- τους ώστε να υπονομεύη
κουμενικού Πατριαρχείου, ο ένας τον άλλον και να
αφήνοντας χωρίς λόγο να τον αφήνουν στην ησυχία του. Ο Βαρθολομαίος,
αιωρούνται και σκιές…
Το “παραστράτημα” του πιστός στις παραδόσεις
Μεθοδίου, όπως αναφέ- του θρόνου του, ενήργησε
ρουν πηγές της στήλης με βυζαντινή πανουργία.

Φοβούμενος
την εκρηκτική
αντίδραση του
Ευαγ γέλου –
έτσι και σκάση
oi ατομικές της
Χιροσίμας και
του Ναγκασακίου θα μοιάζουν
πασχαλινές
τρακατρούκες
συγκριτικά –
τον έβγαλε από
τη μέση δια της
προαγωγής! Το
ίδιο έκανε και
με τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα όταν τον “προήγαγε”
σε Μητροπολίτη Χαλ(βα)
δίας μόνο που αυτός δεν
μάσησε κι’αποχώρησε
στην Πορτογαλία. Οπως
γίνεται με τους στρατιωτικούς που δεν γουστάρουν
οι πολιτικοί στην Ελλάδα:
τους προάγουν σε στρατηγούς και τους στέλνουν
σπίτι τους! Η περίπτωση
του Ευαγγέλου βέβαια διαφέρει, διότι η προαγωγή
του σε κανονικό μητροπολίτη, έστω και ανύπαρκτης μητρόπολης, αφήνει
αισιόδοξα περιθώρια για
το παρόν και το μέλλον.
Αφενός βγάζει το άχτι του
γιατί τώρα είναι βαθμολογικά ανώτερος από τον
Ελπιδοφόρο, την εξουσία
του οποίου άλλωστε αμφισβήτησε κατ’επανάληψιν – ο αρχιεπίσκοπος και
οι οι μητροπολίτες στην
Αμερική είναι ουσιαστικά
τιτουλάριοι, δεν έχουν τη
δύναμη και τα προνόμια
των κανονικών μητροπολιτών. Ο Αθηνών και “Πάσης”
(όχι και τόσο πάσης με έξι
εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες) Ελλάδος ή ακόμη και
ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης για να πάνε στη
Λευκάδα, επί παραδείγματι, θα πρέπη να λάβουν
την άδεια του τοπικού

μητροπολίτη. Ο Ευάγγελος πλέον είναι κανονικός
μητροπολίτης, έστω και σε
μητρόπολη-μαϊμού. Σαν
να λέμε υπουργός άνευ
χαρτοφυλακίου, υπουργός πάντως! Από την άλλη
και ο Ελπιδοφόρος είναι
ευχαριστημένος αφού παραμέρισε ένα υπέρβαρο
εμπόδιο χωρίς να ανοίξη
ρουθούνι…
Οσον αφορά στο μέλλον,
με την προαγωγή του ο
Ευάγγελος έρχεται πιο κοντά στο Φανάρι, αναβαθμίζεται σε “πλέυ-μέικερ”
τρόπον τινά και όταν με
το καλό ο Ελπιδοφόρος
θα γίνη οικουμενικός πατριάρχης ανεβαίνει πολύ
το κασέ του για να επανέλθη ως αρχιεπίσκοπος
Αμερικής. Ισως για αυτό
και δεν έχει αντιδράσει
μέχρι στιγμής, παρόλο
που πληροφορήθηκε την
“προαγωγή” του από τις
ιστοσελίδες και υπό άλλες
συνθήκες θα τα είχε πάρει
στο κρανίο. Ζυγίζει – δεν
ζυγίζεται πάντως γιατί εκεί
δεν υπάρχει ελπίδα – και
περιμένει… Η χρυσή εφεδρεία Ευάγγελου είναι εκ
μέρους του πατριαρχείου
και μια υπόμνηση προς τον
Ελπιδοφόρο σε περίπτωση
που ως νέος …κακοστρατήση. “Κουνήσου αν σου
βαστάη και έχω τον Ευάγγελο πρόχειρο για τη θέση
σου”, είναι να σαν να του
λέη ο οικουμενικός.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα
να εκφράσω την άποψη ότι
καλό θα είναι ο Βαρθολομαίος να τακτοποιήση τα
της διαδοχής του όντας εν
ζωή. Οπως έκανε και ο Δον
Χουάν Κάρλος της Ισπανίας που όταν τον πνίξανε
τα σκάνδαλα παραιτήθηκε
υπέρ του γιού του προκειμένου να σωθή η μοναρχία. Ο οικουμενικός δεν
βρίσκεται στην ίδια δεινή

θέση με τον Χουάν Κάρλος,
αλλά κάλλιο γαϊδουρόδενε
παρά γαϊδουρογύρευε.
Χωρίς να θέλω να του τη
χαλάσω του Ελπιδοφόρου,
συμφωνώ με την εκφρασθείσα προ ετών άποψη
του π. Αλεξ Καρλούτσου
ότι ο επόμενος οικουμενικός πατριάρχης καλύτερα
να είναι Ρώσσος (έχει το
Οικουμενικό Πατριαρχείο
ιεράρχες ρωσσικής καταγωγής). Ετσι θα κοπή
κάπως και η φόρα της Μόσχας. Καλό είναι όλα αυτά
να πάρουν τον δρόμο τους
όσο ο οικουμενικός ακόμη
ζη και τα έχη τετρακόσια…
Μέχρι τότε όμως, εμείς
τελούμε εν αναμονή του
νέου συντάγματος που θα
επιβεβαιώνη το εκκλησιαστικό μας καθεστώς ως
σύγχρονων “ραγιάδων”!
Φυσικά, εκπλήξεις δεν
πρέπει να αποκλείονται
και με τον Βαρθολομαίο
δεν μπορείς να πης ότι
βαριέσαι. Από την πλευρά
του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος φαίνεται ότι το
τραβάει στα άκρα και είναι
αποφασισμένος να σπάση
αυγά προκειμένου να επιβληθή. Ας προσέξη μόνο
μην σπάση και το τηγάνι…
Για λόγους γλωσσικής αισθητικής και απόλαυσης
παραθέτω εν εσυνεχεία
τη σχετική ανακοίνωση
του Οικουμενικού Πατριαρχείου:
«Σήμερον, Πέμπτην, 8ην
Ὀκτωβρίου 2020, τρίτην
ἡμέραν τῶν ἐργασιῶν
αὐτῆς τοῦ τρέχοντος μηνός, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἠσχολήθη, μεταξύ
ἄλλων, διεξοδικῶς μέ
θέματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί
ἐθεώρησεν ἐκθέσεις τοῦ
οἰκείου Ἀρχιεπισκόπου
Σεβ. κ. Ἐλπιδοφόρου,
ἔλαβε δέ τάς ἑξῆς ἀποφάσεις:

α) ἀνέστειλε τήν ἰσχύν
τοῦ Συντάγματος τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀμερικῆς μέ τήν προοπτικήν συστάσεως μικτῆς
Ἐπιτροπῆς ἐξ ἀντιπροσώπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πρός
σύνταξιν νέου τοιούτου.
β) ἐπέβαλε τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Βοστώνης κ.
Μεθοδίῳ τήν ποινήν τῆς
ἀργίας μέχρι τῆς Ἑορτῆς
τῶν Χριστουγέννων διά
τά εἰς ἅ ὑπέπεσε κανονικά παραπτώματα.
γ) μετέθεσε τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον εἰς
τήν Ἱεράν Μητρόπολιν
Σάρδεων καί ὥρισε Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον
ἐν τῇ οὑτωσί χηρευσάσῃ
Ἐπαρχίᾳ Νέας Ἰερσέης
τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου».
*Στην αδιαίρετη Ορθόδοξη Καθολική Αποστολική
Εκκλησία υπάρχουν δύο
πάπες. Ο ένας είναι της
Ρώμης και ο άλλος ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας
που αποκαλείται και Πάπας Αφρικής. Εδώ στις
ΗΠΑ έχουμε τρίτο και …
μακρύτερο!
*Ο Δρ. Δημήτρης Ρομποτής ήταν δημοσιογράφος, έγινε εκδότης και
τώρα δηλώνει πολιτικός
μηχανικός/οδοντίατρος
με ειδίκευση στις …γέφυρες και έδρα τη Νέα Υόρκη. Είναι δε τελειόφοιτος
Διδακτορικού, αλλά δεν
έχει λάβει πτυχίο για οικονομικούς λόγους, από
τη Μεγάλη του Γένους …
Χολή!
ΥΓ: 1) Αλλο μαχαραγιάς
κι’άλλο …ραγιάς!

Ο Μητσοτάκης να ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στρατιωτικά τους Τούρκους στο
Αιγαίο χωρίς συμμάχους κι αυταπάτες
Άκουγα χθες σε ζωντανή
μετάδοση τον Μακρόν να
εκθειάζει το "μεγάλο τουρκικό λαό" και να συνιστά να
κάνουμε διάλογο με τους
Τούρκους. Η Μέρκελ είπε
ότι θα στηρίξει την Ελλάδα "όπου έχει δίκιο", το
Συμβούλιο της Ευρώπης
μας συνιστά να αναγνωρίσουμεμε τους μουσουλμανικούς συλλόγους της
Θράκης ως "τουρκικούς",
τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είναι κατά των
κυρώσεων στην Τουρκία,
οι "κυρώσεις" που προτείνουν είναι απλά κωμικές,
το ΝΑΤΟ τηρεί πολιτική
ίσων αποστάσεων, οι ΗΠΑ
καθεύδουν, η Ρωσσία τηρεί σιγήν ιχθύος.
Και όλοι συνιστούν "διάλογο" (με τι αντικείμενο
άραγε; αυτά που ζητούν
οι Τούρκοι; Διότι αλλοιώς
διάλογο οι Τούρκοι δεν

κάνουν).
Συμπέρασμα: η Δύση στην
πραγματικότητα τηρεί
την στάση που κράτησε
το 1453 και το 1922. Και
επειδή φυσικά δεν νοείται
Έλληνας πρωθυπουργός
να δεχθεί να διαπραγμα-

τευθεί με τους Τούρκους
κυριαρχικά δικαιώματα
της Ελλάδος, ο κ.Μητσοτάκης να ετοιμάζεται να
αντιμετωπίσει στρατιωτικά
τους Τούρκους στο Αιγαίο
χωρίς συμμάχους και χωρίς αυταπάτες.

Η πολιτική του "καλού
παιδιού" μας τελείωσε.
Οι ξένοι θα "φρίττουν"
διαβάζοντας τις εφημερίδες τους και πίνοντας το
πρωϊνό τους τέϊον και θα
συνιστούν "διάλογο" με
τον Αττίλα.
Μελέτης Η. Μελετόπουλος
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PATRIDES

Το μεγάλο μυστικό του Ερντογάν
συνέχεια από τη σελίδα 24

(Εδώ να θυμίσω πως ο
ΣΥΡΙΖΑ έκανε τότε μεγάλη
φασαρία για το Κομπάνι, το
οποίο σώθηκε χάρη στους
συμμαχικούς βομβαρδισμούς, ενώ αργότερα ο
Τσίπρας αποδέχθηκε πως
η Ελλάδα και η Τουρκία είναι… θύματα του πολέμου
στη Συρία! Ενώ η Τουρκία
πολεμάει στη Συρία κανονικά από το 2011, δημιουργώντας το προσφυγικό
κύμα!)
Το κουρδικό κόμμα HDP
βρίσκεται στο στόχαστρο
του τουρκικού καθεστώτος, ενώ μετά τις δημοτικές
εκλογές του 2019, οι τουρκικές αρχές έχουν συλλάβει
και αντικαταστήσει πολλές
δεκάδες δημάρχους που
έχουν εκλεγεί με το κόμμα
αυτό στην νοτιοανατολική
Τουρκία.

τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών απέλυσε 43 κυβερνήτες με την κατηγορία
ότι συνδέονται με τον Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο
ο Ερντογάν κατηγορεί ότι
βρίσκεται πίσω από την
απόπειρα πραξικοπήματος.
Οι περισσότεροι υπηρετούσαν στην ανατολική
Τουρκία, ενώ έγινε γνωστό
πως άλλοι 120 κυβερνήτες
και δήμαρχοι βρίσκονται
στην «black list»! Μετά
την απόπειρα πραξικοπήματος, 563 από τους 1.875
κυβερνήτες τέθηκαν υπό
έρευνα, ενώ 470 έχουν
απολυθεί.
Λουκέτα στον Τύπο
Φυσικά, συνεχώς συλλαμβάνονται και δημοσιογράφοι. Στις 9 Σεπτεμβρίου,
πέντε δημοσιογράφοι καταδικάστηκαν επειδή αποκάλυψαν την ταυτότητα
δύο Τούρκων πρακτόρων
οι οποίοι σκοτώθηκαν στη
Λιβύη.

