Από το 1ο Συμπόσιο του συνδέσμου Ελληνοκαναδών ακαδημαϊκών του Οντάριο.
Από αριστερά καθηγητής δρ. Χρήστος Σχιαμπάνης, ο δρ. Ορέστης Αλεξανδράκης, η δρ Ειρήνη
Χειλά και ο δρ. Ψαλιδόπουλος.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau
με τον Πρόεδρο της Γαλλίας François Hollande
επισκέπτονται ένα νεκροταφείο στο Vimy όπου
αναπαύονται οι Καναδοί που έπεσαν στις μάχες
του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου

The Consul General and the Maritime Attache
along with the priests and altar boys in front
of the cenotaph at the Hellenic Community of
Vancouver after the March 25th wreath laying

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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Καναδάς: «Ένας
προϋπολογισμός»
Ένας προοδευτικός προϋπολογισμός με σκέψεις
στραμμένες στο μέλλον.

Από τις πανηγυρικές εκδηλώσεις για την
εθνική παλιγγενεσία.
Η πρωθυπουργός του Οντάριο απευθύνει
χαιρετισμό μετά την τελετή κατάθεσης
στεφάνων.

«Το Βαθύ κράτος
ξαναχτυπά»
Τραμπ για τον προεδρικό
θώκο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είχε
Ήταν μόλις πριν από μερι- δημιουργήσει ερωτηματικούς μήνες που η επιτυχής κά και σκέψεις, για το εάν
προσπάθεια του Ντόναλντ και κατά πόσον η εκλογή
Του Θωμά Σ. Σάρα

του σήμαινε κάποια ριζική
αλλαγή στο τρόπο αποφάσεων και ενεργειών της
διοικητικής μηχανής της
Αμερικανικής υπερδύναμης. Οι προβληματισμοί

αυτοί, μάλιστα, έφτασαν
να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο όταν ο νέος
Αμερικανός πρόεδρος με
μονομερείς αποφάσεις
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«Οι Ξεχασμένοι του Γολγοθά»
Πάσχα. Οι πανηγυρισμοί
της άνοιξης, της αγάπης
και της ομορφιάς. Για άλλη
μια φορά φέτος πάνδημος
ο Χριστιανικός κόσμος,
γιόρτασε το μεγάλο μήνυμα της ζωής. Ένα μήνυμα
γιομάτο νοήματα και ελπίδες, χαρούμενες σκέψεις
γιομάτες ελπίδες και αγάπη για τη ζωή.
Λίγο ποιο πέρα, όμως, σε
κάποιο αντίσκηνο που
στεγάζει τους κατατρεγμένους του πολέμου, τους
πολιτικούς φυγάδες και
τους κατατρεγμένους της

πολεμικής βίας και της
απανθρωπιάς του πολέμου, γυναίκες, γέροι και
νέοι, ασθενείς και παιδιά
συνεχίζουν να ζουν το δικό
τους Γολγοθά. Έναν Γολγοθά άρνησης, πόνου, στερήσεων και δοκιμασιών. Είναι
οι ξεχασμένοι του θεού και
ανθρώπων. Άτομα και οικογένειες, μανάδες και παιδιά, αφημένοι στη κακή
τους μοίρα, συνεχίζουν να
προσμένουν υπομονητικά
την κάποια ανάσταση. Ένα
μήνυμα ανθρωπιάς και

συμπόνιας. Έστω ένα χαμόγελο συμπαράστασης,
μια πράξη ανθρωπισμού,
ένα χέρι βοήθειας. Το βέβαιο είναι ότι δυστυχώς
αυτοί δεν είναι οι μόνοι
που αισθάνονται να είναι
οι απόκληροι της γης.
Μαζί τους βρίσκονται και
συμπάσχουν και όλοι εκείνοι οι ομογενείς του εθνικού κέντρου, τους οποίους
πρόδωσε το πολιτικό σύστημα και όλοι εκείνοι που
έφεραν τη χώρα στα άγρια
βράχια της οικονομικής

και πολιτικής καταστροφής. Γέροντες, οι οποίοι πίστεψαν στην φροντίδα και
τη μέριμνα της κρατικής
διοίκησης οι οποίοι, για
μια ολόκληρη ζωή προσέφεραν στα σχετικά ταμεία
προκειμένου στις δύσκολες ώρες της τρίτης ηλικίας
να μπορούν να ελπίζουν σε
κάποια σχετικά άνετη ζωή,
και οι οποίοι προδόθηκαν
με τον χειρότερο τρόπο,
από εκείνους που τους
εμπιστεύτηκαν τις τύχες
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Της Μαρίας Βουτσινά
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του
ομοσπονδιακού πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τρουντώ, “η κυβέρνηση του Καναδά με τον νέο
προϋπολογισμό προχωρά
με αυτοπεποίθηση, διακατεχόμενη από πνεύμα
ανανέωσης και νεωτερισμού.” Η αλήθεια είναι ότι
ο νέος προϋπολογισμός
διακατέχεται από πνεύμα

εφαρμογής τεχνολογικών
αλλαγών, οι οποίες αποτελούν βασικό γνώρισμα
της σύγχρονης διεθνούς
κοινότητας η οποία καθημερινά προσπαθεί να
βρεθεί ποιο κοντά με τις
υπόλοιπες κοινωνίες του
πλανήτη. Από αυτήν την
άποψη λοιπόν ο νέος προϋπολογισμός διακατέχεται
από ένα πνεύμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας
για όλους του Καναδούς,
συνέχεια στη σελίδα 4

Έσπειραν Ανέμους,
ας θερίσουν τις
θύελλες.
Του Θωμά Στεφ. Σάρα
Πολιτική Ανάλυση
Όταν προ σαράντα περίπου χρόνων, οι ένοπλες
δυνάμεις της Τουρκίας,
παραβίαζαν την εθνική
κυριαρχία της μικρής και
ανοχύρωτης δημοκρατίας
της Κύπρου με την αιτιολογία της “ανάγκης προστασίας της Τουρκόφωνης
μειονότητας του νησιού”,
οι ηγέτες της Δύσης προτίμησαν να παραμείνουν

απλοί θεατές, αρκούμενοι
σε δηλώσεις καταδίκης
της εισβολής, χωρίς καμία απολύτως ενέργεια ή
προσπάθεια διαφύλαξης ή
υπεράσπισης των κανόνων
του διεθνούς δικαίου ή και
εκείνων του οργανισμού
των Ηνωμένων Εθνών.
Παρά δε το γεγονός των
περισσοτέρων από 113
ψηφισμάτων καταδικα-
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των αντιπαραθέσεων με τον “παραλήπτη
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Τελικά χρειάστηκε ένα νέο στρατιωτικό

πραξικόπημα των ενόπλων δυνάμεων της
Αιγύπτου, προκειμένου να προληφθεί η
Άλ Κάιντα από το να σχηματίσει κυβέρνηση στην μεγάλη και ιστορική αυτή χώρα
με τον θαυμάσιο και υπέροχο πολιτισμό.
Τέλος σειρά είχε, η μικρή Συρία, την οποία
ο κ. Ομπάμα πίστεψε ότι έπρεπε να θέσει
υπό τις εντολές της Ουάσιγκτον, και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη και βοήθεια
της μεγάλης φίλης “δημοκρατίας” της
Τουρκίας του Ερντογάν. Φαίνεται όμως
ότι τη φορά αυτή τα όργανα της Ουάσιγκτον βρέθηκαν προ εκπλήξεων, καθώς
το καθεστώς της χώρας κατόρθωσε να
επιζήσει. Το αποτέλεσμα της νέας προσπάθειας ήταν η τελεία καταστροφή μιας
θαυμάσιας και ευημερούσας χώρας της
Μέσης Ανατολής και η αναγκαστική φυγή
ενός εκατομμυρίου πολιτών ως πολιτικών προσφύγων στις γειτονικές χώρες.
Παρ’ όλα αυτά όμως η Ουάσιγκτον δεν
φαίνεται να πήρε κανένα μήνυμα. Έτσι
λοιπόν τη φορά αυτή χρησιμοποιώντας
τη γνωστή μέθοδο των ”αγανακτισμένων
και ξεσηκωμένων ενάντια στο καθεστώς
φοιτητών” , δηλαδή ομάδων πολιτών
οι οποίοι προφανώς βρισκόταν στο μισθολόγιο των γνωστών υπηρεσιών της
υπερδύναμης, κατόρθωσαν να ρίξουν
τη νόμιμη κυβέρνηση της Ουκρανίας
και να επιβάλουν μια χούντα ατόμων της
εμπιστοσύνης τους. Το άσχημο είναι ότι
τη φορά αυτή βρέθηκαν στην αυλή μιας
άλλης υπερδύναμης, η οποία σε καμία
περίπτωση δεν φάνηκε διατιθεμένη να
ανεχθεί ως τετελεσμένα τα γεγονότα.
Έτσι λοιπόν φτάσαμε στη σημερινή διεθνή πραγματικότητα της Ουκρανίας,
η οποία απειλεί να γίνει μια νέα πυριτιδαποθήκη, ρίχνοντας την υδρόγειο σε
έναν Αρμαγεδδώνα ένα νέο πραγματικό
ολοκαύτωμα. Το χειρότερο είναι ότι η
όλη κατάσταση έρχεται να αποδείξει τον
κυνισμό με τον οποίο η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να αποδέχεται τις θέσεις
και πολιτικές των στρατιωτικά δυνατών,
φοβισμένη και ανήμπορη να αντιδράσει.
Οι μέχρι σήμερα πολιτικές εξελίξεις στην
περιοχή, έρχονται να μας “διαβεβαιώσουν” ότι κανένας των δύο πλευρών, στην
πραγματικότητα δεν φαίνεται να επιθυμεί
ένα θερμό επεισόδιο. Παρ’ όλα αυτά όμως
η ιστορία μας διδάσκει ότι κάθε φορά που
υπήρξε συγκέντρωση μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων σε μια μικρή έκταση
γης, πάντοτε υπήρξε και κάποιο “τυχαίο”
επεισόδιο το οποίο έγινε αιτία να ανάψει
η φωτιά, και στην προκειμένη περίπτωση
είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει
εξαίρεση, δεδομένου ότι αντιμέτωπες
βρίσκονται οι στρατιές της Ρωσίας, των
ΗΠΑ, της Τουρκίας και της Ευρώπης. Το
μόνο που απαιτείται την ώρα αυτή είναι
μια προβοκάτσια, μια πρόκληση από
κάποιον βαλτό, ο οποίος θα ανάψει το
φιτίλι της πυριτιδαποθήκης. Εύχομαι ότι
σε τελευταία ανάλυση δεν πρόκειται να
υπάρξει κάτι παρόμοιο, εύχομαι ότι τελικά θα επικρατήσει η κοινή λογική και θα
αποφευχθούν οι εκατόμβες αίματος και
ανθρωπίνων ζωών. Εάν όμως συμβεί το
αντίθετο είναι βέβαιο ότι μετά το τέλος
αυτής της λαίλαπας θα έχουν αλλάξει
τελείως τα σημερινά πολιτικά δεδομένα,
καθώς τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάψουν να έχουν τη σημερινή τους δύναμη,
όπως και η Ρωσία. Θα υπάρξουν ακόμα
ριζοσπαστικές αλλαγές στο γεωπολιτικό
χάρτη της Μικράς Ασίας, της Ασίας και
της Αφρικής, καθώς ορισμένες χώρες θα
θυσιασθούν στο τραπέζι των πολιτικών
διαπραγματεύσεων, και άλλες θα δημιουργηθούν από τα ερείπια εκείνων. Ας
έχουμε υπομονή λοιπόν και ας περιμένουμε, ελπίζω τα γεγονότα του μέλλοντος
να με διαψεύσουν. Ειλικρινά το εύχομαι
και το ελπίζω.