Σύμφωνα με το HDP, η
κυβέρνηση έχει αντικαταστήσει τους δημάρχους
του σε 47 από τις 65 πόλεις
στις οποίες είχε κερδίσει
στις εκλογές.
Στις 25 Σεπτεμβρίου, αποφυλακίστηκε ο γνωστός
Στις 8 Σεπτεμβρίου, το αρθρογράφος Μπουμτα-

ζέρ Τουρκόν, ο οποίος εργαζόταν στην εφημερίδα
«Ζαμάν» που έχει κλείσει.
Είχε φυλακιστεί το 2016
και αφέθηκε ελεύθερος
μετά από παρέμβαση του
συνεταίρου του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο
οποίος προκάλεσε έφεση
στο Ανώτατο Δικαστήριο,
καθώς ο Τουρκόν υπήρξε
στο παρελθόν μέλος της
νεολαίας του κόμματός
του.

ουργία ενός σώματος…
νυχτοφυλάκων: 30.000
άτομα που κυκλοφορούν
τη νύχτα στις γειτονιές
και παρακολουθούν κάθε
κίνηση!

Στις 20 Αυγούστου, με
προεδρικό διάταγμα, δημιουργήθηκε ένα νέο,
παράλληλο, αστυνομικό
σώμα, μια δύναμη ταχείας
επέμβασης 1.500 ατόμων,
που κατ’ αρχήν αναπτύχθηκε στην ΚωνσταντιΣημειώστε ότι μετά την νούπολη και που διοικείται
απόπειρα πραξικοπήμα- από το Κεντρικό Αρχηγείο
τος, οι τουρκικές αρχές στην Άγκυρα.
έχουν κλείσει 70 εφημερίδες, 20 περιοδικά, 34 Η επίσημη δικαιολογία
ραδιοφωνικούς σταθμούς είναι ότι το νέο Σώμα θα
και 33 τηλεοπτικά δίκτυα! επεμβαίνει σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών
Παράλληλη αστυνομία και θα αυξήσει τον βαθμό
ετοιμότητας της Αστυνοκαι… νυχτοφύλακες!
μίας. Ήδη ανακοινώθηΤην ίδια ώρα, ο Ερντογάν κε ότι τέτοια παράλληλα
έχει δημιουργήσει ένα νέο αστυνομικά κλιμάκια θα
αστυνομικό σώμα ταχείας αναπτυχθούν και σε άλλες
επέμβασης, με σκοπό τον πόλεις.
έλεγχο του μαστιζόμενου
από την οικονομική κρίση Όπως είπε ο υπουργός
και την πανδημία του κο- Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σορωνοϊού τουρκικού λαού. ϊλού, οι παράλληλες αυτές
δομές θα βοηθήσουν στην
Είχε προηγηθεί, τον πε- εξοικονόμηση χρημάτων,
ρασμένο Ιούνιο, η δημι- καθώς δεν θα χρειάζεται

να μετακινούνται μονάδες και στολή.
της Αστυνομίας από την
μία πόλη στην άλλη.
Κάθε άλλο παρά τυχαίο
είναι το γεγονός ότι σε μια
Ανθρωπιστικές οργανώ- χώρα που μαστίζεται από
σεις και βουλευτές των την ανεργία, ο αριθμός των
αντιπολιτευομένων κομ- δημοσίων υπαλλήλων από
μ ά τ ω ν υ πο σ τ ηρ ί ζο υ ν 2,44 εκατομμύρια το 2014
ωστόσο πως οι νέοι αυτοί σκαρφάλωσε στα 4,76 εκασχηματισμοί δεν έχουν τομμύρια! Δηλαδή το AKP
άλλη αποστολή από την διπλασίασε τον αριθμό
καταστολή των λαϊκών των δημοσίων υπαλλήλων
αν τιδράσεων και τον και κατά συνέπεια των ψηέλεγχο της κοινωνίας. Και φοφόρων του!
όλοι συμφωνούν ότι τέτοια κατασταλτικά μέτρα Μια στρατιά ψηφοφόρων,
λαμβάνονταν πάντα στην στις ψήφους των οποίων
Τουρκία μετά από τα τέσ- (μαζί με αυτές των οικογεσερα στρατιωτικά πραξι- νειών τους) στηρίζεται ο
κοπήματα.
Ερντογάν για να κρατηθεί
στην εξουσία, προετοιμάΔιπλασιασμός δημοσίων ζοντας πρόωρες εκλογές
υπαλλήλων
και εκτοξεύοντας απειλές
πολέμου την ώρα που αναΗ κυβέρνηση προπαγαν- στενάζουν οι φυλακές…
δίζει ότι όλα γίνονται για
την ασφάλεια των πολι- * Η Σοφία Βούλτεψη είτών, ενώ η αντιπολίτευση ναι βουλευτής Β3 Νοτίσημειώνει πως οι προ- ου Τομέα Αθηνών, Ν.Δ.,
σληφθέντες ανήκουν στα πρώην υφυπουργός παρά
χαμηλότερα κοινωνικά τω πρωθυπουργώ και κυστρώματα, είναι υποστη- βερνητική εκπρόσωπος,
ρικτές των δύο κομμάτων δημοσιογράφος
που βρίσκονται στην εξουσία και δηλώνουν έτοιμοι
να υπερασπιστούν αυτούς
που τους έδωσαν μισθό

Τι είναι διαφορετικό αυτή τη φορά στη διαμάχη
για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ
Του Alexander Stronell
Αναμφίβολα, η πιο νέα
πτυχή των αναζωπυρωμένων συγκρούσεων μεταξύ
Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, είναι η στάση
της Τουρκίας. Ένας σημαντικός και μακροχρόνιος
στρατηγικός εταίρος του
Αζερμπαϊτζάν και αντίπαλος της Αρμενίας (απέναντι στην οποία η Τουρκία
έχει διαπράξει γενοκτονία
στις αρχές του 20ου αιώνα), η Τουρκία σταδιακά
έχει αυξήσει την υποστήριξή της για το Μπακού
τους τελευταίους μήνες
και χρόνια. η Άγκυρα έχει
αυξήσει τον αριθμό και την
ένταση των κοινών ασκήσεων με το Αζερμπαϊτζάν,
και αμέσως έσπευσε προς
υπεράσπιση του Μπακού
μετά από τις συγκρούσεις
του Ιουλίου. Αμέσως μετά
από αυτές τις συγκρούσεις,
η Τουρκία ανέπτυξε στρατό και μαχητικά αεροσκάφη στο Αζερμπαϊτζάν.
Τα στοιχεία υποδηλώνουν
ότι η Άγκυρα βοηθά άμεσα
το Μπακού μέσω proxy
μαχητών –κάτι που τώρα
αναγνωρίζεται από αρκετά κράτη, αλλά απορρίφθηκε ως “fake news” από
την Τουρκία. Για αρκετές
εβδομάδες πριν από το
ξέσπασμα του ιού, αρκετές
αναφορές επισήμαναν την
ροή μαχητών (με “σπόνσορα” την Τουρκία) από
τη Συρία και τη Λιβύη στο
έδαφος του Αζερμπαϊτζάν –αναφορές που και
η Άγκυρα και το Μπακού
αρνούνται. Αρκετά αμερικανικά στελέχη –και ένας
αυξανόμενος αριθμός

εξωτερικών πηγών- τώρα
υποδηλώνουν ότι αυτοί οι
μαχητές χρησιμοποιούνται
στις μάχες εναντίον μονάδων της Αρμενίας και του
Artsakh. Με το να στέκεται
σταθερά στην πλευρά των
τουρκογενών συμμάχων
της, η Τουρκία φαίνεται
ότι χρησιμοποιεί την σύγκρουση για να ενισχύσει
τη βαρύτητά της στην περιοχή και να καθιερωθεί
ως περιφερειακή δύναμη.
Αντιθέτως η Ρωσία, η οποία
είναι επισήμως σύμμαχος
της Αρμενίας και θεωρείται
παραδοσιακά ότι ευνοεί τις
αρμένικες θέσεις, τείνει να
παρουσιάζεται περισσότερο ως διαμεσολαβητής
μεταξύ των δύο πρώην
σοβιετικών κρατών. Σε
αντίθεση με την ηχηρή
υποστήριξη της Άγκυρας
για το Μπακού, η Μόσχα
έχει αρνηθεί να πάρει θέση
υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, και ένωσε
τη φωνή της με πολλές
άλλες παγκοσμίως , που
ζητούν άμεση κατάπαυση
του πυρός και διάλογο.
Αν και έχει σταθμεύσει

3.000 στρατεύματα στην
Αρμενία, η κατάσταση της
Μόσχας πιθανώς περιπλέκεται από το γεγονός
ότι οι μάχες, ενώ διεξάγονται μεταξύ Αζερμπαϊτζάν
και Αρμενίας, λαμβάνουν
χώρα πλήρως σε εδάφη
διεθνώς αναγνωρισμένα
ως κατοχυρωμένα στο
Αζερμπαϊτζάν, αποκλείοντας οποιαδήποτε νομιμοποίηση για παρέμβαση
στο πλευρό της Αρμενίας,
στη βάση μιας συλλογικής
αυτοάμυνας.
Προοπτικές για επίλυση
της σύγκρουσης
Η τελευταία εβδομάδα
των εντάσεων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν,
μοιάζει περισσότερο με
τη βία που σημάδεψε τον
Πόλεμο των Τεσσάρων
Ημερών το 2016, παρά τις
αψιμαχίες που ξέσπασαν
τον Ιούλιο του τρέχοντος
έτους και άλλες μικρές
συγκρούσεις την τελευταία
δεκαετία. Αυτή τώρα είναι
η πιο έντονη μάχη για την
περιοχή μετά από τον τερματισμό του πολέμου Αρ-

μενίας-Αζερμπαϊτζάν στις
αρχές της δεκαετίας του
1990. Ενώ στο παρελθόν
ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιος
ήταν αυτός που έσπασε
την κατάπαυση του πυρός,
σε αυτή την περίπτωση
φαίνεται ότι υπήρξε ισχυρός βαθμός σκέψης από
μέρους του Αζερμπαϊτζάν,
το οποίο φαίνεται ότι αι-

σθάνεται αρκετά αισιόδοξο για να επαναλάβει
τις προσπάθειες του 2016
για αποδυνάμωση της αρμένικης επιρροής στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Το Μπακού πιθανότατα
ενθαρρύνεται από την
ξεκάθαρη λεκτική και πιθανώς υλική στήριξη από
την Τουρκία, το οποίο και
αντιπροσωπεύει την μοναδική διαφορά της τρέχουσας σύγκρουσης. Το
Αζερμπαϊτζάν ίσως κρίνει
ότι η άμεση στήριξη του
συμμάχου του είναι αρκετή για να έχει την ισορροπία δυνάμεων μαζί του
σε σχέση με την Αρμενία.
Τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ωστόσο.
Οι πληροφορίες που είναι
διαθέσιμες παραμένουν
κατακερματισμένες και
η ρητορική και των δύο
πλευρών είναι υπό αμφισβήτηση, καθιστώντας
τους ισχυρισμούς για το
ποιος έχει το πάνω χέρι ή

ποιος έχει σημειώσει πρόοδο, δύσκολο να κριθούν
και σίγουρα πρόωρους.
Χωρίς αμφιβολία το πιο
άτυχο θύμα της τελευταίας εβδομάδας των μαχών
ήταν η εμβρυική ακόμη
διαδικασία ειρήνης. Με την
κοινή γνώμη τόσο στην
Αρμενία όσο και στο Αζερμπαϊτζάν, να τάσσεται ήδη
εναντίον του διαλόγου
πριν από το ξέσπασμα της
βίας στις 27 Σεπτεμβρίου, οι προοπτικές για μια
βραχυπρόθεσμη πρόοδο
προς την τελική λύση της
σύγκρουσης, τώρα φαίνονται δυσοίωνες. Στην αρχή
της σύγκρουσης, καθώς
και στις προηγούμενες 48
ώρες, οι ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, οι
οποίοι υποτίθεται βρισκόταν σε εποικοδομητικό διάλογο το περασμένο έτος,
έχουν τώρα ξεκάθαρα θέσει το αποτέλεσμα της
σύγκρουσης ως ζήτημα
εθνικής –και προσωπικήςαξιοπιστίας.