Οντάριο
Η Καναδική επαρχία του Οντάριο, συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των ένδεκα
πλουσιότερων οικονομιών της διεθνούς
κοινότητας. Είναι επόμενο λοιπόν, ότι
στους δρόμους της επαρχίας, καθημερινά συναντά ο παρατηρητής πανάκριβα

αυτοκίνητα σε μια επίδειξη οικονομικής
άνεσης και δύναμης. Αυτός, εξ άλλου, θα
έπρεπε να είναι και ο λόγος για τον οποίο
όλοι οι κάτοικοι αυτής της μεγάλης οικονομίας θα έπρεπε να μοιράζονται δίκαια
την οικονομική άνεση που εμφανώς επιβεβαιώνει η καθημερινότητα. Δυστυχώς
όμως η πραγματικότητα δεν φαίνεται
να έχει καμία σχέση με το αναμενόμενο,
λόγω του ότι σε κάθε σχεδόν διασταύρωση οδών των μεγαλουπόλεων της επαρχίας,-κυρίως όμως του Τορόντο-, συναντά
ο παρατηρητής μια στρατιά ατόμων,
κυρίως μεγάλης ηλικίας ή και ατόμων με
σωματικές ή και ψυχολογικές αναπηρίες,
να επαιτούν κάποια οικονομική προσφορά από τους διερχόμενους συμπολίτες
μας, προκειμένου να κατορθώσουν
να ανταπεξέλθουν στις καταπιεστικές
ανάγκες της καθημερινής επιβίωσης. Η
πραγματικότητα αυτή εμφανίζεται ακόμα
ποιο γκρίζα, όταν το στόχαστρο του αναλυτή στρέφεται γύρω από τις συνθήκες
ζωής των μικρών ή και νεαρών καναδών,
μελών οικογενειών νέο μεταναστών ή και
ατόμων που δοκιμάζονται από ασθένειες.
Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, ένας αριθμός μεγαλύτερος
των οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων νεαρών,
κατοίκων της πλουσιότερης επαρχίας της
Καναδικής ομοσπονδίας, εμφανίζονται
να ζουν κάτω από συνθήκες απόλυτης φτώχειας, ενώ μερικοί από αυτούς
στερούνται ακόμα και των βασικών,
απαραίτητων και αναγκαίων αγαθών για
την ομαλή ανάπτυξη τους, τόσο σήμερα,
όσο και για το μέλλον. Μέσα στα πλαίσια
της αναζήτησης των αιτίων αυτού του
απαράδεκτου, για μια πλούσια κοινωνία, φαινομένου, αντιλαμβανόμαστε ότι
κύριες αιτίες τις δυσκολίες με τις οποίες
βρίσκονται αντιμέτωπες οι οικογένειες
των νέο μεταναστών, πρόσβασης σε κάποια αξιοπρεπή εργασία η οποία θα τους
προσφέρει τη δυνατότητα παροχής των
απαραιτήτων για την καθημερινή επιβίωση και θα τους δυναμώνει την ελπίδα
για το μέλλον.
Αυτός, ίσως, είναι και ο λόγος και η αιτία
που οφείλουν οι τρείς διοικήσεις, εκείνη
της τοπικής αυτοδιοίκησης, η άλλη της
επαρχίας του Οντάριο και τέλος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Καναδά, να
συνεργασθούν και από κοινού να φροντίσουν για τη δημιουργία προγραμμάτων
τα οποία θα τονώσουν και θα βοηθήσουν
να αξιοποιηθούν οι επαγγελματικές
γνώσεις και δυνατότητες των νέο μεταναστών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν
στην δημιουργία προοπτικών ελπίδας και
πίστης για ένα καλύτερο μέλλον τόσο για
τη πρώτη γενιά των μεταναστών, όσο και
τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Είναι βέβαιο ότι με τις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης των αγορών,
για να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί
στις προκλήσεις και να εκμεταλλευθεί
τις ευκαιρίες που προσφέρονται, οφείλει
να είναι απόλυτα προετοιμασμένος με
εργατική δύναμη, με γνώσεις και επαγγελματική κατάρτιση. Αυτοί είναι όροι
απαραίτητοι συνδεδεμένοι απόλυτα με
την επιτυχία, οι οποίοι εγγυώνται την
επικράτηση πάνω στις αγορές, λόγω κυρίως του επαγγελματικά εκπαιδευμένου
τεχνικού προσωπικού. Ας ελπίσουμε και
ας ευχηθούμε λοιπόν με την χαραυγή της
Νέας Χρονιάς ότι οι τρείς διοικήσεις θα
συμφωνήσουν σε μια κοινή συνεργασία.
Μια συνεργασία τόσο απαραίτητη για την
ομαλή πορεία της χώρας προς τη πρόοδο
και την ευημερία των κατοίκων της.
“Πατρίδες”
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Του Θωμά Σ. Σάρα
Δεν έχω την παραμικρή
αμφιβολία ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, κατά
την διάρκεια της αναρρίχησης του στα διάφορα
στάδια της πολιτικής του
καριέρας, παρουσίασε μια
αξιόλογη ικανότητα παραπλάνησης των μαζών, υποσχόμενος την αναγέννηση
της, πάλαι ποτέ, Οθωμανικής αυτοκρατορίας και
την επί πλέον επέκταση
της επιρροής της στον
μεγάλο Ευρωπαϊκό χώρο.
Αυτό, εξ άλλου, αποτέλεσε
από ανέκαθεν το όνειρο
όλων των Μουσουλμανικών χωρών. Μια πολιτική
την οποία, κατά κάποιον
τρόπο αποδέχθηκαν σχεδόν όλοι οι πρόεδροι των
Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς επίσης και ορισμένων
χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίοι στην
πραγματικότητα υπήρξαν
οι αποδέχτες τεράστιων
οικονομικών δωρεών από
τις ηγεσίες της Σαουδικής
Αραβίας, των Εμιράτων,
της Λιβύης του Καντάφι,
της Τουρκίας και του Ιράν.
Οι κρατούντες στις χώρες
αυτές κατά την διάρκεια
των τελευταίων πέντε δεκαετιών, κατόρθωσαν με
την πολιτική της δωροδοκίας να εκμηδενίσουν
κάθε προσπάθεια άσκησης
εθνικής πολιτικής από τις
αντίστοιχες κυβερνήσεις,
ενώ ταυτόχρονα κάτω από
την κάλυψη των αποφάσεων του ΟΗΕ, πέτυχαν
να διαβρώσουν την διεθνή πολιτική σκηνή επικαλούμενες την ανάγκη της
παγκοσμιοποίησης. Προσωπικά, είχα την ευκαιρία
την δεκαετία του 1980 να
υποβάλλω έκθεσή μου
στην Αθήνα στην οποία
γινόταν ξεκάθαρη αναφορά ότι μέχρι το 2025 θα
λάβαινε χώρα ένα μεταναστευτικό κύμα από τις χώρες της Μέσης Ανατολής
και Ασίας, προς τις χώρες
της Ευρώπης, της τάξης
των εκατό εκατομμυρίων
ανθρώπων. Πραγματικός
στόχος και σκοπός αυτής
της πληθυσμιακής μετακίνησης ήταν η διάβρωση
των Ευρωπαϊκών κρατών
και η επέκταση του Ισλάμ
στα προπύργια του Χριστιανισμού και των άλλων
μεγάλων θρησκειών. Ήδη
από το 1985 σχεδόν όλοι οι
Μουσουλμάνοι ιερωμένοι
είχαν λάβει τις σχετικές
εντολές για την κατήχηση
και την, εάν παραστεί ανάγκη, “πιθανότητα πλύσης
εγκεφάλου” των Μουσουλμανικών πληθυσμών, ή
τελευταία επίσκεψή μου
στην Βοσνία και Ερζεγοβί-
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Το Τίμημα των Οραματισμών του Ερντογάν.
νη, αμέσως μετά το τέλος
του πολέμου εναντίον
της Γιουγκοσλαβίας,
ομολογώ την κατάπληξη μου από το γεγονός
ότι όλοι οι λόφοι και οι
Μουσουλμανικές κοινότητες είχαν γιομίσει με
τζαμιά, εκατοντάδες από
αυτά. Τις περιοχές εκείνες, ως γνωστόν, μάστιζε
μια τρομερή ανεργία.
Δεν ήταν δε λίγοι εκείνοι που απελπισμένοι
είχαν στραφεί προς την
Ευρώπη, σαν ένα καταφύγιο σωτηρίας για τους
ίδιους και τις οικογένειές
τους. Όταν λοιπόν κάποια
στιγμή είχα την ευκαιρία
να συνομιλήσω με τον
διοικητή των συμμαχικών
δυνάμεων της περιοχής, το
πρώτο που ρώτησα ήταν
εάν πράγματι οι πληθυσμοί αυτών των χωριών
ήταν τόσο θρησκευόμενοι
ώστε να έχουν αφιερώσει
τόσες εκατοντάδες ισλαμικά τεμένη στην περιοχή.
Ο τελευταίος άκουσε τον
προβληματισμό μου και
χαμογέλασε, μπορώ να σε
διαβεβαιώσω , μου είπε,
ότι όχι μόνον δεν τα επισκέπτονται οι πολίτες, μα
ούτε και κάποιοι ιερωμένοι
του Ισλάμ. Στα περισσότερα από αυτά έχουν εγκαταστήσει μαγνητόφωνα
με τις διάφορες προσευχές
της ημέρας, τις οποίες τα
προγραμματισμένα μηχανήματα μεταφέρουν από
τα μεγάφωνα. Και τότε,
ποιος ο λόγος αυτής της
δημιουργίας ενός ολόκληρου ωκεανού ισλαμικών κέντρων, τόλμησα
να ρωτήσω. Οι άνθρωποι
αυτοί δεν έχουν εργασίες
και ούτε εισοδήματα για
να ζήσουν τις οικογένειες
τους, και συνεισφέρουν
για την ανέγερση τόπων
λατρείας που δεν επισκέπτεται κανείς? Ο συνομιλητής μου, στο σημείο
αυτό χαμογέλασε, κάθε
άλλο παρά κάτι τέτοιο
πρόσθεσε, τα χρήματα για
την ανέγερση αυτών των
τεμενών έρχονται από την
Σαουδική Αραβία, το Ιράν,
τα Εμιράτα και την Τουρκία. Απλά οι χώρες αυτές
επενδύουν σε μια άσκηση
πολιτικής εντυπωσιασμού
των ντόπιων κατοίκων,
μέσω του Ισλάμ. Σύμφωνα
δε με τον συνομιλητή μου,
από πληροφορίες που είχε
γνώριζε ΄τοι ο πρέσβης
της Τεχεράνης στην περιοχή, τις τελευταίες μέρες
είχε μοιράσει στους ιερωμένους του Ισλάμ γύρω
στα οκτώ εκατομμύρια
δολάρια. Εδώ, μου είπε,
γνωρίζουμε ότι τα μόνα
έσοδα που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής είναι οι
δωρεές των χωρών αυτών
καθώς επίσης η παράνομη
μετακίνηση ανθρώπων
στις χώρες της Ευρώπης
και η παράνομη νομή της
ξυλείας της περιοχής και
τα ναρκωτικά. Και εφόσον
έχετε αυτές τις πληροφορίες, γιατί δεν παίρνετε
κάποιο μέτρο αποτροπής,
τόλμησα να ρωτήσω. Επειδή η εντολή που έχουμε
από τα Ηνωμένα Έθνη
είναι απλά να φροντίζουμε
για τη διατήρηση της ειρή-

νης και τίποτα άλλο. Για τα
υπόλοιπα απλά γράφουμε
αναφορές και ζητούμε
εντολές. Ουδέποτε, μέχρι
στιγμής, λάβαμε κάποια
απάντηση σε αυτές μας τις
αναφορές. Το βέβαιο είναι,
από ότι είμαι σε θέση να
γνωρίζω, ότι οι αρχιτέκτονες της παγκοσμιοποίησης
πίστεψαν ότι για να επιτευκτή μια παρόμοια πολιτική
θα έπρεπε να επιβληθεί
κάποια πολιτική φυλετικής
και θρησκευτικής σαλάτας,
έτσι ώστε να αποφευχθούν
μελλοντικοί πόλεμοι. Εκείνο όμως που δεν φρόντισαν να ερευνήσουν οι αρχιτέκτονες της νέας τάξης,
ήταν οι αγαθές προθέσεις
των Σαουδαραβών και
των υπολοίπων επίδοξων
παγκόσμιων ηγετών του
Ισλάμ. Το μάθημα, ωστόσο,
που έλαβε η Ευρώπη και οι
ταγοί της παγκοσμιοποίησης ήταν συντριπτικό,
καθώς έντρομη κάποιο
πρωϊνό αντιμετώπισε τα
ατέλειωτα ποτάμια των μεταναστών να κατακλύζουν
τα λιμάνια και σύνορά της,
ενώ παράλληλα δεχόταν
αιματηρά κύματα επιθέσεων πάνω στου φιλήσυχους και αθώους πολίτες
της. Βέβαιο παραμένει
ωστόσο το γεγονός ότι
μέσα σε τρεις δεκαετίες η
Τουρκία, κάνοντας χρήση
ορισμένων προνομίων
της, περί δήθεν προθέσεων της να γίνει μέλος της
Ευρωπαϊκής κοινότητας ,
κατόρθωσε να προωθήσει,
και μέχρις ενός σημείου,
να κατακλύσει τις παραδοσιακά φίλες της χώρες,
με Τούρκους μετανάστες.
Μέσα στα πλαίσια αυτής
της πολιτικής, η Άγκυρα,
φρόντισε να τους οργανώσει σε κοινότητες, να
δημιουργήσει σχολεία και
να ασκήσει κάθε δυνατή
επίβλεψη πάνω τους με
τη διάθεση κονδυλίων για
τις διοργανωτικές ανάγκες
αυτών των κοινοτήτων.
Την ίδια πολιτική, εξ άλλου,
εφάρμοσε η Άγκυρα και
στον βόρειο Αμερικανικό
χώρο, όπου αρχικά από
κοινού και με την βοήθεια του Χότζα Φετουλάχ
δημιούργησαν σχολεία
και ακαδημίες για τους
τουρκόφωνους μαθητές.
Μια από αυτές, μάλιστα η
“Ακαδημία του Νείλου”, διακρίθηκε για τις επιδόσεις
της στο τομέα της παιδείας
στην επαρχία του Οντάριο.
Πριν δημιουργηθεί χάσμα
μεταξύ του Φετουλάχ και
Ερντογάν, οι δύο οργανώσεις, εκείνη της κοινότητας
των τουρκόφωνων και
της δια θρησκευτικής του
Φετουλάχ, συστεγάζονταν
στο ίδιο κτήριο στο βόρειο
τμήμα του Τορόντο. Αργότερα, και καθώς άρχισαν τα
πρώτα σημάδια σύγκρουσης μεταξύ των δύο ηγετών, το κίνημα του ιμάμη
μετακόμισε στο κέντρο
του Τορόντο σε ένα πανάκριβο κτήριο, όπου κατέχει
τον μισό όροφο έναντι
ενός πανάκριβου ενοικίου.
Η αλήθεια είναι ότι μέσω
του κινήματος αυτού ο
Τούρκος πρόεδρος κατόρθωσε να πλησιάσει και να

φέρει στην Τουρκία, αρκετές σημαντικές προσωπικότητες του Καναδά και
των ΗΠΑ. Τα άτομα αυτά,
πολιτικοί, δικαστικοί, ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι,
αστυνομικοί, επισκεπτόταν τη χώρα προκειμένου
να “διαπιστώσουν” τον
εκσυγχρονισμό και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν
εφαρμοστεί στη χώρα.
Τουρκία VS Ελλάδα
Έχω αναφερθεί επανειλημμένως στα σφάλματα
των Ελληνικών διοικήσεων
να ασκήσουν ένα είδος
απαράδεκτης πολιτικής
σιωπής, έναντι των επιθετικών προθέσεων και ενός
διπλωματικού πολέμου
απαιτήσεων της Άγκυρας.
Είναι γνωστό ότι τα σαράντα τελευταία χρόνια
η Άγκυρα συνέχιζε να εκφράζει ψευδείς απαιτήσεις
και μέσω των διπλωματών
της να διαμορφώνει την
διεθνή διπλωματία ευνοϊκά σε σχέση με τα υποτιθέμενα δικαιώματά της,
χωρίς την παραμικρή αντίδραση από πλευράς των
διπλωματών της Αθήνας.
Οι τελευταίοι, δυστυχώς,
είχαν εντολές να προσποιούνται ότι δεν ακούν ή δεν
αντιλαμβάνονται για το τι
συμβαίνει με την Άγκυρα,
αφήνοντας έτσι ελεύθερο
το τοπίο στις προπαγανδιστικές προσπάθειες των
πρακτόρων της Άγκυρας.
Στο σημείο αυτό ας μου
επιτραπεί να αναφερθώ
σε σχετική συνομιλία
που είχα με τον υπουργό
άμυνας του Καναδά στην
Οτάβα. Όταν αναφέρθηκα
στις επιθετικές και απαράδεκτες ενέργειες των
διπλωματών της Άγκυρας,
ο τελευταίος με άκουσε και
δήλωσε ότι αυτό δεν αποτελεί δικό του πρόβλημα,
αλλά μάλλον της Ελλάδας.
“Αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει”, μου δήλωσε, “η
Αθήνα δέχεται πιέσεις από

τη συμμαχία και την Ουάσιγκτον να μην αντιδράσει
στις ενέργειες αυτές της
Άγκυρας, προκειμένου να
αποφευχθούν νέα προβλήματα στις μεταξύ του
σχέσεις. Το αντιλαμβάνομαι και το γνωρίζω ο
ίδιος από προσωπικές μου
εμπειρίες. Όλοι, κατά περιόδους δεχόμαστε παρόμοιες πιέσεις, πλην όμως,
σε διαβεβαιώ ότι αποδεχόμαστε αυτές τις πιέσεις
μέχρις ενός σημείου. Εάν
όμως διαπιστώσω ότι οι
απαιτήσεις τους στρέφονται κατάφορα εναντίον
των συμφερόντων του
Καναδά, όχι και λίγες φορές τους δήλωσα ότι κάτι
παρόμοιο δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτό, δεδομένου
ότι αντίκειται στα συμφέροντα του Καναδικού
κράτους και λαού.” Μια παρόμοια στάση όμως προϋποθέτει την αποφασιστική
στήριξη ολόκληρης της
κυβέρνησης, δεδομένου
ότι δεν αποτελεί υπόθεση
ενός μόνον υπουργείου.
Δυστυχώς, η Αθήνα, επί
πενήντα ολόκληρα χρόνια,
ακούει πλην όμως δεν τολμά να υψώσει τη φωνή της,
λόγω του ότι επί δεκαετίες
η γεωγραφική τοποθεσία
της Τουρκίας στα σύνορα
της Σοβιετικής Ένωσης,
την καθιστούσε τόσο απαραίτητη για τα συμφέροντα και τα στρατηγικά
και οπερετικά σχέδια του
ΝΑΤΟ. Το 1974, εξ άλλου,
μέσω της γενικής γραμματείας του ΝΑΤΟ, επί Λουνς,
υπήρξε κοινή συμφωνία
μεταξύ των Κωνσταντίνου
Καραμανλή, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και
του Ανδρέα Παπανδρέου για την παραχώρηση
της διοίκησης των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου
στην Άγκυρα. Σύμφωνα με
τις πληροφορίες μου, για
την απόφαση αυτή τόσο
το ΝΑΤΟ, όσο και η Ουά-