Ελληνική στρατηγική κουλτούρα: Ξεφεύγοντας από το
«σύνδρομο του Περιστεριού»
Του Κωνσταντίνου Λα- το πλαίσιο διαμόρφωσης
μπρόπουλου
των στρατηγικών επιλογών και κατ’ επέκταση την
Αναλύοντας την εξωτερική ορθολογική στρατηγική
πολιτική των κρατών αξιο- συμπεριφορά του κράτους
μνημόνευτο παραμένει το (υπό προϋποθέσεις).
σύστημα αξιών και πεποιθήσεων που διέπει τους
λήπτες αποφάσεων, καθώς Το ανωτέρω στοιχείο αφοαποτελεί σημαντική μετα- ρά την παράμετρο του
βλητή, η οποία δύναται εσωτερικού περιβάλλονα επηρεάσει καταλυτικά ντος στη διαμόρφωση της

εθνικής στρατηγικής και
υπεισέρχεται στην έννοια
της περίφημης στρατηγικής κουλτούρας (strategic
culture), η οποία οικοδομείται στην έννοια της
πολιτικής και οργανωσιακής κουλτούρας και αναφέρεται στις παραδόσεις,
στις αξίες, στα πρότυπα,
στους συμβολισμούς και
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Τρομάζει Μητσοτάκη και Τσίπρα ο Σαμαράς
Μουρμούρα και διχόνοια
έχει δημιουργηθεί στην
κοινοβουλευτική ομάδα
της Νέας Δημοκρατίας,
μεταξύ των Μητσοτακικών και των άλλων, για
δυο κορυφαία “ιστορικά”
κυβερνητικά ατοπήματα.
Η πρώτη μεγάλη ενόχληση προέρχεται από
την έλευση του Πρωθυπουργού των Σκοπίων
στην Αθήνα, Ζόραν Ζάεφ,
προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο του
Economist και των συνομιλιών που είχαν οι δυο
Πρωθυπουργοί, για την
ευρωπαϊκή προοπτική
των Σκοπίων – μετά το
πράσινο φως που πήραν
από την κυβέρνηση της
ΝΔ για ένταξη στην ΕΕ –
αλλά και για την ανάγκη
εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών, αφού
μέχρι στιγμής η κυβέρνηση των Σκοπίων είναι ανακόλουθη της δέσμευσης
για αυστηρή τήρησή της.
Του Παναγιώτη Αποστόλου
Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου
Μιας συμφωνίας, που ως
αξιωματική αντιπολίτευση
(και κυρίως προεκλογικά)
η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχαν πολεμήσει
με σφοδρότητα, εισπράττοντας πολλά εκλογικά
οφέλη, αφού πολλοί Έλληνες – κυρίως Μακεδόνες
– πίστεψαν “στα ωραία,
τα λόγια τα μεγάλα” της
ΝΔ! Αλλά με την ανάληψη
της εξουσίας από τη ΝΔ,
η ρητορική του κόμματος
άλλαξε και η προδοτική
Συμφωνία των Πρεσπών
(όπως την αποκαλούσαν
αρκετοί σημερινοί Βουλευτές της, που συμμετείχαν
και στις λαοσυνάξεις των
Αθηνών, όπως ο Πρόεδρος
της Βουλής Κώστας Τασούλας) μεταμορφώθηκε
στον ισχυρισμό πως αυτή
η συμφωνία “εξυπηρετεί
καλό σκοπό” και πως “θα
ενισχύσει την σταθερότητα στην περιοχή”! Έτσι
αντιλαμβάνεται προφανώς
την Συμφωνία των Πρεσπών ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης,
ακυρώνοντας τον άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, που ως
αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολιτεύσεως μιλούσε
για “εθνική ήττα”.
Ωστόσο το ποτήρι της
οργής του λαού ξεχείλισε,
όταν στην κοινή δήλωση
του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικ
Πομπέο με τον ομόλογό
του Έλληνα Νίκο Δένδια,
στο πρόσφατο ταξίδι του
Αμερικανού αξιωματούχου στην Ελλάδα, έγινε
ειδική αναφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών και
η οποία χαρακτηρίστηκε
ως ιστορική! Τι κι αν στην
πορεία, μετά τον πολιτικό
σάλο που ξέσπασε, η ιστορική συμφωνία έγινε απλή
συμφωνία με μια ιστορική
κωλοτούμπα – κυβίστηση
της κυβέρνησης;
Την πρώτη κυβίστηση για
την “ιστορική” συμφωνία

μιμοποιείται κανείς να κάνει κουβέντα με πειρατές!
Μια εύστοχη επισήμανση
που την αντέγραψε τελευταία για την Ελλάδα ο Ρ. Τ.
Ερντογάν! Κατά δεύτερον
θα υπάρξει ισχυρή αντίδραση – όπως μαθαίνουμε – για την συνεχιζόμενη
ρητορική του Κυριάκου
Μητσοτάκη περί της προσφυγής της Ελλάδος στο
Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης, την οποία προσφυγή ο Αντώνης Σαμαράς την
θεωρεί ότι θα είναι συνθηκολόγηση της ελληνικής
κυβερνήσεως.
των Πρεσπών, ακολούθησε η δεύτερη για την
αποδοχή της μη επιβολής
οικονομικών κυρώσεων
στην Τουρκία…
Η δεύτερη μεγάλη ενόχληση προέρχεται από
την μη ενεργοποίηση των
οικονομικών κυρώσεων
κατά της Τουρκίας από
τους ηγέτες της ΕΕ στην
Σύσκεψη Κορυφής στις
1-2 Οκτωβρίου 2020, όπου
πουθενά δεν αναφέρεται η
λέξη “οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας”, κι
όπου απλά επισημαίνεται,
πως σε περίπτωση νέων
μονομερών ενεργειών της
Τουρκίας, ή προκλήσεων
κατά της Ελλάδος και της
Κύπρου κατά παράβαση
του Διεθνούς Δικαίου, η
ΕΕ θα προχωρήσει με όλα
τα διαθέσιμα εργαλεία
της, υπερασπιζόμενη τα
συμφέροντα των κρατών
μελών της!
Όταν την επομένη αμέσως
ημέρα της ευρωπαϊκής
συσκέψεως, η βάρβαρη
Τουρκία προχώρησε σε
νέα πρόκληση που δυναμιτίζει εκ νέου το κλίμα στην
Ν.Α. Μεσόγειο, καθώς ο
Τούρκος Σουλτάνος, από
κοινού με τον γιαλαντζί
πρωθυπουργό της κατεχόμενης Κύπρου Ερσέν
Τατάρ, ανακοίνωσαν το
άνοιγμα του παραλιακού
μετώπου της Αμμοχώστου,
της περίκλειστης πόλης
φάντασμα από τον δεύτερο “Αττίλα” το 1974!
Όταν την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται την παρέμβαση
του φιλότουρκου Γενικού
Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ για δημιουργία – τάχατες – μηχανισμού στρατιωτικής
απεμπλοκής της κρίσεως
μεταξύ της Τουρκίας και
της Ελλάδος.

Και όπως ανακοινώνεται επίσημα από το
ΝΑΤΟ:
«Έπειτα από σειρά τεχνικών συναντήσεων μεταξύ
των Στρατιωτικών Αντιπροσωπειών Ελλάδας και
της Τουρκίας στα κεντρικά
γραφεία του ΝΑΤΟ στις
Βρυξέλλες, δημιουργήθηκε την Πέμπτη (1 Οκτωβρίου 2020) ένας διμερής
μηχανισμός στρατιωτικής
αποκλιμάκωσης. Ο μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για
τη μείωση του κινδύνου

συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Περιλαμβάνει τη
δημιουργία μιας ανοιχτής
γραμμής (hotline) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας,
για τη διευκόλυνση της
αποκλιμάκωσης σε αέρα
και θάλασσα! Οι τεχνικές
συνομιλίες στρατιωτικής
αποκλιμάκωσης, που ξεκίνησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου, ήταν πρωτοβουλία
του Γενικού Γραμματέα του
ΝΑΤΟ Γενς Στολτενμπεργκ
έπειτα από υψηλού επιπέδου επαφές σε Ελλάδα και
Τουρκία».
Την ίδια ώρα που η Τουρκία θρασύτατα διεκδικεί
την μισή Ελλάδα, αυτήν
την ίδια ώρα (8 Οκτωβρίου 2020) ο ΥΠΕΞ μας
Νίκος Δένδιας παίζει στην
Μπρατισλάβα της Τσεχίας
το παιχνίδι, “αγκαλίτσες και
φιλάκια”, με τον Τούρκο
ομόλογό του Τσαβούσογλου, στο περιθώριο του
Globsec Forum.

Αποκαλύπτοντας και ακυρώνοντας τελείως ο Ζόραν
Ζάεφ, την προεκλογική
εκστρατεία της ΝΔ, κατά
της “Συμφωνίας των Πρεσπών”.
Όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης – προεκλογικά –
δήλωνε ότι όταν θα γινόταν Κυβέρνηση η ΝΔ,
θα χρησιμοποιούσε βέτο,
ως μέσο πίεσης προς τα
Σκόπια στην ενταξιακή
τους πορεία στην ΕΕ και
πως θα έδινε μάχη για το
ζήτημα της γλώσσας και
της εθνότητας».

Αλλά δυστυχώς, η σημερινή προσέγγιση του κ.
Μητσοτάκη με την γείτονα
χώρα, είναι περισσότερο
αγαπησιάρικη, από όσο
ήταν της κυβέρνησης των
Τσίπρα και Κοτζιά! Ανοίγοντας δε, χωρίς κανένα
προαπαιτούμενο την πόρτα της ΕΕ στα Σκόπια, και
ξεσηκώνοντας εναντίον
του τις Παμμακεδονικές
Λάδι – λάδι, αλλά τηγα- οργανώσεις της υφηλίου,
νίτα δεν βλέπουμε… που ομιλούν σε επιστολή
τους, για προδοσία της
Έγραφα την Παρασκευή 25 Μακεδονίας μας από τον
Σεπτεμβρίου 2020 στο άρ- Κυριάκο Μητσοτάκη!»!
θρο μου με τίτλο: «Αντώνη Δημιουργία νέου κόμΣαμαρά, θα αναλάβεις
πρωτοβουλίες επιτέλους;» ματος;
μεταξύ των άλλων:
«Σήμερα αναρωτιόμαστε, Νεότερες πληροφορίες
αν θα αναλάβει πρωτο- που συλλέγουμε, κάνουν
βουλίες ο πρώην Πρω- λόγο για μεγάλη οργή του
θυπουργός (με μεγάλες Αντώνη Σαμαρά, μετά και
γνωριμίες στο εξωτερικό), την κυβερνητική κυβίπροκειμένου να αναγκά- στηση στην ευρωπαϊκή
σει – υπό τον φόβο του απόφαση περί της μη επιεσωτερικού ρήγματος στη βολής οικονομικών κυΝΔ – τον Πρωθυπουργό, ρώσεων στην Τουρκία και
την δημιουργία του διμερή
ώστε να αλλάξει ρότα.
Αφού το τελευταίο διάστη- μηχανισμού στρατιωτικής
μα ο κ. Σαμαράς φέρεται αποκλιμάκωσης μεταξύ
ιδιαίτερα ενοχλημένος με της Ελλάδος και της Τουρτη στάση του Κυριάκου κίας.
Μητσοτάκη στον χειρισμό
Πληροφορούμαστε λοιτων εθνικών θεμάτων.
Αφού, όπως πληροφο- πόν, πως έρχεται ισχυρή
ρούμαστε από το πολιτικό αντίδραση από τον πρώην
του περιβάλλον, νιώθει Πρωθυπουργό Αντώνη
ιδιαίτερα ενοχλημένος Σαμαρά και η οποία θα
με τις αγκαλίτσες και τα είναι απόλυτα συντονισμέφιλάκια του Έλληνα Πρω- νη (εμείς κρατάμε μικρό
θυπουργού με τον Σκοπια- καλάθι και αναμένουμε
νό Πρωθυπουργό Ζόραν τις εξελίξεις για να επαιΖάεφ, στην πρόσφατη συ- νέσουμε την πολιτική του
νάντησή τους στην Αθήνα! πρωτοβουλία, ή να καυΝαι, ενόχλησαν πολύ τον τηριάσουμε την φυγή του
Αντώνη Σαμαρά, αυτά τα προς τα οπίσω).
τρυφερά ενσταντανέ του Έτσι ακούγεται ότι θα αντιΚυριάκου Μητσοτάκη και δράσει κατά πρώτον στον
του Σκοπιανού Ζόραν χειρισμό του Κυριάκου
Ζάεφ. Ιδιαίτερα η ατάκα Μητσοτάκη για το ζήτημα
του Σκοπιανού προς τον της έναρξης διαλόγου με
Έλληνα ομόλογό του, πως: την Τουρκία, αφού όπως
“έδωσες μάχες για την Βό- έχει δηλώσει η Τουρκία
είναι πειρατής και δεν νορεια Μακεδονία”.