σιγκτον επιβαρύνθηκαν
με ένα μεγάλο ποσόν, το
οποίο δόθηκε στους τρεις
προκειμένου μέρος να διαμοιρασθεί στα στελέχη των
κομμάτων τους, και έτσι να
προχωρήσει η συμφωνία.
Από τα κύρια στελέχη των
δύο κομμάτων, η Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και
Γεώργιος Παπανδρέου, εργάσθηκαν από κοινού για
την επιβολή της ιδέας της
Έλληνο-Τουρκικής φιλίας.
Σύμφωνα με το σχέδιο διαμοιράστηκαν εκατομμύρια
δολάρια στα πρωτοκλασάτα στελέχη τους προκειμένου να αποδεχτούν
την ανάγκη που έβλεπε η
συμμαχία. Θυμάμαι μάλιστα, όταν κάποια στιγμή
απηύθυνα την σχετική
ερώτηση στον τότε γενικό
γραμματέα της συμμαχίας
Λουνς, ο τελευταίος ένα
στρατιωτικό ύφος διέταξε
τους δύο άνδρες της προσωπικής του συνοδείας
(ΑΜ), να με συλλάβουν, δεδομένου ότι αναφερόμουν
σε απόρρητα αρχεία της
συμμαχίας. Κατόρθωσα
να ξεφύγω από εκείνη την
παγίδα χάρις στην παρεμβολή του τότε υπουργού
εξωτερικών του Καναδά
Λόυδ Άξγουορθη, ο οποίος
με παρέμβασή του δήλωσε
ότι στον Καναδά δεν διώκονται οι δημοσιογράφοι
για οποιαδήποτε ερώτηση
και εάν υποβάλλουν. Εκείνο, ωστόσο, που μου δίδαξε αυτό το συμβάν ήταν ότι
πράγματι οι πληροφορίες
μου ήταν σωστές. Μήνες
αργότερα, με την ευκαιρία
της επίσκεψης του τότε
υπουργού εξωτερικών
της Ελλάδας στο Τορόντο,
είχα την ευκαιρία να του
απευθύνω προσωπικά την
ερώτηση εάν οι πληροφορίες μου ισχύουν. Ο τελευταίος αφού μου άκουσε
δήλωσε απλά ότι είναι
“προτιμότερο να έχουμε
συνέχεια στη σελίδα 4
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Το Τίμημα των Οραματισμών του Ερντογάν.
συνέχεια από τη σελίδα 3
μερικά στρέμματα γης λιγότερα και να κοιμόμαστε
ήσυχοι τη νύχτα, παρά να
κρατάμε ότι μας ανήκει
δικαιωματικά και να μη
μπορούμε να κλείσουμε μάτι τη νύχτα από το
φόβο επίθεσης κάποιου
κακόβουλου γείτονα.” Ή
ομολογία του υπουργού
επιβεβαίωνε πλέον την
απόφαση της Αθήνας να
αποδεχθεί τις απαιτήσεις
της Άγκυρας. Μέσα στα
πλαίσια αυτών των σχεδίων είχαν δημιουργηθεί
ορισμένοι οργανισμοί, και

είχαν προσεγγίσει κυρίως
το σώμα των δημοσιογράφων προκειμένου μέσω
αυτών να γίνει η σχετική
“διαφώτιση” της κοινής
γνώμης. Οι δημοσιογράφοι του Αιγαίου ευεργετήθηκαν με οικονομικά
οφέλη προκειμένου να
αναφέρουν στην αρθρογραφία τους τα οικονομικά πλεονεκτήματα των
κατοίκων των νησιών από
τις συναλλαγές τους με την
κοντινή Τουρκία. Άλλος,
ένας δεύτερος οργανισμός
ήταν τα περίφημα πανελλήνια δημοσιογραφικά σε-

μινάρια της Σαμοθράκης,
με τα οποία γινόταν πλύση
εγκεφάλου στους συμμετέχοντες, για την ανάγκη
της Έλληνο-Τουρκικής φιλίας. Δυστυχώς για αυτούς,
ξαφνικά ξέσπασε η μεγάλη
οικονομική κρίση, η οποία,
μεταξύ άλλων δημιούργησε προβλήματα ύπαρξης
και αποδοχής και αυτού
του πολιτικού κατεστημένου της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ,
ουσιαστικά διέλυσε στις
εκλογές, η δε ομάδα του
Συνασπισμού δεν υπήρξε
μέτοχος στο μοίρασμα
των εκατομμυρίων της
προδοσίας. Ως εκ τούτου

δεν έδειξε καμία διάθεση
να τηρήσει τις υποσχέσεις
των δύο κομμάτων που
διαμοιραζόταν προηγουμένως τη νομή της εξουσίας. Το γεγονός αυτό, όπως
ήταν επόμενο εξόργισε
την Άγκυρα, η οποία αρνήθηκε κάθε περαιτέρω
αναμονή και έθεσε ανοικτά τις απαιτήσεις της στη
συμμαχία. Το ευτύχημα
και πάλι ήταν η δομή της
δικομματικής κυβέρνησης
των Αθηνών, και η άρνησή της να αποδεχθεί τις
απαιτήσεις της Άγκυρας.
Έτσι λοιπόν, φθάσαμε στο
στρατιωτικό πραξικόπημα

της Τουρκίας το οποίο έγινε αιτία να ξεσκεπαστεί το
προσωπείο του Έρντογαν,
ως μαινόμενου ταύρου σε
υαλοπωλείο. Τώρα ο Τούρκος πρόεδρος πιστεύει ότι
θα λύσει τις διαφορές του
με την Αθήνα κάνοντας
επίδειξη των στρατιωτικών
του πλεονεκτημάτων. Τα
σχέδια του προβλέπουν
τελικές αποφάσεις αμέσως
μετά το δημοψήφισμα
το οποίο και αναμένει να
κερδίσει. Που είναι βέβαιο
ότι θα το κερδίσει έστω
και με μικρή πλειοψηφία.
Πλην όμως η νίκη αυτή θα

αποτελέσει απλά μια νέα
μορφή Πύρρειου νίκης,
δεδομένου ότι θα ξεσπάσει ένα νέο πραξικόπημα
το οποίο θα οδηγήσει την
Τουρκία σε έναν άγριο
και σκληρό εμφύλιο σπαραγμό. Αυτή θα είναι και
η τελευταία πράξη της
πολιτικής παντοδυναμίας
του Έρντογαν, η οποία και
θα οδηγήσει κυριολεκτικά
στην διάλυση της Τουρκικής επικράτειας και την
αντικατάστασή της με πέντε μικρές διοικήσεις στην
περιοχή.
Ας έχουμε λοιπόν λίγη
υπομονή.

Οι Φιλελεύθεροι του Οντάριο δεν ανακοινώνουν πότε
επίκειται η τροποποίηση στον νόμο ελέγχου των ενοικίων
Με τους ενοικιαστές να
αντιμετωπίζουν μεγάλες αυξήσεις ενοικίου,
η κυβέρνηση απορρίπτει την πρόταση του
NDP για άμεση δράση
Απόδοση: Ι. Σ. Σαραϊδάρη
Η Premier Kathleen Wynne
και η φιλελεύθερη κυβέρνηση της υπόσχονται να
επεκτείνουν τα μέτρα ελέγχου των ενοικίων «σύντομα», αλλά δεν λένε πότε.
Εν τω μεταξύ, κάποιοι ιδιοκτήτες επιβάλουν τεράστιες πρόωρες αυξήσεις των
ενοικίων στους ενοίκους
τους, πολύ πιθανό για να
ξεφύγουν από τα ανώτατα
όρια των αυξήσεων του
ενοικίου που έρχονται.
Οι Φιλελεύθεροι είχαν μια
ευκαιρία την Πέμπτη να
επιταχύνουν την επιβολή των περιορισμό των
αυξήσεων μέσα από ένα
νομοσχέδιο του NDP που
θα μπορούσε να επεκτείνει
αμέσως τον έλεγχο των
ενοικίων στο Οντάριο,
με το να αφαιρέσουν μια
εξαίρεση που επιτρέπει
απεριόριστες αυξήσεις
ενοικίων σε κτίρια που
κατασκευάστηκαν μετά το

«Αυτό θα έπρεπε να χαρακτηρισθεί απερισκεψία,»
είπε η Horwath κατά τη
διάρκεια της Περιόδου
ερωτήσεων την Πέμπτη.
«Όταν υπάρχει κρίση, η
κυβέρνηση πρέπει να δράσει γρήγορα και βεβαίως
υπάρχει μια κρίση στην
αγορά ενοικίου κατοικίας
σήμερα στο Οντάριο.»
«Τι έχουν να πουν για εκείνους τους ανθρώπους που
θα δουν τα ενοίκια τους
να διπλασιάζονται μέσα
στις επόμενες ημέρες, τις
επόμενες εβδομάδες, ενώ
οι Φιλελεύθεροι σέρνουν
τα πόδια τους;»
Ο υπουργός Στέγασης
Chris Ballard δήλωσε στο
CBC του Τορόντο τον Μάρτιο ότι θα παρουσιάσει
«νομοθεσία που θα επεκτείνει ελέγχους μισθώματος που είναι σήμερα
σε ισχύ.» Αλλά αρνήθηκε
να δεσμευτεί για οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα και
να γίνει πιο συγκεκριμένος
από τις εκφράσεις «στο

εγγύς μέλλον» ή «νωρίτερα αρκετά σημαντικές αλλαπαρά αργότερα.»
γές.»
Αυτές οι αλλαγές περιλαμΟ Ballard δικαιολόγησε την βάνουν την αντιμετώπιαπόρριψη από το κόμμα ση των μισθώσεων, πώς
του του νομοσχεδίου του λειτουργεί το Διοικητικό
NDP λέγοντας η δική του Συμβούλιο Ιδιοκτητών και
νομοθεσία θα είναι ευρύ- Ενοικιαστών, και τους κατερη.
νόνες για τις αυξήσεις των
Ο Διευρυμένος έλεγχος ενοικίων που υπερβαίνουν
του ενοίκιο θα είναι «ένα το επαρχιακό όριο.
σημαντικό τμήμα του τι
φέρνουμε», δήλωσε ο «Θέλω να το παρουσιάσω
Ballard την Πέμπτη. «Αλλά σαν πακέτο, να τα φέρω
εμείς έχουμε μελετήσει το όλα μαζί, γιατί τα ζητήόλο το πλήθος γύρω των ματα που αντιμετωπίζουν
θεμάτων μέσα από την οι ενοικιαστές είναι κάτι
νομοθεσία του ενοικιο- περισσότερο από αυξήσεις
στασίου και θα κινηθούμε ενοικίων που είναι εκτός
προς τις λύσεις με μερικές ελέγχου,» ο Μπάλαρντ δή-

λωσε στους
δημοσιογράφους στο
κοινοβούλιο
την Πέμπτη.
Η κυβέρνηση
έχει διαβουλεύσεις για
τις μεταρρυθμίσεις
ε νοικίασ ης
από τον Ιούνιο.
«Εξαιρετικά επείγον
θέμα»
Σε δηλώσεις τους, ο Ballard
και η Wynne κρατήσει σαφώς σηματοδότησαν ότι
το τέλος πλησιάζει για τη
λεγόμενη «εξαίρεση του
1991» στον έλεγχο των
ενοικίων.
Επί του παρόντος, τα όρια
του Οντάριο στις αυξήσεις
των ετήσιων μισθωτηρίων ισχύουν μόνο για
τους ενοικιαστές που ζουν
σε κατοικίες που κατασκευάστηκαν πριν από
τον Νοεμβρίου του 1991.
Δεν υπάρχουν όρια στις
αυξήσεις για τις μονάδες
που έχουν ανεγερθεί μετά
το 1991 - το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος
των πολυκατοικιών που
καλύπτουν το κέντρο του
Τορόντο.
Αυτό επιτρέπει τις συγκλονιστικές αυξήσεις των ενοι-

δημιουργίας σύγχρονων
τεχνικών υποδομών. Ένα
δυναμικό πρόγραμμα το
οποίο σύμφωνα με τους
σχεδιαστές του αποσκοπεί
να αναδείξει τον Καναδά
ως κέντρο νεωτερισμών
και ανανέωσης στην προσπάθεια ανταπόκρισης
των αναγκών μιας αγοράς
εργασίας, η οποία θα έχει
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της καλά αμειβόμενης μέσης τάξης, ενώ
παράλληλα θα βοηθήσει
περισσότερους Καναδούς
έτσι ώστε να μπορέσουν
να ενσωματωθούν στις
συνθήκες μιας οικονομίας
η οποία εκτίθεται σε καθημερινές αλλαγές. Οι συντάκτες του νέου προϋπολογισμού ισχυρίζονται ότι
το σχέδιο αυτό πρόκειται
να αποβεί ιδιαίτερα ευερ-

γετικό κυρίως για τους παραγωγικού τομείς της κατασκευής, των προϊόντων
γεωργίας, της τεχνολογίας
των κλάδων ηλεκτρονικής
βιομηχανίας καθώς επίσης
και των καθαρών πηγών
ενέργειας και παραγωγής
ενέργειας, της αλιείας και
της βιοτεχνολογίας. Αποσκοπεί δε στην εκπαίδευση των Καναδών στους
τομείς παραγωγής αγαθών
του παρόντος και κυρίως
μελλοντικών. Αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος
μπορεί να επιτευχθεί με
την παροχή προνομίων
στις επαρχίες έτσι ώστε οι
άνεργοι Καναδοί, κάτοικοι
των επί μέρους επαρχιών
της ομοσπονδίας, να μπορούν να επιτύχουν επαγγελματική εκπαίδευση,
να ανανεώσουν τις επαγ-

στρέψουν στις αίθουσες
μαθητείας, ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει
την δημιουργία ειδικών
σπουδαστικών δανείων
σε άτομα κάθε ηλικίας,
έτσι ώστε να έχουν την
δυνατότητα της συνεχούς
μόρφωσης.
Πέραν τούτου προβλέπει
τη δημιουργία περισσοτέρων από δέκα χιλιάδες
θέσεων μαθητείας καθώς
επίσης και εργασιακές ευκαιρίες κατά την διάρκεια
του τρέχοντος οικονομικού έτους. Προσφέρει
ευκαιρίες μάθησης στους
νεαρούς Καναδούς, από
την προσχολική ηλικία μέχρι και την δωδεκάτη τάξη
μέσω του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος
της χώρας. Τέλος προβλέπει την δημιουργία νέου

1991. Αρνήθηκαν.
Αυτό έκανε την αρχηγό
του NDP Ανδρέα Horwath
να αμφισβητήσει τη δέσμευση της κυβέρνησης
να σταματήσει την υπερβολική αύξηση των τιμών
των ενοικίων.

Ο υπουργός Στέγασης Chris Ballard δήλωσε στο CBC του
Τορόντο τον Μάρτιο ότι θα εισαγάγει μια νέα νομοθεσία
για την επέκταση των ελέγχων ενοικίασης στο Οντάριο,
αλλά δεν έχει ακόμη δεσμευτεί σε ένα χρονοδιάγραμμα.
(ΚΤΚ Τορόντο)

κίων, όπως οι μισθωτές
που πρόσφατα έλαβαν
ειδοποίηση ότι το ενοίκιο
του διαμερίσματος των
δύο υπνοδωματίων κοντά
στο Liberty Village θα διπλασιαστεί από $ 1.660 το
μήνα σε $ 3.320 το μήνα,
αρχής γενομένης από τον
Ιούλιο.
Η Wynne χαρακτήρισε
αυτήν την πράξη «δεν είναι
αποδεκτή» νωρίτερα αυτή
την εβδομάδα και είπε
ότι θεωρεί την λήψη μέτρων στον τον έλεγχο των
ενοικίων «ένα εξαιρετικά
επείγον ζήτημα.»
Το επιχείρημα για την
απαλλαγή των κτιρίων
μετά το 1991, ήταν ότι
θα ενθαρρύνει την κατασκευή νέων μονάδων προς
ενοικίαση, την ενίσχυση
της προσφοράς στην αγορά ενοικίασης και ως εκ
τούτου, να κρατήσει τα
ενοίκια υπό έλεγχο. Αλλά
Wynne δήλωσε ότι αυτό
το επιχείρημα «στην πραγματικότητα δεν μπορεί να
συγκρατήσει το νερό».
Το μέσο μηνιαίο ενοίκιο
για ένα διαμέρισμα condo
ενός υπνοδωματίου στο
Τορόντο χτύπησε το ποσόν των $ 1.776 στο τέλος
του 2016,

ταμείου ειδικού για την
εφαρμογή στρατηγικής
καινοτομιών. Η κυβέρνηση
προσφέρει τη δυνατότητα
της αποχής από την εργασία για λόγους μητρότητας
μέχρι και 28 μήνες, ενώ
παράλληλα προσφέρει μεγαλύτερα ποσά βοηθείας
στους τομείς της προστασίας και της φροντίδας
παιδιών από την νηπιακή
ηλικία.
Ο νέος προϋπολογισμός
παρουσιάζει, ωστόσο, ένα
παθητικό ύψους 28.5 δις
για το τρέχον οικονομικό έτος, ένα γεγονός το
οποίο προβληματίζει για
το εάν και κατά πόσον οι
Φιλελεύθεροι θα κατορθώσουν να ισοσκελίσουν
τα βιβλία τους μέσα στα
χρονικά πλαίσια που έχουν
δεσμευτεί.

Καναδάς: «Ένας προϋπολογισμός»

συνέχεια από τη σελίδα 1
σύμφωνα μάλιστα με τους
ισχυρισμούς της κυβέρνησης αναμένεται να έχει
τεράστια συμβολή στην διαμόρφωση και ανάπτυξη
μελλοντικά της Καναδικής
οικονομίας.
Από αυτή την άποψη, τα
κύρια χαρακτηριστικά σημεία του φετινού προϋπολογισμού θα μπορούσαν
να αποδοθούν στη προσπάθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να
αναδείξει τη χώρα σαν
μια ηγετική δύναμη της
παγκόσμιας οικονομίας.
Μέσα λοιπόν σε αυτά τα
πλαίσια ο νέος προϋπολογισμός παρουσιάζει
όλα εκείνα τα στοιχεία τα
οποία θεωρούνται απαραίτητα για την εφαρμογή εκμοντερνισμών και

γελματικές τους γνώσεις
και ικανότητες, προκειμένου να κατορθώσουν
να ξεκινήσουν δική τους
επιχείρηση. Αυτός είναι
και ο λόγος για τον οποίο
ο νέος προϋπολογισμός
δίδει έμφαση στην χρησιμοποίηση της αρχής της
δια βίου μάθησης. Η αρχή
αυτή είναι μια πραγματικά
σπουδαία δεδομένου ότι
θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής
εργατικής δύναμης, ικανής
να ανταποκριθεί τόσο στις
παρούσες ανάγκες της
αγοράς, όσο και τις μελλοντικές.
Δεδομένου δε του γεγονότος ότι το κόστος μαθήτευσης συνδυαζόμενο με τις
καθημερινές οικονομικές
υποχρεώσεις εμποδίζουν
τους Καναδούς να επι-
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«Το Βαθύ κράτος ξαναχτυπά»
Των Θωμά Σ. Σάρα
Ήταν μόλις πριν από μερι
κούς μήνες που η επιτυχής
προσπάθεια του Ντόναλντ
Τραμπ για τον προεδρικό
θώκο των Ηνωμένων Πο
λιτειών της Αμερικής, είχε
δημιουργήσει ερωτηματι
κά και σκέψεις, για το εάν
και κατά πόσον η εκλογή
του σήμαινε κάποια ριζική
αλλαγή στο τρόπο απο
φάσεων και ενεργειών της
διοικητικής μηχανής της
Αμερικανικής υπερδύνα
μης. Οι προβληματισμοί
αυτοί, μάλιστα, έφτασαν
να ενισχυθούν ακόμα πε
ρισσότερο όταν ο νέος
Αμερικανός πρόεδρος με
μονομερείς αποφάσεις
προσπάθησε να αλλοιώσει
το νομοθετικό τοπίο των
ΗΠΑ, σε ότι τουλάχιστον
αφορούσε την μετανά
στευση και μάλιστα εκείνη
από συγκεκριμένα κρά
τη της Μέσης Ανατολής.
Αξίζει δε να αναφερθεί
ότι στην προσπάθεια του
εκείνη ο νέος πρόεδρος,
φάνηκε να αναχαιτίστηκε
από κλάδους άλλους του
Αμερικανικού συστήμα
τος, οι οποίοι έκριναν ότι
ο πρόεδρος είχε παρα
βιάσει τα επιτρεπτά όρια
τα προβλεπόμενα από
το διοικητικό δίκαιο των
ΗΠΑ. Κάτω από αυτές τις
εξελίξεις, ήταν επόμενο
ο πλανητάρχης να προ
σπαθήσει να έλθει σε κά
ποιον συμβιβασμό με το
κατεστημένο της χώρας
του, πολιτικό, διοικητικό
και στρατιωτικό, προκει