Μας λέγουν στη συνέχεια,
πως αν δεν “νουθετηθεί” ο
Πρωθυπουργός, τότε, όταν
η κυβέρνηση Μητσοτάκη
φέρει στη Βουλή προς ψήφιση τις τρεις διακρατικές
συμβάσεις για τα Σκόπια
θα τις καταψηφίσει! Αυτή
την πιθανή κίνηση την
γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, γι΄ αυτό
έχει προειδοποιήσει ότι
θα ζητήσει ονομαστική
ψηφοφορία.
Με προφανή στόχευση
να δημιουργήσει πρόβλημα στη συνοχή της Νέας
Δημοκρατίας, με την ταυτόχρονη έκθεση βουλευτών του κόμματος που θα
διαφωνούσαν! Βουλευτές
που πρωτοστάτησαν στις
λαοσυνάξεις εναντίον της
προδοτικής Συμφωνίας
των Πρεσπών, που ξεπούλησε την Μακεδονία
μας! Όμως εάν τον Αντώνη
Σαμαρά ακολουθήσουν
κι άλλοι Βουλευτές, τότε
οδηγούμαστε σε εκλογές.

Κεντρικής Επιτροπής του
κόμματος, μετά την σφοδρή αντιπαράθεσή του με
τον εκδότη της εφημερίδας Documento Κώστα
Βαξεβάνη, τον οποίο στηρίζει ο σκληρός πυρήνας
του ΣΥΡΙΖΑ της ομάδας
Αλέξη Τσίπρα. Η σφοδρή
αντιπαράθεση, η οποία
βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, του πρώην Υπουργού
Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτου και η ομάδα
του των 53, με τον Αλέξη
Τσίπρα.
Η διαγραφή από το κόμμα του πρώην Υπουργού
Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή, μετά τις δηλώσεις
του περί σταλινιστών και
συκοφαντών που υπάρχουν στο κόμμα.
Αλλά το κερασάκι στην
τούρτα της εσωκομματικής διχόνοιας στον ΣΥΡΙΖΑ
λέγεται Αντώνης Σαμαράς!
Ναι, απίστευτο κι όμως
αληθινό.
Αφού οι απόψεις στον ΣΥΡΙΖΑ για τον Αντώνη Σαμαρά είναι αντικρουόμενες.

Όταν από τη μια μεριά, η
ηγετική προπαγανδιστική
ομάδα του Αλέξη Τσίπρα
(Θανάσης Καρτερός, πρώην αρχισυντάκτης και διευθυντής του “Ριζοσπάστη”
και στη συνέχεια διευθυντής του γραφείου Τύπου
όταν ο Αλέξης Τσίπρας
ήταν Πρωθυπουργός και
Κώστας Βαξεβάνης, εκδότης της εφημερίδας
Documento, κ.α.) είχαν
υφάνει τον μανδύα του
Σε αυτήν την περίπτωση “ακροδεξιού” και τον είχαν
υπάρχει κατά νου, η δη- φορέσει στον Σαμαρά!
μιουργία νέου πολιτικού
Και από την άλλη μεριά,
κόμματος; .
Αφού η απόφαση για την πολλά επιτελικά στελέχη
Χρυσή Αυγή, αλλά και τα του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύουν
εσωτερικά προβλήματα ότι ο Αντώνης Σαμαράς
στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εκείνος που επί των
πιστεύουμε πως κάνει ημερών του ξεκίνησε να
περισσότερο παρά ποτέ ξετυλίγεται το πουλόβερ
επιτακτική τη δημιουργία της Χρυσής Αυγής (όπως
αυτού του νέου κόμμα- πρόσφατα η εφημερίδα
τος, όταν είναι σίγουρο των Συντακτών)! Καταότι απελευθερώνονται μαρτυρώντας στον Αλέξη
δυνάμεις για τον Αντώνη Τσίπρα το γεγονός πως
Σαμαρά! Μιας και πολλοί σαν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ
ψηφοφόροι της ΝΔ είναι δεν έβρισκε αίθουσα για
απογοητευμένοι από τον να ξεκινήσει και να εξελιΚυριάκο Μητσοτάκη στον χθεί γρήγορα – όπως είχε
χειρισμό των εθνικών θε- υποσχεθεί - η δίκη της
μάτων, αλλά και επειδή δεν Χρυσής Αυγής.
πιστεύει κανείς ότι όσοι
ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή Έτσι τρομάζει τον Αλέξη
Τσίπρα ο Αντώνης Σαήταν φασίστες!
μαράς, γιατί δημιουργεί
Άλλωστε, αυτός άνοιξε τον τροχοπέδη στην εκ νέου
δρόμο της Δικαιοσύνης για αναρρίχησή του σ την
την Χρυσή Αυγή και οι ψη- Πρωθυπουργία, αφού ο
φοφόροι της συμφωνούν Αντώνης Σαμαράς δεν
με τον Αντώνη Σαμαρά στο αποδέχεται την προδοτική
θέμα των εθνικών θεμά- Συμφωνία των Πρεσπών,
των (Συμφωνία Πρεσπών, μια Συμφωνία που έχει
Ελληνοτουρκικά, αθρόα μετεκλογικά αποδεχτεί ο
παράνομη μετανάστευση Κυριάκος Μητσοτάκης και
η οποία τον τρομοκρατεί,
κλπ.).
Διχάζει τον ΣΥΡΙΖΑ ο αφού ενδεχομένως να σηκαι το δικό του τέλος
“ακροδεξιός” Σαμα- μάνει
στην Πρωθυπουργία, αν
ράς…
βεβαίως ο Αντώνης Σαμαράς διατηρεί ελάχιστα
Η εσωκομματική αντιπα- ψήγματα πατριωτισμού
ράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ καλά στην καρδιά και την ψυχή
κρατεί το τελευταίο χρονι- του και κάνει αυτό που επικό διάστημα. Με την καρα- τάσσουν και επιβάλλουν οι
τόμηση Πάνου Σκουρλέτη καιροί.
από την Γραμματεία της
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Ελληνική στρατηγική κουλτούρα: Ξεφεύγοντας από το
«σύνδρομο του Περιστεριού»
συνέχεια από τη σελίδα 26
στους ιδιαίτερους τρόπους προσαρμογής ενός
κράτους στο διεθνές και
περιφερειακό περιβάλλον,
γεγονός που περιλαμβάνει
την χρήση ή την απειλή της
χρήσης βίας.

Χρήζει ιδιαίτερης μνείας το
γεγονός πως η στρατηγική
κουλτούρα υπόκειται στον
πολυδιάστατο και πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της
φυσιογνωμίας των κρατών
και της κοσμοθεωρίας των
εθνών.
Αν και συνδέεται με τις
συνέχειες της εξωτερικής
πολιτικής, με τη συλλογική
ιστορική μνήμη και την
ιστορική κληρονομιά των
εθνών, εντούτοις, η στρατηγική κουλτούρα δεν
αποτελεί στατική έννοια,
καθώς πληθώρα παραγόντων τη συν-διαμορφώνουν, όπως γεωπολιτικά
προτάγματα, καταλυτικά
ιστορικά γεγονότα, αντιλήψεις των ηγετικών ελίτ
περί περιφερειακού και
διεθνούς ρόλου του κράτους, η φύση του πολιτικού
συστήματος, η θεσμική
μνήμη και η συνεργασία
ή η αντιπαράθεση μεταξύ
πολιτικού κατεστημένου
και στρατιωτικής ιεραρχίας.
Αποκρυπτογραφώντας,
μέσω του αναλυτικού πρίσματος της στρατηγικής
κουλτούρας, βάσει της
πολιτικής ψυχολογίας, το
πλαίσιο της συμπεριφοράς των ιθυνόντων που
ασκούν την εξωτερική πολιτική, η τυπολογία αφορά
τον κλασικό διαχωρισμό
μεταξύ “γερακιών” (hawks)
και “περιστεριών” (doves),
ήτοι την προδιάθεση για
πιο επιθετικές πολιτικές
έναντι των απειλών και
αντιστοίχως για πιο ήπιες
προσαρμογές.

λογικές διαχείρισης αντί
να επενδύει σε ολιστική
χρήση του πολιτικού/
πολιτισμικού/νομικού/διπλωματικού οπλοστασίου
στην κατεύθυνση της επικράτησης.

Φάνηκε εκ νέου πως αφενός η στρατηγική Μεταφοράς των Βαρών (Buck
passing) στο ΝΑΤΟ και
στην Ε.Ε δεν δύναται να
επιλύσει το δίλημμα ασφαλείας της Ελλάδας από
Ακολούθως στερεί την μόνη της.
εξωτερική πολιτική από
τη στρατιωτική συνιστώσα Οφείλει να γίνει αντιληαρνούμενη να την χρησι- πτός ο τρόπος λειτουργίμοποιήσει ως διαπραγμα- ας της Ευρωατλαντικής
τευτικό “χαρτί” στο πλαίσιο Συμμαχίας με τους συγκεμιας Ολιστικής Διαχείρισης κριμένους περιορισμούς
Κρίσεων.
που απορρέουν από την
ιδιότητα της Τουρκίας ως
Αναφορικά με την ελληνι- κράτους-μέλους της. Το
κή στρατηγική κουλτούρα ίδιο ισχύει και για την Ε.Ε
έναντι της τουρκικής απει- και των περιορισμών που
λής, η πτυχή του “Συνδρό- απορρέουν απ’ το συνεμου του Περιστεριού” ανα- χιζόμενο έλλειμμα μιας
πτύχθηκε στους κόλπους ενιαίας και κοινής εξωτετου ελληνικού πολιτικού ρικής πολιτικής. Η Ελλάδα
συστήματος, την επαύριο απαιτείται να ενισχύσει
της τουρκικής εισβολής το δικό της στρατηγικό
στην Κύπρο το 1974 και αποτύπωμα εντός τόσο
έλαβε κυρίαρχα χαρακτη- του ΝΑΤΟ όσο και της Ε.Ε,
ριστικά την περίοδο της αναβαθμίζοντας τους συΎστερης Μεταπολίτευσης. ντελεστές ισχύος της.
Αν και η ελληνική πλευρά
θεωρητικά επένδυσε σ’ ένα
συνδυασμό εξωτερικής
και εσωτερικής εξισορρόπησης της τουρκικής
απειλής (Ένταξη σε ευρύτερες Συμμαχίες και Ανάπτυξη των ΕΔ αντίστοιχα)
εντούτοις, στην πράξη η
εξωτερική εξισορρόπηση
αποτέλεσε αποκλειστικά
στρατηγική Μεταφοράς
των Βαρών (Buck passing)
μέσω του ΝΑΤΟ και της
Ε.Ε ενώ η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και
οργανωτικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την
υπο-χρηματοδότηση των
ΕΔ, υπονόμευσε και την
εσωτερική εξισορρόπηση.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της αναθεωρητικής Τουρκίας σ το
πλαίσιο της εσωτερικής
εξισορρόπησης, το ελληνικό πολιτικό σύστημα
καλείται να εγκαταλείψει
το προαναφερθέν φοβικό
σύνδρομο που το διακατέχει, το οποίο την φύση της
διεθνούς πολιτικής που
είναι άναρχη χωρίς παγκόσμια ρυθμιστική αρχή και
διέπεται πρωτίστως και
κυρίως από την πολυσήμαντη έννοια της ισχύος.
Η ελληνική πλευρά επενδύει στην απόκτηση διεθνών ερεισμάτων υποστήριξης των ελληνικών
θέσεων, αδυνατώντας να
διακρίνει πως τα διεθνή
ερείσματα λειτουργούν
ως πολλαπλασιαστές ισχύος (force multipliers) της
ισχύος και όχι αθροιστικά
εκ του μηδενός.