μένου να κατορθώσει να
ξεπεράσει τις παγίδες και
λοφία που συναντούσε
μπροστά του σε κάθε του
απόφαση ή ενέργεια. Για
τους πολιτικούς παρατη
ρητές της Ουάσιγκτον,
είναι σχεδόν βέβαιο, ότι
μέσα στους τρείς περίπου
μήνες που ο Ντόναλντ Τρα
μπ βρέθηκε στην εξουσία,
ήταν τόσες οι αρνητικές
εμπειρ ίες που γνώρισε,
ώστε να αντιληφθεί ότι το
στέμμα της προεδρίας δεν
αποτελούσε καν προνόμιο
για τον κάτοχό του, αλλά
μάλλον ένα διακοσμητικό
στοιχείο στην ανάδειξη
της όποιας προσωπικότη
τας. Έτσι λοιπόν ο άνδρας
που για μια ολόκληρη ζωή
συνήθιζε να παίρνει μόνος
του τις αποφάσεις, ξαφνικά
διαπίστωσε ότι τώρα ήταν
υποχρεωμένος να συζη
τά και να αναζητεί μέσες
λύσεις, με εκείνους που
διαμοιράζεται την εξουσία,
σύμφωνα με το σύνταγμα
και τις προβλέψεις του
συστήματος.
Όταν πριν μερικά χρόνια,
θέλησα να αναλύσω την
φιλοσοφία του Αμερικα
νικού συστήματος και τον
τρόπο διαμόρφωσης των
εκάστοτε πολιτικών απο
φάσεων, με τους ομογενείς
πολιτικούς Μιχάλη Μπι
λιράκη της Φλόριδας και
Ολυμπία Σνόουη της Μέϊν,
η απάντηση και των δύο
ήταν σχεδόν παρόμοια.
Τα σχέδια της διοίκησης
πάνω στα διάφορα θέμα
τα διαγράφονται από την
διοίκηση των ΗΠΑ, (δη

μόσιοι υπάλληλοι), όταν
διαμορφωθούν απλώς
παρουσιάζονται στον πρό
εδρο για την τυπική έγκρι
ση εκείνου. Ο τελευταίος,
συνήθως τα αποδέχεται
όπως του τα παρουσιά
ζουν και ύστερα από την
έγκριση των δύο σωμά
των του Κογκρέσου και
της Γερουσίας, ή επιφέρει
ορισμένες μικρές αλλαγές,
κυρίως πολιτικής σκοπι
μότητας. Τις συνεντεύξεις
μου εκείνες θυμάμαι σή
μερα, κάτω από το φως
των αποφάσεων του προ
έδρου Τραμπ, να χτυπήσει
με πυραύλους την Συρία,
δημιουργώντας έτσι ένα
πραγματικά δύσκολο το
πίο στην διεθνή πολιτική
και διπλωματία, δεδομέ
νου ότι με τη πράξη του
αυτή άνοιξε στην πραγ
ματικότητα τους “ασκούς
του αιώλου” και τόνωσε
τις πιθανότητες μιας γε
νικευμένης στρατιωτικής
εμπλοκής στον χώρο της
τόσο ταλαιπωρημένης Μέ
σης Ανατολής και κυρίως
της Συρίας και του Ιράκ.
Και ενώ ο πρόεδρος, μέχρι
την ημέρα της ορκωμοσίας
του υποστήριξε ότι η κυρία
του απασχόληση θα είναι
το πώς θα επαναφέρει τις
ΗΠΑ στην προτεραία τους
“αίγλη και δύναμη” και σε
δεύτερη μοίρα θα τεθούν
τα θέματα που απασχο
λούν τον υπόλοιπο κόσμο,
ξαφνικά τον μήνα αυτόν,
παρουσιάστηκε μια νέα
εκδοχή. Με μια προσωπική
του εντολή, ο πρόεδρος
διέταξε τον βομβαρδισμό
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Το Οντάριο θα πα
ρουσιάσει στις 27
Απριλίου τον πρώ
το του ισοσκελισμέ
νο προϋπολογισμό
μετά την ύφεση
The Canadian Press
Απόδοση Ι.Σ. Σαραϊδάρης
ΤΟΡΟΝΤΟ – Ο πρώτος
ισοσκελισμένος προϋ
πολογισμός του Οντάριο
,μετά από την ύφεση έχει
οριστεί να παραδοθεί 27
Απριλίου και θα περιλαμ
βάνει αυξημένες χρημα
τοδοτήσεις για την υγεία,
επενδύσεις καινοτομίας,

του θα κρατή
σει το κόστος
της στέγασης
σε προσιτά
επίπεδα, αλλά
είπε ότι είναι
ανήσυχος με
τα παιγνίδια
πο υ ο ι κ ερ 
δοσκόποι
«παίζουν την
α γ ορ ά » κα ι ,
συνεπώς, πε
ριορίζουν την
προσφορά.
«Παραγκωνί
ζουν οικογέ
νειες που προ
μια νέα έκπτωση φόρου
σπαθούν
να
ριζώσουν»,
για τους ηλικιωμένους και
είπε.
μέτρα για την σταθεροποί
ηση των τιμών της αγοράς Sousa έχει οριστεί να συ
κατοικιών στην ευρύτερη ναντηθεί με τον ομοσπον
διακό υπουργό Οικονο
περιοχή του Τορόντο.
μικών Bill Morneau και
Δεν θα υπάρξουν νέοι τον δήμαρχο του Τορόντο
φόροι για τις οικογένειες, John Tory την Τρίτη για να
δήλωσε ο υπουργός Οι συζητήσει για τη στέγαση
κονομικών Charles Sousa. στην περιοχή.
«Η εξάλειψη του ελλείμμα Ο προϋπολογισμός θα
τος μας επιτρέπει να εντεί περιλαμβάνει έκπτωση
νουμε τις προσπάθειές μας φόρου για τα μέσα μαζικής
για να κάνουμε τη ζωή λίγο μεταφοράς για τους ηλικι
πιο προσιτή», είπε την Πέ ωμένους των 65 ετών και
μπτη στην ομιλία του στην άνω. Αυτό θα έρθει μετά
Αυτοκρατορική Λέσχη την πρόσφατη ανακοίνω
(Empire Club )του Καναδά. ση της ομοσπονδιακής
Ο Sousa δεν αποκάλυψε κυβέρνησης ότι εξαλείφει
το πώς ο προϋπολογισμός
συνέχεια στη σελίδα 6

εδαφών της Συρίας, με
πυραύλους τους οποίους
εκτόξευσαν σκάφη του
πολεμικού ναυτικού των
ΗΠΑ. Η ενέργεια αυτή καθ’
εαυτή, δεν αποτελεί τίποτα
το ιδιαίτερο από τη μέχρι
σήμερα γνωστή πειρατική
πολιτική που εφαρμόζει η
υπερδύναμη, η οποία αρέ
σκεται να παρεμβαίνει στις
υποθέσεις των άλλων κρα
τών, ανάλογα με τα συμφέ
ροντα και τις επιθυμίες της.
Έτσι, λοιπόν, ο επιχειρημα
τίας πρόεδρος των ΗΠΑ,
με μια απλή μονοκονδυλιά
διέγραψε ολόκληρο το
πολιτικό του πρόγραμμα
και απέδειξε ότι παρά τις
περί αντιθέτου διακηρύ
ξεις του, απλά συμβιβά
στηκε με το Αμερικανικό
κατεστημένο του “Βαθέως
κράτους” της Ουάσιγκτον,
δέσμιος των θελήσεων και
υποδείξεων εκείνου. Παρά
δε το γεγονός ότι ο πρόε
δρος “έλαβε τις αποφάσεις
του και έδωσε τις εντολές
του”, εν αγνοία των δύο
σωμάτων του Κογκρέσου
και της Γερουσίας, κανένας
απολύτως δεν τόλμησε να
υψώσει φωνή διαμαρτυρί
ας για την κακοποίηση του
συστήματος από την προε
δρεία. Για μεν την Αμερικα
νική επίθεση δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι απετέλεσε
μια πειρατική ενέργεια σε
βάρος ανεξαρτήτου κρά
τους, σε σχέση όμως με
τις διεθνείς διαμορφώσεις
έρχεται να προσθέσει ένα
ακόμα πρόβλημα στην
διεθνή πολιτική σκακιέρα,
όπου η Ρωσία του Πού
τιν, καταπατά εδάφη ανε
ξαρτήτων κρατών, προ
κειμένου να διασφαλίσει
τα συμφέροντα της, έτσι
ακριβώς όπως και η Τουρ
κία ενήργησε στη Κύπρο
πριν από πέντε δεκαετί
ες, χωρίς την παραμικρή
αντίδραση της διεθνούς
κοινότητας.. Η δήλωση, εξ
άλλου, του προέδρου της
Ρωσίας ότι το κτύπημα των
ΗΠΑ δημιουργεί μεγίστη
ζημία στις σχέσεις των δύο
κρατών, αποτελεί το κύριο
αποτέλεσμα αυ
τής της ενέργειας.
Είναι ένα σημείο
το οποίο φέρνει
τον κόσμο πολύ
κοντά σε μια νέα
διεθνή σύρραξη.
Αυτό τουλάχιστον
θα πρέπει να μας
διαβεβαιώσει το
γεγονός ότι αμέ
σως μετά το χτύ
πημα η Ρωσία δή
λωσε ότι καταργεί
το σύστημα επι
κοινωνίας μεταξύ
των δύο χωρών,
προκειμένου να
αποφευχθούν πι
θανότητες ατυχή
ματος στις αερο
πορικές πτήσεις
των δύο υπερδυ
νάμεων. Παράλλη
λα, όμως, έρχεται
να μας διαβεβαι
ώσει ότι η Μέση
Ανατολή πλ έον
αναδεικνύεται εκ
των πραγμάτων, το
γήπεδο όπου πρό
κειται να δράσει ο
Αρμαγεδδών, άπαξ

στο σημείο αυτό συγκρού
ονται τα συμφέροντα των
δύο μεγάλων. Η Συρία, ως
γνωστόν, πρόσφερε στη
Μόσχα την ναυτική βάση
της Ταρτούς. Μια βάση η
οποία προσφέρει φιλοξε
νία στα Ρωσικά πολεμικά
πλοία και υποβρύχια στη
Μεσόγειο, και επομένως
δικαιώματα στη Μόσχα
πρόσβασης στις υποθέσεις
της περιοχής. Η Ρωσία
με τη σειρά της το δήλω
σε ξεκάθαρα ότι θεωρεί
τον βομβαρδισμό σαν μια
πράξη επιθετική εναντίον
άλλου κράτους και ζήτησε
την καταδίκη των ΗΠΑ στο
Συμβούλιο Ασφαλείας.
Κάτι που όμως δεν επετεύ
χθη λόγω κυρίως της αρνη
τικής ψήφου των αντιπρο
σώπων των Ευρωπαϊκών
χωρών του Συμβουλίου, οι
οποίες τάχθηκαν ανοικτά
υπέρ της Αμερικανικής
ενέργειας. Από την δική
της πλευρά η Μόσχα διέτα
ξε το μεγαλύτερο και ποιο
ετοιμοπόλεμο μέρος του
πολεμικού της ναυτικού
να βρεθεί στην περιοχή,
σε απόσταση βολής από τα
Αμερικανικά αεροπλανο
φόρα και υποβρύχια. Είναι
πλέον βέβαιο ότι κάτω
από αυτές τις πολιτικές
διαμορφώσεις τις ημέρες
που ακολουθούν πρόκει
ται να γίνουμε μάρτυρες
μιας νέας σύγκρουσης.
Μιας σύγκρουσης η οποία
θα έχει σαν αποτέλεσμα
την αλλαγή του πολιτικού
τοπίου σε ολόκληρη την
περιοχή. Από την Σαουδι
κή Αραβία, τα Εμιράτα, την
Συρία, το Ιράκ, το Ισραήλ,
το Λίβανο, την Ιορδανία
και την Παλαιστίνη, την
Τουρκία και το Ιράν. Αυτό
θα είναι το τίμημα, δυστυ
χώς, της απειρίας ενός
υπερφίαλου εγωιστή ολι
γάρχη, ο οποίος προκειμέ
νου να αποτρέψει τα ενα
ντίον του πυρά των αντι
πάλων του, δεν δίστασε να
ανοίξει τους ανέμους της
κακίας, καταδικάζοντας
εκατομμύρια ανθρώπους
να θερίσουν τις θύελλες,

εξ αιτίας της δικής του
ανικανότητας και απρονο
ησίας. Ήδη Ρωσία, Ιράν και
Xέσμπολα, με κοινή τους
διακοίνωση κάνουν κατα
φανή την πρόθεσή τους
να προχωρήσουν σε πο
λεμικές συγκρούσεις εάν
η Ουάσιγκτον παραβιάσει
τις κόκκινες γραμμές που
έχουν τεθεί. Παράλληλα
με δική της ανακοίνωση η
Βόρεια Κορέα ξεκαθαρίζει
το πόσον δίκαιη ήταν η
απόφασή της να προχωρή
σεις στο πυρηνικό της πρό
γραμμα. Από την πλευρά
δε της γηραιάς αλγηδόνας,
της γνωστής Βρετανίας
έγινε γνωστό ότι ο ΥΠΕΗ
B. Johnson προτίθεται να
φέρει θέμα στην διάσκεψη
των κρατών της G7 που
συνέρχεται στην Ιταλία με
την απαίτηση η Ρωσία να
αποσύρει τις δυνάμεις της
από την Συρία. Η απαίτηση
αυτή ουσιαστικά αποτελεί
έκφραση της συμμαχίας
του ΝΑΤΟ, η οποία αντι
λαμβάνεται ότι τα παρα
δοσιακά της εδάφη παρα
βιάζονται πλέον από την
Ρωσία και την Κίνα. Δεν
υπάρχει δε η παραμικρή,
πλέον, αμφιβολία ότι ο
κόσμος την στιγμή αυτή
βρίσκεται σε ένα τρομερά
επικίνδυνο σημείο. Ένα
σημείο το οποίο οδηγεί
μάλλον σε ολοκληρωτική
καταστροφή των θεάτρων
των μαχών που πρόκειται
να ακολουθήσουν. Η κύρια
αιτία των εξελίξεων απο
δίδεται στο γεγονός ότι με
την βοήθεια των Ρωσικών
αντιπυραυλικών συστημά
των η Συρία κυριολεκτικά
αχρήστευσε τα 60 πυραυ
λικά βλήματα των ΗΠΑ,
με αποτέλεσμα να μην
υπάρξουν αναμενόμενα
αποτελέσματα, δεδομένου
ότι οι εγκαταστάσεις του
αεροδρομίου την επομέ
νη κιόλας το πρωί ήταν
έτοιμες για την προσγεί
ωση και απογείωση των
πολεμικών αεροσκαφών
της Συρίας.
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«Οι Ξεχασμένοι του Γολγοθά»
συνέχεια από τη σελίδα 1
και τη ζωή των ιδίων και
των παιδιών τους. Ποιος
όμως θα μπορούσε, να
σκεφτεί ότι τις ώρες αυτές
των προσδοκιών και της
εξάρτησης από την κρατική πρόνοια και φροντίδα,
θα έμεναν έκθετοι και αφημένοι στην ίδια, την κακιά
τους μοίρα. Ένα ατέλειωτο
Γολγοθά, τον οποίο συνεχίζουν να ανεβαίνουν για μια
ολόκληρη επταετία, χωρίς
να υπάρχει η παραμικρή
ένδειξη εξόδου ή και κάποιας λύτρωσης.
Φέτος, όπως και κάθε προηγούμενη χρονιά οι απόδημοι ομογενείς πραγματικά πανηγύρισαν το πνεύμα
των ημερών της αγάπης
και της ζωής. Οι εκκλησιές
κατάμεστες και λουλουδοφορεμένες, άνοιξαν δι-

άπλατα τις πόρτες τους
για να διαλαλήσουν στους
πιστούς το μεγάλο μήνυμα
της αγάπης και του φωτός.
Ένα μήνυμα ελπίδας και
ζωής, ενάντια σε κάθε σκέψη απαισιοδοξίας, φόβου
και πόνου. Για άλλη μια
χρονιά, ωστόσο, φαίνεται
να διέφυγε από τη θύμηση,
τόσο της εκκλησιαστικής,
όσο και της πολιτιστικής
ηγεσίας της ομογένειας,
το πνεύμα των ημερών
και εκείνοι που ξεχασμένοι
από θεούς και ανθρώπους,
προσπαθούν καθημερινά
να επιζήσουν, κτυπημένοι
από την κακιά μοίρα της
προδοσίας του πολιτικού
τους συστήματος, είτε
Έλληνες είναι αυτοί, είτε
αλλοεθνείς, των οποίων
το καράβι των ελπίδων
τους έριξε ναυαγούς πάνω
στα άγρια βράχια της προ-

σφυγιάς. Και όμως, τόσες
κοινότητες αποδήμων σε
ολόκληρη τη γη. Κοινότητες και εκκλησίες, οι οποίες
καυχώνται για περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν
τα 150 ή και περισσότερα
εκατομμύρια, χωρίς ωστόσο να θελήσουν ή και να
προσπαθήσουν να δείξουν
το ανθρώπινο προσωπείο
του ιδρύματος που εκπροσωπούν. Όχι το θεϊκό,
άπαξ και με τις πράξεις
και παραλήψεις τους, μας
έχουν πείσει ότι ούτε πιστεύουν μα ούτε και έχουν
κάποια εκτίμηση ή φόβο
για αυτό και τους κανόνες
τους, αλλά το ανθρώπινο.
Ως Άνθρωποι προς ανθρώπους. Ως ηγέτες στο ποίμνιο τους. Ως διάκονοι της
ηθικής και θεϊκής τάξης
στους κατατρεγμένους και
τους αδικημένους από τις

πράξεις ανθρώπων. Άδειο
γράμμα κατάντησε πλέον
η ευαγγελική ρήση “εάν
έχεις δύο χιτώνες, δώσε
τον ένα σε εκείνον που
δεν έχει κανέναν.” Ακόμα,
καλούνται οι πιστοί να “θυμηθούν” στη διαθήκη τους
τη Μητρόπολη μας, υπονοώντας να διαθέσουν μέρος
των εγκόσμιων περιουσιακών τους στοιχείων, σε
αυτήν. Για ποιο λόγο ή αιτία
αλήθεια; Θα μπορούσε
να μας ενημερώσουν οι
αρμόδιοι της Μητρόπολης για το ανθρωπιστικό
έργο που αυτή προσφέρει
στην ομογένεια; Πέραν της
δημιουργίας πολλαπλών
θρησκευτικών καταστημάτων, ως εκκλησιών, ποιο
είναι το έργο και οι υπηρεσίες του ιδρύματος αυτού
προς τους πάσχοντες, τους