Στη συνέχεια, υιοθετήθηκε
πολιτική κοινωνικοποίησης του αντιπάλου μέσω
του “καρότου” της ευρωπαϊκής ένταξης, πολιτική
που εμπίπτει στη λογική
της επίλυσης της ελληνοΜια άκρως σημαντική τουρκικής διαμάχης μέσω Όπερ μεθερμηνευόμεπτυχή αυτού, αφορά το της οικονομικής αλληλεπερίφημο “Σύνδρομο του ξάρτησης.
Περιστεριού” (Dovish Bias).
Επικράτησε ακολούθως,
Το “Σύνδρομο του Περι- η διαδεδομένη άποψη σε
στεριού” έγκειται στην πολλούς λήπτες αποφάσεεμμονή πολιτικών κύκλων, ων, ότι η εμβάθυνση μιας Ευρυδίκη Μπερσή
σε λογικές αλληλεξάρτη- οικονομικής συνεργασίας
σης και κοινωνικοποίη- μεταξύ ημών και της Τουρ- Ενας νεολογισμός, ο όρος
σης του αντιπάλου έναντι κίας αποτελεί μια ικανή «αποσχιστικές τάσεις»
μιας στρατιωτικής απειλής, συνθήκη εξάλειψης της (séparatisme) για να πεστην αποκλειστική κατα- τουρκικής επιθετικότητας. ριγραφούν οι παράλληλες
φυγή σε διπλωματικά μέσα Η άποψη αυτή πηγάζει από κοινωνικές πραγματικότηστο πλαίσιο διαχείρισης το πρότυπο της οικονο- τες στο γαλλικό έδαφος,
και επίλυσης κρίσεων, στην μικής ολοκλήρωσης που βρίσκεται στον πυρήνα
αποφυγή χρήσης ή απει- συνέβαλε στον πασιφισμό του νέου νομοσχεδίου
λής χρήσης στρατιωτικής της Γερμανίας μετά τον που θα κατατεθεί προς
βίας, ουσιαστικά προκρί- Δεύτερο Παγκόσμιο Πό- συζήτηση στη γαλλική
νοντας μια κατευναστική λεμο, στη δημιουργία της Εθνοσυνέλευση στις 9 Δεστάση έναντι της απειλής, ΕΟΚ-Ε.Ε και του γαλλογερ- κεμβρίου. Παρουσιάζοανεξαρτήτως συνθηκών μανικού άξονα.
ντας το νομοσχέδιο που
και κυρίως ανεξαρτήτως
φιλοδοξεί να «ανασυντάΗ
τρέχουσα
παρατεταμένη
φύσης και μεγέθους της
ελληνοτουρκική κρίση, ξει» το γαλλικό Ισλάμ σε
απειλής.
ανέδειξε ήδη τους περι- διάστημα τεσσάρων ετών,
ο Γάλλος πρόεδρος ΕμαΤο “Σύνδρομο του Περι- ορισμούς της ελληνικής νουέλ Μακρόν επιχείρησε
στεριού” στερεί από ένα πλευράς να κεφαλαιοποι- να προσεταιρισθεί τους
κράτος την ουσία της ήσει τις τακτικές επιτυχίες ψηφοφόρους της Δεξιάς
Αποτροπής καθώς κατά έναντι των Τούρκων στον και της Ακροδεξιάς, ενπρώτον χρησιμοποιεί τα Έβρο και στο Αιγαίο, εξαι- σωματώνοντας όμως και
διπλωματικά μέσα απο- τίας του συνεχιζόμενου επιχειρήματα που ανασπασματικά, εμπλέκοντας “Συνδρόμου του Περιστε- δεικνύουν την κοινωνική,
τη διπλωματία μόνο σε ριού”.

νον: Μια χώρα η οποία
επενδύει σε στρατηγική
Μεταφοράς των Βαρών,
υποβαθμίζοντας τους συντελεστές της ισχύος της
δεν απολαμβάνει επί της
ουσίας διεθνούς συμπαράστασης παρά άγεται
υπό των συμφερόντων
τρίτων χωρίς απαραίτητη
ευθυγράμμιση αυτών και
του δικού τη εθνικού συμφέροντος.
Το“Σύνδρομο του Περιστεριού” προτρέπει σε λογικές
παρατεταμένου κόστους
(Sunk Cost Fallacy), όπου
ακολουθούνται διαρκώς
οι ίδιες παρωχημένες λογικές ελλείψει στρατηγικού
σχεδιασμού. Τοιουτοτρόπως, παρατηρείται το φαινόμενο οι διπλωματικές
ενέργειες της Ελλάδας σε
διεθνές επίπεδο να προβάλλουν το δίκαιο και την
άμεμπτη συμπεριφορά της
χώρας, κινούμενες πάντα
στο πλαίσιο της διεθνούς
νομιμότητας, απολύτως
σωστό και αληθές, πλην
όμως ανεπαρκές για την
ευόδωση των εθνικών
συμφερόντων έναντι της
Τουρκίας.
Η μη προβολή και αύξηση
των συντελεστών ισχύος
της χώρας σε συνδυασμό
με έναν συμπεφωνημένο
αναβαθμισμένο περιφερειακό ρόλο (αποτέλεσμα
έλλειψης καθολικής στρατηγικής κατεύθυνσης) έχει
ως αποτέλεσμα να παρουσιάζεται η ελληνική
πλευρά στο πλαίσιο των
ελληνοτουρκικών σχέσεων ως η αδύναμη πλευρά,
της οποίας το συμφέρον
δεν είναι ίσης αξίας με το
αντίστοιχο τουρκικό.
Η χώρα πρέπει να απαλλαγεί από το “Σύνδρομο
του Περιστεριού” που την
ταλανίζει δεκαετίες. Το
πολιτικό σύστημα απαιτείται να αναγνώσει ορθά
το μέγεθος της απειλής

που αντιμετωπίζει και να κίας μέσω “καρότων” στο
υπερβεί τις παθογένειες πλαίσιο της οικονομικής
του παρελθόντος.
αλληλεξάρτησης, συνεπεία του “Συνδρόμου του
Είναι αφελές και επικίνδυ- Περιστεριού”, αγνοεί ορινο να αγνοείται η εγγενής σμένα βασικά και ουσιώδη
φύση του αναθεωρητι- δεδομένα. Πρώτον η οικοσμού της Τουρκίας, γεγο- νομική εμβάθυνση και αλνός που εδράζεται στις ληλεξάρτηση δεν εγγυάται
πολιτικές συνθήκες που σε καμία περίπτωση την
δημιούργησαν το τουρκι- αποφυγή μιας ένοπλης σύκό κράτος.
γκρουσης ,όπως απέδειξε
η περίπτωση της Αγγλίας
Η Συνθήκη της Λωζάννης και της Γερμανίας προ της
είχε ιδωθεί εξαρχής ως κήρυξης του Α Παγκοσμίαναγκαίος και πρόσκαιρος ου Πολέμου.
συμβιβασμός που θα αναθεωρείτο σε μεταγενέστε- Δεύτερον η ανωτέρω άπορο χρόνο, εξ’ αυτού συνή- ψη αφορά μια ανάγνωση
φθη το Εθνικό Συμβόλαιο αυθαίρετη που άπτεται
(ΜisakI Milli) ανάκτησης δεδομένων πολύ διαφοεδαφών της Οθωμανικής ρετικών από την σημερινή
δυναμική των ελληνοτουρΑυτοκρατορίας.
κικών σχέσεων. Η Γερμανία
Είναι έτι επικινδυνότερο, ήταν μια κατεστραμμένη
να παραβλέπεται ο εσω- χώρα από τους δύο πατερικός πολιτικοκοινωνι- γκόσμιους πολέμους που
κός μετασχηματισμός της διεξήγαγε, ενώ η κοινή σοσύγχρονης Νέο-Οθωμα- βιετική απειλή και οι κοινοί
νικής Τουρκίας, ο οποίος αξιακοί και πολιτισμικοί
βασίζεται στα προτάγματα κώδικες του ευρωπαϊκού
του συντηρητισμού και δυτικού πολιτισμού αποτου εθνικισμού τα οποία τέλεσαν την βάση συνεναποτελούν τον ενοποιητι- νόησης Γαλλίας-Γερμανίας.
κό παράγοντα τεράστιων
μαζών υπό ένα νέο υπερ-ε- Η Τουρκία του Ερντογάν
αποτελεί μια ευθεία εκτεθνικιστικό ιδεώδες.
ταμένη απειλή, επενδύει
Η Γαλάζια Πατρίδα ως στην περιφερειακή αποτουρκική κυριαρχία στις σταθεροποίηση και αντιθάλασσες υπήρχε στην λαμβάνεται τις διμερείς
τουρκική στρατηγική σκέ- σχέσεις ως παίγνιο μηδεψη, ήδη από το πρώιμο νικού αθροίσματος.
κεμαλικό καθεστώς, όταν
η κυβέρνηση Ινονού υιο- Ως εκ τούτου, η Ελλάδα
θέτησε πρόγραμμα θηριω- επιβάλλεται να υιοθετήσει
δών ναυτικών εξοπλισμών ρεαλιστικές προσαρμογές
στις αρχές του 30, το οποίο χρησιμοποιώντας όλο το
ανακόπηκε λόγω εσωτε- “οπλοστάσιο” που διαθέτει
ρικών προβλημάτων και στη φαρέτρα της, εξορθοδυσμενών συσχετισμών λογίζοντας τη στρατηγική
της και αυξάνοντας τους
ισχύος.
συντελεστές της ισχύος
Η τρέχουσα τουρκική αντί- της σ’ ένα συνεκτικό πλαίληψη περί γαλάζιας πατρί- σιο.
δας εγγράφεται και για την
μετα-ερντογανική εποχή. * Ο κ. Κων/νος. Θ Λαμπρόπουλος είναι Στρατηγικός
Η κυριαρχούσα άποψη των Αναλυτής, Εταίρος Κέελληνικών ελίτ περί του ντρου Μελετών Ασφάλειας
εξευμενισμού της Τουρ- της Γενεύης

Πάνω από τον «νόμο του Ισλάμ»
η Γαλλική Δημοκρατία

σε κρίση» είναι πολλούς
ανά τον κόσμο μουσουλμάνους, που είδαν στα
λόγια του μια επίθεση που
κινδυνεύει να στιγματίΕκείνους που σίγουρα έχα- σει συνολικά τη θρησκεία
σε, με δηλώσεις όπως «το τους. «Ποιος είσαι για να
Ισλάμ είναι μια θρησκεία μιλάς για αναδιάρθρωση
αντί της πολιτισμικής διάστασης, ώστε να μη χάσει
οριστικά και αμετάκλητα
την Κεντροαριστερά.

του Ισλάμ;» σχολίασε ο αυτοπροβαλλόμενος ως υπερασπιστής των σουνιτών
όπου γης, Ταγίπ Ερντογάν.
«Ξεπέρασες εντελώς τα
όρια». Ο Ερντογάν πιθανότατα ενοχλήθηκε και με
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 30

PATRIDES

15 Οκτωβρίου 2020

29

How To Avoid Inheritance Tax In Greece For
Foreign Joint Bank Accounts

By Christos ILIOPOULOS*
12 October 2020
The basic rule in Greek
law is that if a deceased
has a left a single – name
bank account, (in the name
of the deceased, only),
his/her heirs, named in
a Will or intestate, have
to declare their share on
such a bank account and
pay inheritance taxes to

the Greek tax
authority. On
the contrary,
if the bank
account is
a joint bank
account, in
the name of
the deceased
and at least
one more
person, who
survives the
deceased,
the balance
of the account on the
day of the passing, remains
in the ownership of the
surviving joint owner. The
bank considers the surviving joint owner or owners
as the owners of the bank
account. The Greek tax
office does not claim inheritance taxes from the
surviving joint owners.
The law in Greece says
that, if one of the assets of
the estate is a joint bank

account, kept in the name
of the deceased and one or
more persons, the balance
on the day of the passing
will not go to the heirs of
the deceased and will not
be taxed as inheritance,
provided the account
was opened at the bank
with a specific clause that
upon the passing of one
joint owner, the balance is
owned by the remaining
joint owner(s). In Greece,
almost every joint bank
account has this clause,
by default. This means
that in case of death of
one of the joint owners,
the surviving owners do
not have to prove much
to the tax authority to
avoid inheritance taxation.
The balance of the bank
account is not even included in the inheritance tax
declaration, which is filed
to the tax authority within
four or twelve months
from the passing, or from

the probation of the Will.
The Greek tax authority
considers that all joint
bank accounts in Greece
have been opened with
the specific clause that
upon the death of one
joint owner, the balance
belongs to the surviving
joint owners and not to
the heirs of the deceased.
However, in the court case
59/2020 of the Three Member Administrative Court
of Athens, the estate of the
deceased included joint
account and portfolios in
foreign banks and other
financial institutions. The
tax authority in Greece did
not accept that, by default,
the crucial clause (that
upon the death of one
joint owner, the surviving
owners take the balance)
was in force, and imposed
inheritance taxes on the
heirs of the deceased. The
heirs challenged the action of the Greek tax au-

thority as a breach of European Union law, since, they
claimed, the Greek state
(tax authority), required by
them to specifically prove
that the crucial clause had
been agreed upon at the
opening of the foreign
joint bank accounts, while
it does not require the
same level of proof, when
the joint bank accounts are
kept with banks in Greece.
The court ruled that the
Greek state, through the
tax authority, did not
breach the law, since the
law in Greece does not differentiate between Greek
and foreign banks and it
applies equally the law
that if such a clause is entered during the opening
of the account, the surviving joint owners do not
have to pay inheritance
tax. The problem is that the
law is the same for Greek
and foreign joint bank
accounts alike, but the ap-

plication of the law by the
Greek tax authority seems
discriminative against the
surviving joint owners of
foreign bank accounts.
Following such a ruling,
every joint owner of a bank
account kept at a bank
outside of Greece, who
expects to have to file an
inheritance tax declaration
to the Greek tax authority,
must ensure that such
a clause is entered into
during the opening or the
operation of such a foreign
joint bank account. Unless,
it can be proven that such
a clause is by default part
of every contract or agreement with the bank, when
the joint bank account is
opened.
*Christos ILIOPOULOS,
attorney at
the Supreme Court of
Greece , LL.M.
www.greekadvocate.eu
e-mail: bm-bioxoi@otenet.
gr

Turks accuse Canada of ‘double standard’ in freezing
military exports to Turkey but not Saudi Arabia

STEVEN CHASE
OTTAWA
The Turkish government is
accusing Canada of practicing a “double standard”
in freezing exports of military-grade target acquisition gear to the Turks while
continuing to allow shipments of defence equipment to Saudi Arabia.
Ankara is also alleging that
Canada is failing in its duty
to help a fellow member of
the NATO military alliance.
Turkey was responding
to the Canadian government’s announcement
that it was suspending
permits enabling the export of made-in-Canada
targeting and imaging systems that is at the centre of
allegations that Azerbaijan is using Turkish-made
drones to attack Armenia.
The statement from the
Turkish Ministry of Foreign
Affairs Affairs Tuesday did
not identify Saudi Arabia
by name but the Saudis are
the lead country behind a
military intervention into
Yemen and Canada is supplying billions of dollars
of light armoured vehicles
(LAVs) to Riyadh under a
contract brokered by a
federal Crown corporation
and worth $14-billion. Canadian-made LAVs have
been repeatedly spotted
in skirmishes with Yemen’s
Houthi rebels.
“Canada’s statement regarding the suspension
of the export licenses of
some military products
to Turkey is an indication
of its double-standard
approach,” the Turkish Ministry of Foreign Affairs said
in a statement provided
to the Globe and Mail by
the Turkish embassy in
Canada.
“Canada sees no objection

Caption: A sapper works next to an unexploded BM-30 Smerch rocket allegedly fired
by Armenian forces in the fighting over the breakaway region of Nagorno-Karabakh,
Oct. 5, 2020. STRINGER/REUTERS
in exporting weapons to failing in its duty to a fel- “Canada has been impeding export licenses of milcountries that are militar- low NATO member.
ily involved in the crisis It questioned why Canada itary materials for Turkey
in Yemen, where one of blocks arms shipments to … and has displayed an
the greatest humanitarian Turkey, a NATO ally, but unco-operative attitude
tragedies of this century is continues to export arms incompatible with the spirto Saudi Arabia even after it of alliance,” the Turkish
taking place.”
The permits suspended by a United Nations panel of foreign ministry said in
Canada this week are for experts alleged that sales the statement. It added
target acquisition devic- of arms are fuelling the that Turkey “has a comprehensive export control
es earmarked for Turkey. Yemen conflict.
Observers have expressed “Canada is blocking the regime and rigorously imconcern that they have export of defense prod- plements its obligations”
been been diverted to ucts to a NATO ally, while under these rules.
Azerbaijan, a staunch ally trying to portray these “Our expectation from
[Saudi] arms sales, which Canada is to refrain from
of Ankara’s.
As the Globe and Mail have even been criticized double standards and to
reported last week, the de- in reports prepared by UN act without being influpartment of Global Affairs’ experts, as a contribution enced and getting trapped
export controls division to regional security. There by the narrow political
in May 2020 issued per- can be no explanation for interests of anti-Turkey
circles in the country.”
mits enabling Burlington, such a position.”
Ont.-based L3Harris Wes- Canada initially slapped an Suspending arms export
cam to ship seven MX-15D embargo on new export permits – as Mr. Chamimaging and targeting permits for arms to Turkey pagne did this week – is
systems to Turkish drone in October, 2019, after a very rare for the Canadian
maker Baykar. The devices military incursion by Anka- government. In recent
are valued at more than ra into northern Syria. The years, Canada has enacted
approval of export permits moratoriums on approval
$1-million each.
Canada and Turkey are this May for the targeting of new export permits both members of the device appears to be an for destinations such as
North Atlantic Treaty Orga- exception to this embargo. Saudi Arabia - but it has
nization, a military alliance. Turkey registered its strong not frozen already-issued
The Turkish Ministry of disapproval of Canada’s ef- permits.
Foreign Affairs on Tuesday forts to restrict arms sales The move follows intensified fighting on the weekalso accused Canada of to the Turks.

end in Nagorno-Karabakh,
a mountain enclave that
belongs to Azerbaijan under international law but is
populated and governed
by ethnic Armenians.
M r. Champagne’s announcement came six days
after Ottawa announced it
was investigating allegations that Canadian-made
imaging and targeting
systems were being used
in drones operated on
behalf of the Azerbaijani
military to attack Armenia
in the growing conflict
over the disputed territory
of Nagorno-Karabakh.
Monday’s permit suspension could cause problems
for Wescam shipments even for target acquisition
gear already shipped to
Turkey.
That’s because the permits
contain provisions allowing at least some of the
devices to be sent to Canada for repairs and then
re-exported, according to
a source familiar with the
matter.
These systems can’t be
re-exported after repair
if the underlying permit
is suspended. The Globe
is not naming the source
because they are not authorized to discuss the
matter publicly.
Arms researchers and Armenian Canadians have
said they believe Azerbaijan is using Turkish-made
drones that include Wescam gear in military operations against Armenia.
Footage of missile strikes
by the Azerbaijani military
posted on the internet
contain a graphical overlay
on the video that bears a
very strong resemblance
to the proprietary graphical overlays of systems
manufactured by L3Harris
Wescam.

Ottawa is required under
Canadian law and under
the international Arms
Trade Treaty to prevent,
detect and stop the diversion of military goods to
users other than intended
customers. It’s also compelled to stop exports of
such restricted goods that
are shown to be used to
harm civilians.
Wescam – owned by U.S.
parent, L3Harris Technologies – makes imaging
and targeting systems
containing laser designators to paint targets
for laser-guided bombs
launched by drones or
fighter aircraft. The company’s technology has
been used in drones operated by Turkey’s military,
including aircraft made
by Turkish firm Baykar. In
June and July, widespread
media reports indicated
Turkey was selling drones
to Azerbaijan.
Separately, Mr. Champagne and his U.K. counterpart Foreign Secretary
Dominic Raab issued a
joint statement calling
for an end to hostilities
between Azerbaijan and
Armenia.
“Canada and the United Kingdom reiterate the
urgent need to end the
continuing military action
in and around the Nagorno-Karabakh conflict
zone,” the two foreign minister said.
“We are particularly concerned by reports of the
shelling of civilian areas
and wish to express our
condolences to the families of those who have
tragically lost their lives.
The parties to the conflict
must stop the violence
and respect the ceasefire
agreement.”
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Toronto lawyer Annamie Paul elected leader
of the federal Green Party
Paul is the first Black permanent leader of a major federal political party
representation in Canada’s
voting system, implement
a guaranteed livable income and a universal pharmacare program, among
other progressive policies.

John Paul Tasker · CBC New
embers have picked Toronto lawyer Annamie Paul as
their next leader, bringing
to a close the year-long
race to replace Elizabeth
May.

“There is no question that
we are facing the two defining challenges of our
time: how will we build a
complete social safety net
that allows every person
in Canada to live in dignity
and security and how we
will tackle the existential
crisis of our time, which is
the climate emergency,”
Paul said.

Paul, who is Black and
Jewish, was the perceived
frontrunner heading into
the final vote because
she had raised the most
money — $206,000 — and
racked up a number of endorsements from former
Green Party candidates.
Paul, who is the first Black
permanent leader of a major federal political party
in Canada, assumes the
leadership of a party that
has been closely tied to
May for the better part of that she says will help Canthe last 14 years.
ada fight climate change,
which she has called “an
Before handing the job existential threat to human
to Paul, May delivered life.”
an impassioned plea to
Canadians to do more to “You have matched a leadaddress the climate crisis, er to the challenges of this
saying the ongoing fight time. We need to match
against COVID-19 can’t the party to the needs of
distract from pressing en- this moment. That party is
vironmental concerns.
the Green Party of Canada.
We are the party for this
Paul, who was born in moment,” she said in her
Canada to Caribbean im- victory speech.
migrants, claimed victory
with 12,090 votes against “ The other parties are
her closest competitor, simply out of ideas. They
Dimitri Lascaris, another are intellectually exhaustlawyer and a self-described ed. This is a moment that
radical and “eco-socialist,” demands daring, courawho had 10,081 votes after geous leadership and this
eight rounds of voting.
is something that we simply didn’t see in the last
A party official said 23,877 speech from the throne,”
Green voters cast a ballot she said. “I only heard empin this race — a 69 per cent ty words.”
turnout.
Paul running in Oct. 26
byelection
Paul, one of the more Paul ran under the Green
moderate candidates who banner in the last federcontested this leadership al election but placed a
election, ran on a robust distant fourth to former
environmental agenda Liberal finance minister Bill

τα συγκεκριμένα μέτρα
του νομοσχεδίου, όχι μόνο
με το ρητορικό περίβλημά του. Μεταξύ άλλων, ο
Γάλλος πρόεδρος Μακρόν
σκοπεύει να καταργήσει
«την επιρροή των προξενείων», μεταφέροντας στο
γαλλικό κράτος αρμοδιότητες όπως τη διδασκαλία
αραβικών στα σχολεία και
την εκπαίδευση ιμάμηδων.
Το γαλλικό κράτος θα επιχειρήσει επίσης να διαλύει
ενώσεις όχι για διάπραξη
παράνομων ενεργειών
αλλά για τη διάδοση ιδεών
αντίθετων με το πνεύμα
της Γαλλικής Δημοκρατίας. Στα μέτρα περιλαμβάνονται η κατάργηση της
δυνατότητας για κατ’ οίκον
διδασκαλία, η οποία σήμερα αφορά 50.000 από τα
12 εκατ. παιδιά της χώρας,
με υποχρεωτική παρουσία

σε σχολικό χώρο από την
ηλικία των 3 ετών, η κατάργηση των ξεχωριστών
ωρών για γυναίκες σε δημόσια κολυμβητήρια και η
κατάργηση των γευμάτων
που συμμορφώνονται με
το τυπικό της μουσουλμανικής θρησκείας (γεύματα
χαλάλ) από τα σχολεία.
Επιπλέον, η απαγόρευση
της χορήγησης πιστοποιητικών παρθενίας, τα μέτρα
κατά των αναγκαστικών
γάμων και η υποχρέωση
για θρησκευτική ουδετερότητα όχι μόνο στον
δημόσιο τομέα, αλλά και
στους υπεργολάβους του
δημοσίου.
Ο Μακρόν υπογράμμισε
ότι είναι λάθος να εξισώνονται οι απλοί μουσουλμάνοι με τα ακραία στοιχεία,
παρ’ όλα αυτά, η ανάμειξη,
σε ένα νομοσχέδιο, μέτρων
κατά των οπισθοδρομικών
κοινωνικών αντιλήψεων,

Historic victory
Paul, a graduate of Princeton University and the
University of Ottawa, was
the subject of racist and
anti-semitic attacks during
this campaign.
At a virtual town hall, commenters used the word ‘N’
several times and referred
to her and another candidate as a ‘f-ing Jew’ in a
live chat.

“This is a chance of a lifetime for us to move towards a more just, a more
inclusive society. We believe it can be done,” she
said. “The choice is yours,
if we want different outcomes then we need to
make different choices.”

Paul is the first Black permanent leader of a major
federal party and only the
second Jewish person to
hold such a job; former
NDP leader David Lewis was the first. Paul has
said there needs to better
representation of Black,
Indigenous and people of
Lascaris ran on a platform colour in Canadian politics.
to push the party to the far
left with a plan to defund Paul said her victory was
the police — and “create a possible because trailblazsociety in which the police ers like Lewis and Roseare unnecessary and can mary Brown, the first wombe abolished” — dramat- an to run for leadership of
ically decrease military a federal political party.
spending and implement
a wealth “cap” to do away Brown, a Jamaica-born
with billionaires in Canada. Black woman, broke colour
barriers when she ran a
Paul also beat six other close second to Ed Broadcandidates who were vy- bent in the 1975 NDP feding for the job — David eral leadership campaign.
Merner, Amita Kuttner,
Glen Murray, Mer yam Paul is fluently bilingual
Haddad, Andrew West in English and French and
and Dr. Courtney Howard she made a direct appeal
— easily the most racially to Quebecers to back the
and ideologically diverse Green Party.
group of candidates to
compete in a federal lead- “We are a national party
ership race. Howard, a phy- and we need to win seats
sician from the Northwest right across the country
Territories, placed third — particularly in Quebec,”
with 5,824 votes.
she said.

didates being parachuted
into that riding and taking
While she didn’t win, Paul the next train out of town
did manage to grow the until the next election,”
Green vote in the solidly she said.
Liberal seat.
Beyond strengthening the
Paul has already been existing federal carbon tax,
nominated to run in the Paul has called for a carbon
Oct. 26 byelection in that border adjustment, a tax
riding after Morneau’s on imported goods based
abrupt resignation. An- on how many emissions
other Black woman, for- were associated with promer television personality ducing those goods in
Marci Ien, is running for the countries abroad.
Liberals.
She has also promised a
“I was born in Toronto national ban on fracking
Centre, my mother taught — a controversial practice
in the schools in Toronto used to unearth oil and
Centre, my grandmother gas — and said the counworked as a frontline ser- try should curb mining,
vice worker in the hospi- a practice she has called
tals of Toronto Centre and wasteful. She has prombroke her back doing it ised to go further and fastin the process. I will not er in the push to reduce
abandon the residents of emissions.
Toronto Centre to a Liberal
party that has neglected In addition to climate polithat constituency, that cy, Paul has said she wants
riding for the last 27 years,” to tackle systemic racism in the Royal Canadian
she said.
Mounted Police (RCMP),
“I’ve had enough of can- establish a “citizen’s assem- Because of COVID-19 rebly” to begin the process of strictions, the party held Before jumping into fedContinued on page 31
introducing proportional
Morneau.

Πάνω από τον «νόμο του Ισλάμ»
η Γαλλική Δημοκρατία
συνέχεια από τη σελίδα 28

the vote online and the
36,000 Green Party members had a week to cast
their ballot for one of the
eight contenders.

με μέτρα που στοχεύουν
στην πάταξη της ισλαμικής
τρομοκρατίας δημιουργεί
μια σύγχυση ευπρόσδεκτη
από την πλευρά της αλίευσης ψηφοφόρων στα νερά
της Ακροδεξιάς. Ισως λιγότερο ευπρόσδεκτη από
την πλευρά όσων βλέπουν
με ανησυχία την αύξηση
των ισλαμοφοβικών επιθέσεων στη χώρα και δεν
θεωρούν ότι οποιαδήποτε
άλλη κοινότητα θα έβγαινε με τέτοιο τρόπο στη
«σέντρα». Η ανακοίνωση
των βασικών αξόνων του
νομοσχεδίου υπηρέτησε
τον πολιτικό σκοπό της
διαμόρφωσης συγκεκριμένου προεκλογικού προφίλ για τον Μακρόν, αλλά
μέχρις ότου αποκρυσταλλωθεί σε νόμο που να μην
παραβιάζει την αρχή της
απαγόρευσης διακρίσεων
με βάση το θρήσκευμα, ο
δρόμος είναι μακρύς.

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

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

Toronto lawyer Annamie Paul elected
leader of the federal
Green Party

Continuing from page30
eral politics, Paul worked
as an advisor at the International Criminal Court
in The Hague and as a
political officer in Canada’s
Mission to the European
Union in Brussels.
She has also advised a
number of international
non-governmental organizations, including the
Climate Infrastructure
Partnership and Higher
Education Alliance for Refugees. Before running for
the top job, Paul was the
party’s international affairs
critic.
From fringe to mainstream
under May
The leadership race was
prompted by May’s decision to step down as party
leader last November.

Since assuming the leadership in August 2006, she
has taken the party from
the political fringe to the
mainstream.
After years of being shut
out because of poor polling numbers, May lobbied
the broadcast consortium
behind the leaders’ debates to give the Greens a
podium and the chance to
pitch a left-wing environmental agenda to voters.
May’s inclusion in these
well-watched debates
helped the party post its
best electoral result ever in
the 2008 federal election
— capturing 6.8 per cent
of ballots cast.
But it was her 2011 victory in the B.C. riding of
Saanich—Gulf Islands that
truly bolstered the party’s
fortunes, as it gave May a
seat in Parliament and a
larger platform to advance
the Green cause.
Since then, the Greens
have won provincial
seats in B.C., Ontario and
New Brunswick and have
formed the official opposition in P.E.I.
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Single workers are Canada’s forgotten poor
Sole dwellers are the most
common household type,
yet many live in poverty
and substandard housing.
Future policy must go beyond stop-gap measures.
Sherri Torjman
Early 2020 sent COVID-19
shock waves around
the world. The devastation saved its knockout
punch for groups already
struggling to find steady
ground: racialized communities, Indigenous Canadians and persons with disabilities. Many individuals
living on their own were at
special risk due not only to
low and unstable incomes
but also to anxiety and the
stress of social isolation.

Their plight has made clear
that many long-standing
challenges have yet to be
resolved. Nothing like a
pandemic to expose the
May is among Parliament’s dangers of serious policy
most ardent critics of oil gaps. Time for a policy
and gas pipelines and the wake-up.
country’s natural resources
sector. She has also pushed For the first time, sole
for universal pharmacare, a dwellers were the most
guaranteed basic income common household type.
and more decorum in the Statistics Canada reported that they more than
Commons.
doubled, from 1.7 million
Until her resignation, she in 1981 to 4.0 million in
was the longest-serving 2016. While these numactive leader of a party bers should place singles
with seats in either the high on the policy radar,
Commons or a provincial it would be a mistake to
consider them a single enlegislature.
tity with the same needs.
In announcing her depar- Many have lived as part of
ture, May said she prom- a couple and will partner
ised her daughter that the in future. Not all struggle
2019 race would be her financially.
last, but she has said she
will stay on as an MP and
the party’s parliamentary B e c a u s e s o l e - p e r s o n
households in Canada
leader.
Under May’s leadership are a diverse and dynamin that 2019 campaign, ic group, public policy
the Greens produced a should focus on those facrelatively strong showing ing labour market or perof 6.55 per cent of the sonal (e.g., health-related)
popular vote but failed to challenges. Thirty-three
win more than a few seats. percent of working-age
singles live in poverty
Much of the party’s sup- compared to 10 percent
port was concentrated of all Canadians. More than
on Vancouver Island and 20 percent of singles aged
other parts of British Co- 45 to 64 have experienced
poverty for six straight
lumbia.
years or more. Single-adult
However, New Brunswick households represent 28.2
MP Jenica Atwin also best- percent of the population
ed a Liberal incumbent to but comprise an alarming
win her Fredericton seat, 48.1 percent of households
the first federal Green vic- accessing food banks.
tory in the Maritimes.
At the outset of the last Enter the rogue actor on
two elections, May has this already-fragile ecopredicted that at least a nomic stage. Between
dozen seats would go to February and April 2020,
the Green Party, but those COVID-19 created a 32
results never materialized. percent decline in weekly
May was also dogged by hours worked and a 15
questions about whether percent drop in employshe would allow Green MPs ment. Close to half the
to introduce anti-abortion job losses were among
legislation — she said she the lowest earners. Single
wouldn’t whip her caucus workers with no children
or forbid MPs from ad- experienced the largest
vancing these sort of bills percentage loss in total
— and faced criticism after monthly hours in this pethe party ran candidates riod.
with known anti-abortion
The International Monviews.

The provinces/territories,
ing workers with children in turn, removed child
receive additional benefits benefits from social assisfrom these programs.
tance and, under a negotiated agreement, used their
The CWB supplements low windfall savings to invest
wages. Unfortunately, the in services and supports
benefit is modest and its for low-income families
design so narrow as to be with children.
negligible in the assistance
it provides. The maximum Similar reconstruction that
benefit for single individ- would have reconfigured
uals is an annual $1,355 “adult benefits,” including
compared to $2,335 for the CWB, EI and social
families (amounts vary assistance, was originally
In recent months, poli- for Quebec, Alberta and envisaged. The reconfigcy-makers have rightly Nunavut).
uration of adult benefits
been consumed by the
would apply to all workers,
crisis. Ottawa responded EI replaces income during including single workswiftly to the COVID-19 periods of unemployment. ers. Like child benefits,
emergency with multiple It pays 55 percent of av- Ottawa would assume
programs of financial aid. erage insurable weekly responsibility for income
Now it’s time to focus on earnings, up to a maxi- security and the provincmum amount. In 2020, es/territories would invest
the future.
the maximum yearly in- in employment supports,
surable earnings amount health benefits and social
Focus on root causes
is $54,200, resulting in services.
There is no magic-bullet a weekly maximum of
solution for complex chal- $573. Low-income work- Unfortunately, that prolenges. So-called “wicked ers with children and net found transformation in
problems” call for a stra- annual family income up benefits for adult workers
tegically designed cluster to $25,921 may be eligible never materialized. Single
of policy measures. While for a family supplement, workers, in particular, rethe actions proposed here which can increase the main the forgotten poor of
would apply to all workers, benefit rate up to 80 per- the policy world. If nothing
these measures would be cent of average insurable else, COVID-19 has highof particular benefit to earnings. Solo earners are lighted the need for an insingle workers because of not eligible for any extra come guarantee through
the twin challenges many benefits.
the redesign of existing
of them face related to
programs or guaranteed
low earnings and poverty, EI coverage is the major income that collapses
and the higher cost of solo problem for all workers. them into a single benefit.
The percentage of workliving.
ers receiving EI benefits Tackle housing affordabilCurrent work arrange- hovered around 80 per- ity
ments produce income cent from the 1960s to the
inequality. First order of early 1990s. In the mid- Single households face a
business: make work pay. 1990s, tightened eligibility heavy burden if they are
A living wage enables a rules reduced coverage to unable to share accommomodest, but decent, life. around 40 percent, where dation. Living solo means
It took COVID-19 to high- it has remained and is even paying solo –– for rent,
light the need for ade- lower in Ontario.
food and other necessities.
quate wages for essential
Statistics Canada reported
workers. That lesson needs The shortcomings of EI be- that the proportion of
came starkly clear during one-person households
to apply broadly.
the rush to create the Can- with monthly shelter costs
Pathways to decent work ada Emergency Response considered not affordable
should be created through Benefit. With CERB phasing (i.e., 30 percent or more of
targeted strategies, such out, Ottawa recognized average monthly houseas community benefit the need to significantly hold income) was more
agreements. These ar- reduce the EI qualifying than double the proporrangements require pub- threshold and create three tion among other houselicly supported projects, temporary programs for hold types (41 percent
including infrastructure those who are still not versus 17 percent).
investments, to train and EI-eligible. In the absence
hire marginalized workers. of comprehensive income Homelessness is the tip
With few ladders to oppor- security reform, the re- of the housing insecurity
tunity, low earners remain laxed eligibility rules and iceberg. The 2016 Censtop-gap measures may sus counted 995 shelters
at the bottom rung.
have to remain in place for with 22,190 residents, the
The playing field can be some time.
vast majority of whom
levelled by building the Reconstruct the income were single (89.1 percent)
knowledge and skills of security architecture
and poor (84.7 percent).
the most vulnerable workWith limited opportuniers. Food Banks Canada Fixing current programs is ties for proper hygiene
has reported that 27 per- essential but not sufficient. and physical distancing,
cent of singles aged 45 to Bold steps had been taken residents are at high risk of
64 have a literacy score of in the overhaul of Canada’s COVID-19 exposure.
Level 1 or lower compared income programs, starting In 2017, Ottawa launched
to 17 percent of Canadian with the reformulation of the National Housing
provincial/territorial social Strategy to improve housadults.
assistance by removing ing affordability. While the
children’s benefits from soRepair the safety net
cial assistance. The Nation- announcement received a
As I outline in a recent al Child Benefit became hero’s welcome, the results
commentary for the In- the first brick in Canada’s appear dubious. Ottawa
stitute for Research on reconstructed income se- needs to intensify its efforts on housing, espePublic Policy, government curity architecture.
cially in light of COVIDtransfers play a crucial role
in reducing inequalities O t t aw a s u b s t a n t i a l l y 19’s impact on low-inin employment income. boosted child benefits come households living
While all workers rely on to raise all low-income in sub-standard accomtwo main programs, the families to the same level, modation. Fortunately,
Canada Workers Benefit whether on social assis- the recent throne speech
(CWB) and Employment tance, other income pro- promised additional federInsurance (EI), lower-earn- grams or in the workforce. al investment in affordable
housing.
etary Fund warns that
pandemics tend to widen
the gap between rich and
poor. The commonly used
Gini coefficient measure
of inequality increases, on
average, in the aftermath
of these events. After five
years, the net Gini typically goes up by nearly 1.5
percent, a significant rise
given that this measure
moves slowly over time.

32

October 15, 2020

PATRIDES

Ναύπλιο: Ραντεβού με την Ιστορία

Το Ναύπλιο είναι κοντά
στην Αθήνα κι έχει τα πάντα για λίγη ξεκούραση.
Το όνομα της πόλης σημαίνει Ναυτικός Σταθμός
καθώς οι θαλασσοπόροι
εκμεταλλευόντουσαν την
ακτογραμμή της περιοχής
με τους μικρούς και μεγάλους όρμους.
Ο πλέον γνωστός ήταν ο
μυθικός Ναύπλιος, γιος
του θεού Ποσειδώνα, ο
οποίος έκτισε και οχύρωσε
με τείχη την πόλη. Σήμερα,
σε κάθε κτίσμα και σοκά-

κι διακρίνεται η εξέλιξη
μιας πολύπαθης ιστορικής
πορείας 3.000 χρόνων.
Κυρίως όμως η οικιστική
αρμονία που δημιουργεί η αρχιτεκτονική του
19ου αι. είναι αυτή που έχει
σημαδέψει την σημερινή
πόλη, αποτελώντας ακόμα
ένα πόλο έλξης για τους
χιλιάδες επισκέπτες που
φθάνουν εδώ κάθε χρόνο.
Είναι ίσως η μοναδική
πόλη της χώρας μας που
το χρώμα και η γοητεία της
δεν σε σκλαβώνει απλώς,
αλλά σε ταξιδεύει με τρόπο
μοναδικό στα παλαιότερα
χρόνια της ιστορίας της
καθώς εδώ, στην πρώτη
πρωτεύουσα του ελληνι-

πλιο υπέκυψε
στην τρίχρονη
πολιορκία των
Τούρκων, ενώ
το 1686 πέρασε ξανά στην
κυριαρχία των
βε νετών και
του Μοροζίνη. Τότε ήταν
που η πόλη
επεκτάθηκε
και κτίσθηκαν
εκκλησίες,
μ ν η μ ε ί α κα ι
εντυπωσιακά
κτίρια με τους
βενετούς να
μετονομάζουν

κού κράτους λειτούργησε το πρώτο φαρμακείο,
ιδρύθηκε η πρώτη Σχολή
Ευελπίδων, αλλά και δολοφονήθηκε ο πρώτος
κυβερνήτης της χώρας.
Το Ναύπλιο βρίσκεται στο
μυχό του Αργολικού Κόλπου που σχηματίζει ένα
τέλειο ημικύκλιο, ο οποίος
ήταν και είναι ακόμα βαλτώδης και ευάλωτος στους
δυτικούς ανέμους και αυτό
φαίνεται κυρίως από την
πλευρά της Νέας Κίου.
Στην ανατολική πλευρά το Ναύπλιο σε «Νάπολη
της Ανατολής».
Η παλιά πόλη εκτείνεται
μέχρι τις υπώρειες της
Ακροναυπλίας, όπου σοκάκια και ασβεστωμένες
σκάλες οδηγούν μέχρι το
τείχος της, το οποίο πολλοί χρησιμοποίησαν για
πλάτη του σπιτιού τους. Η
συνοικία αυτή είναι η πιο
γοητευτική του Ναυπλίου,
καθώς είναι το πρώτο τμήμα της πόλης που κατοικήθηκε έξω από τα τείχη
της Ακροναυπλίας, με το
όνομά της Ψαρομαχαλάς,
του κόλπου μια μικρή από- να το οφείλει στους πρώτομη βραχώδης χερσό- τους κατοίκους της που
νησος, η Ακροναυπλία, ήταν ψαράδες.
εκτείνεται από ανατολικά Εδώ, η οδός Παπανικολάπρος τα δυτικά. Έχει μήκος ου καταλήγει στην πλατεία
600 μ. περίπου και ενώ του Αγ. Σπυρίδωνα με την
η νότια πλευρά της είναι ομώνυμη εκκλησία του
απόκρημνη, στη βόρεια 1702, όπου στην πόρτα της
πλευρά της αφήνει ένα το 1831 δολοφονήθηκε
πλάτωμα που έχει αναπτυ- από τους Μαυρομιχαλαίχθεί η πόλη του Ναυπλίου. ους ο πρώτος κυβερνήτης
Το πλάτωμα αυτό πλέον της Ελλάδας, Ιωάννης Καέχει μεγαλώσει καθώς τις ποδίστριας. Σχεδόν από
τελευταίες δεκαετίες μπα- πάνω της στέκει η Ακροζώθηκε για να διευκολυνθεί και η διαμόρφωση του
λιμανιού. Όμως ακόμα έχει
την ικανότητα καθώς θα
αφουγκράζεσαι την αύρα
της, να ριγείς, με το γαλήνιο Μπούρτζι να αποτελεί
βάλσαμο για το ταξιδεμένο
βλέμμα.
Όπου και
να βρεθείς όμως,
πάν τα
έχεις την
αίσ θηση
της παρουσίας
ναυπλία, η οποία αν και
και του
«βιάσθηκε» την εποχή της
ιστοριδικτατορίας, καθώς τότε
κο ύ β ά κτίσθηκε το συγκρότημα
ρους του
του Ξενία, προσφέρει από
Παλαμητα 85 μέτρα ύψους της
δίου. Του
βραχώδους κορμοστακάστρου
σιάς της πανοραμική θέα
που στεστην πόλη, ενώ σώζονται
φαν ώνει
αρκετά τμήματα κάστρων
την πόλη.
διαφόρων εποχών με αυτό
Η Νάπολη
των Τόρων να είναι το κατης Αναλύτερα διατηρημένο.
τολής
Επίσης καλό είναι να κάνετε μια βόλτα στην ακτή
Το 1540
Μιαούλη όπου θα έχετο Ν α ύ τε θέα το Μπούρτζι. Στη

συνέχεια ακολουθώντας την
ακτογραμμή
και τον πεζόδρομο, θα φθάσετε στη νότια
πλευρά και
στους πρόποδες της Ακροναυπλίας, όπου
έχει δημιουργηθεί μια μικρή
παραλία. Είναι
ο κόλπος της
Αρβανιτιάς με
άσπρο μεγάλο
βότσαλο, ενώ
στην «πλάτη»
της παραλίας κρέμονται

φραγκοσυκιές από τα
βράχια της Ακροναυπλίας.
Ανατολικά της παλιάς
εκτείνεται η νέα πόλη,
που δεν μπόρεσε όμως
να αποφύγει την άχαρη
ανάπτυξη των υπολοίπων

Από εδώ ξεκίνησε και η
απελευθέρωση της πόλης
από τους Τούρκους. Όμως
το Παλαμήδι εκτός από
σπουδαίο φρούριο αποτέλεσε και τόπο ζοφερών
φυλακών. Το 1833, στη διάρκεια της Αντιβασιλείας,
φυλακίστηκε ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, με τη δήθεν κατηγορία της εσχάτης
προδοσίας. Επίσης γύρω
στο 1840, ο προμαχώνας
Μιλτιάδης μετατράπηκε
σε μία από τις πιο σκληρές
φυλακές βαρυποινιτών,
που λειτούργησε εκεί ως
το 1926 περίπου.

της που με ορμή εισβάλλει από όλες τις πλευρές
της. Όμως οι ενήλικες δεν
προσπερνούν εύκολα το
καλαίσθητο με τις πέντε
καμάρες τριώροφο κτίριο
όπου στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Δίπλα του βρίσκεται το
μεγάλο πέτρινο τζαμί που
χτίσθηκε το1730 και οι
ντόπιοι αναφέρουν σαν
«βουλευτικό», μιας κι εδώ
λειτούργησε η πρώτη βουλή των Ελλήνων. Στην άλλη
πλευρά της πλατείας, απέναντι από το Αρχαιολογικό
Μουσείο, βρίσκεται άλλο
ένα τζαμί του 1600 που
Το Μπούρτζι
Είναι ένα ακόμα σπουδαίο όμως λειτούργησε σαν
κάστρο, σύμβολο της πό- χριστιανικός ναός, σαν
σχολείο, σαν κινηματογράφος και σαν θέατρο.

Το Αρχαιολογικό μουσείο
Στεγάζεται σε εντυπωσιακό κτήριο στην πλ. Συντάγματος το οποίο κτίστηκε
το 1713, κατά την περίοδο
της β΄ Ενετοκρατίας, ως
αποθήκη του στόλου.
Το μουσείο Κομπολογιού

πόλεων της χώρας μας,
προκαλώντας δικαιολογημένα την αδιαφορία των
επισκεπτών.

λης. Σχεδόν απ’ όποιο σημείο της πόλης σταθείς και
γυρίσεις το βλέμμα, θα το
δεις να «επιπλέει» στα νερά
του Αργολικού κόλπου. Το
Αξίζει να δείτε
αρχικό του όνομα, πριν καΤο κάστρο του Παλα- θιερωθεί το τούρκικο, ήταν
Άγ. Θεόδωροι και κτίστηκε
μηδίου
το 1473 από τους βενετούς
όταν οι τούρκοι υποδούλωναν όλη την Ελλάδα.
Την πλατεία Συντάγματος

Βρίσκεται σε ύψος 205 μ.
σε ιδανικό σημείο για τον
έλεγχο της πόλης και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της βενετσιάνικης οχυρωματικής
αρχιτεκτονικής. Το όνομά
του λόφου όπου βρίσκεται,
το οφείλει στον ομηρικό
ήρωα Παλαμήδη και η
κατασκευή του φρουρίου
πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά επί των ημερών
του Bενετσιάνου Γενικού
Προβλεπτή του Στόλου,
Aυγουστίνου Σαγρέδου,
από το 1711 έως το 1714.

Είναι η πιο εντυπωσιακή
και επιβλητική πλατεία του
Ναυπλίου. Δημιούργημα
της Α΄ Ενετοκρατίας έχει
διαστάσεις 100Χ50 μέτρα και περιβάλλεται από
καλαίσθητα κτίρια που
μαρτυρούν την ιστορία
της πόλης. Οι πιτσιρικάδες
που μαζεύονται στο χώρο
της δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται την ιστορία

Το Μουσείο στεγάζεται
σε ιδιόκτητο κτίριο στην
παλιά πόλη. Στο ισόγειο
είναι το εργαστήριο του
μουσείου που συντηρεί
τα παλιά κομπολόγια και
κατασκευάζει πιστά αντίγραφα των παλαιών από
χειροποίητες χάντρες που
έρχονται από την Ανατολή. Σκοπός του μουσείου
είναι να διασώσει και να
διαδώσει το παραδοσιακό
ελληνικό κομπολόι.
Η ιστορία του ξεκίνησε
τον Απρίλιο του 1998 όταν
ιδρύθηκε στο Ναύπλιο
το πρώτο (κάποιοι λένε
ότι είναι και το μοναδικό
στον κόσμο), μουσείο Κομπολογιού από το ζεύγος
Ευαγγελινού, οι οποίοι
συνέλεγαν και μελετούσαν
το κομπολόι από το 1958.