αδυνάτους, τους γέροντες,
τους ασθενείς, τις χήρες
και τα ορφανά. Τα δύο
γηροκομεία που διαθέτει
σήμερα η ομογένεια αποτελούν προϊόν της αγάπης,
πρόνοιας και εργασίας των
ιδίων των ομογενών, χωρίς
την παραμικρή βοήθεια ή
συμβολή της Μητρόπολης.
Το μοναδικό ίδρυμα που
διαθέτει η ομογένεια του
Τορόντο για την προστασία και φροντίδα ατόμων
με πνευματικές και σωματικές αναπηρίες, οφείλεται επίσης στην ιδιωτική
πρωτοβουλία, την αγάπη
και στήριξη ιδιωτών, χωρίς
την παραμικρή εμπλοκή
της Μητρόπολης. Μιας
Μητρόπολης της οποίας η
ηγεσία έχει μπερδέψει πλέον εδώ και χρόνια το υψηλό μήνυμα ανθρωπισμού

και αγάπης προς εκείνους
που στερούνται και υποφέρουν, με την φιλοσοφία
της επιχειρηματικότητας,
της δημιουργίας περιουσίας, της συγκέντρωσης
κεφαλαίων και πλούτου,
ότι ακριβώς γινόταν στη
περίοδο του Μεσαίωνα με
την ηγεσία της Καθολικής
εκκλησίας. Δεν θα έπρεπε
όμως, στην περίπτωση
αυτή, να ασχοληθεί έστω
και λίγο το Φανάρι. Είναι
εκείνο το οποίο φέρνει
στους ώμους του μια κληρονομιά δύο χιλιάδων χρόνων, ανθρωπισμού και αλληλεγγύης. Εκτός βεβαία
και εάν κάνουμε κάποιο
λάθος στις εκτιμήσεις μας
για αυτό.
“Πατρίδες”

Ομογένεια: «Οι πανηγυρισμοί Το Οντάριο θα παρουσιάσει στις 27
για την Εθνική Παλιγγενεσία». Απριλίου τον πρώτο του ισοσκελισμένο προϋπολογισμό μετά την ύφεση

Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Με υψηλό φρόνημα και
αισθήματα περηφάνιας
πραγματοποιήθηκαν οι
πανηγυρισμοί για την 196
επέτειο του μεγάλου ξεσηκωμού του γένους το 1821.
Τους πανηγυρισμούς της
ομογενειακής κοινότητας
του Τορόντο, τόνωσε με
την παρουσία του ο Υφυπουργός επί των Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ ο οποίος
παρέστη σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσαν
ο γενικός πρόξενος της
Ελλάδος στο Τορόντο κ.
Αλέξανδρος Ιωαννίδης και
ο πρόεδρος του Ελληνικού
Σπιτιού κύριος Γιάννης
Φαναράς στην αίθουσα
τελετών του ομογενειακού
ιδρύματος “Hellenic Home
for the Aged”. Με την ευκαιρία αυτή ο πρόεδρος του
ιδρύματος κ. Φαναράς,
παρουσίασε στον επισκέπτη τις εγκαταστάσεις του
ιδρύματος και το σύνολο
των τροφίμων ομογενών.

Ακολούθησε τελετή με τις
καθιερωμένες ομιλίες και
χαιρετισμούς εκ μέρους
του επισκέπτη, της ηγεσίας
της Ελληνο-Ορθόδοξης
εκκλησίας του Καναδά,
Μητροπολίτη Σωτηρίου,
του προέδρου της Ελληνικής κοινότητας Αρτεμάκη
και του Γενικού Προξένου.
Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες η έπαρση
του εθνικού Σύμβολου των
Ελλήνων στον ιστό του
Δημαρχείου του Τορόντο.
Η τελετή αυτή πραγματοποιήθηκε με παρουσία
πλήθους ομογενών και
μεγάλου αριθμού δημοτικών συμβούλων, ενώ
αμέσως μετά τους παραβρισκόμενους ομογενείς
δεξιώθηκε η ομογενής δημοτική σύμβουλος Μαρία
Φραγκεδάκη, λόγω του ότι
ο δεύτερος των ομογενών
συμβούλων Δημήτρης Καρύγιαννης απουσίαζε για
λόγους επιχειρηματικούς
στο Πεκίνο. Ακολούθησε

η ανάρτηση της Ελληνικής
σημαίας στον προ του
επαρχιακού κοινοβουλίου
ιστό, τιμής ένεκεν. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν
περισσότεροι από διακόσιους ομογενείς και ένας
μεγάλος αριθμός πολιτικών, μελών του επαρχιακού κοινοβουλίου μεταξύ
των οποίων και αρκετοί
υπουργοί καθώς επίσης ο
αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Patrick
Brown, και εκπρόσωπος
της προέδρου του τρίτου
κόμματος του NDP, Andrea
Horwarth, ο Peter Tabuns.
Ακολούθησε προξενική
δεξίωση στις αίθουσες
του κεντρικού κτηρίου του
επαρχιακού κοινοβουλίου,
με ομιλίες και χορευτικές
εκδηλώσεις από τα χορευτικά συγκροτήματα της
κοινότητας. Την Κυριακή
26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη
μεγάλη παρέλαση επί της
λεωφόρου Danforth, γνωστής ως “μικρή Ελλάδα
του Τορόντο”. Στην ομογενειακή αυτή εκδήλωση
συμμετείχαν πάνω από
δύο χιλιάδες ομογενείς,
εκπρόσωποι των συλλόγων, φοιτητές των τριών
πανεπιστημίων της καναδικής μεγαλούπολης και
μαθητές των δημοτικών
σχολείων της κοινότητας,
της Μητρόπολης και των
ιδιωτικής πρωτοβουλίας
σχολείων. Στην παρέλαση
έλαβαν επίσης μέρος και
παρέλασαν με τους ομογενείς η πρωθυπουργός της
επαρχίας Κάθλην Γουήν,
ο δήμαρχος του Τορόντο
και ομογενείς πολιτικοί
και ηγέτες των συλλόγων.
Ακολούθησε κατάθεση
στεφάνων στην προτομή
του ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ στην
συνέχεια η διοίκηση της
Παμμακεδονικής Ένωσης
του Οντάριο προσκάλεσε
την πρωθυπουργό στις
αίθουσες του “Μακεδονικού πολιτιστικού Κέντρου”
στην καρδιά της Ντάνφορφ για να συμμετάσχει
στις καθιερωμένες παρουσιάσεις.

συνέχεια από τη σελίδα 5

την έκπτωση φόρου του15
τοις εκατό για εκείνους
που αγοράζουν μηνιαίο
εισιτήριο για τα μαζικά
μέσα διακίνησης επειδή
η επιβατική κίνηση δεν
ήταν ενθαρρυντική, όπως
ήλπιζαν.
Ο Sousa δήλωσε ότι ελπίζει πως η φορολογική
πίστωση του Οντάριο θα
ενθαρρύνει περισσότερους από τους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν
τα μέσα μαζικής διαμετακόμισης, αλλά έδωσε μόνο
ανεπίσημα στοιχεία, όταν
ρωτήθηκε γιατί πίστευε
ότι θα μπορούσε αυτό να
λειτουργήσει.
«Εμείς απλώς προσπαθούμε να παρέχουμε κάποια
μέτρα με περισσότερο
προσιτές τιμές, να κάνουμε
τη ζωή λίγο πιο εύκολη για
τους ηλικιωμένους», είπε.
Η πίστωση «θα δώσει την
ευχέρεια στους ηλικιωμένους να πάνε στο γυμναστήριο, στη βιβλιοθήκη, ή
να πάρουν τα εγγόνια τους
σε μια συναυλία.»
Ο Sousa επίσης τόνισε

στην ομιλία του τις επενδύσεις που η κυβέρνηση
έχει κάνει στον τομέα της
καινοτομίας, λέγοντας ότι
περισσότερα από αυτά
μπορεί να αναμένενται
στον προϋπολογισμό.
«Πρέπει να αγκαλιάσουμε
νέες, δυνητικά επαναστατικές τεχνολογίες», είπε.
Επίσης, επισήμανε ότι
έρχονται περισσότερες
δαπάνες για την υγεία,
λέγοντας ότι ο τομέας θα
πάρει «μια μεγάλη ενισχυτική δόση.»
Ακόμα κι αν η φιλελεύθερη
κυβέρνηση του Οντάριο
έχει καταφέρει να εξαλείψει ένα έλλειμμα που σε
ένα σημείο ήταν πάνω από
$ 20 δισεκατομμύρια, το
χρέος της επαρχίας συνεχίζει να αυξάνεται.
Έχει φουσκώσει σε περισσότερο από 300 δισεκατομμύρια $ και τα επιτόκια
του προϋπολογισμού του
προηγούμενου έτους σε
αυτό το χρέος ήταν πάνω
από $ 11 δισεκατομμύρια
και αυξάνεται σε διπλάσια
μορφή τόσο γρήγορα όσο
οποιοσδήποτε τομέας των

δαπανών του προγράμματος.
Όταν ρωτήθηκε αν έχουν
ένα σχέδιο για να αρχίσουν να πληρώνουν το
χρέος, Sousa είπε, «είμαστε
αντιμέτωποι με το χρέος
πάντα.»
«Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους για να
διαχειριστούμε το χρέος
μας προς το του ΑΕΠ (αναλογία) με τρόπο που θα
αρχίσει να λεπταίνει προς
τα κάτω ακόμη περισσότερο», είπε.
Η αναλογία του Οντάριο
στο καθαρό χρέος προς
το ΑΕΠ είναι περίπου 40
τοις εκατό.
Το κόμμα των προοδευτικών συντηρητικών έχει
κατηγορήσει την κυβέρνηση για ότι εξισορροπεί
τον προϋπολογισμό χρησιμοποιώντας μη ορθόδοξες
τεχνικές, μέσω της χρήσης
των χρημάτων χρημάτων
που έρχονται μια φορά
καθώς αντιπροσωπεύουν
πώληση περιουσιακών
στοιχείων και τη χρήση του
αποθεματικού ταμείου.

The

Greek Grill Restaurant
Σας εγγυόμαστε: ÍïóôéìéÜ, ðïéüôçôá,
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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ΚΠΙΣΝ – Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου
Της Χριστιάννας Λούπα
www.palmografos.com
Με ιδιαίτερη λύπη παρακολουθήσαμε πρόσφατα
την τελετή παράδοσης-αυτοχειρίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος στο κράτος. Δυστυχώς, η μέχρι σήμερα
συμπεριφορά του ελληνικού Δημοσίου δεν εγγυάται το μέλλον του εξαιρετικού αυτού πολιτιστικού
κέντρου.
Το έργο το έχουμε δει πάμπολλες φορές. Οτιδήποτε
πέφτει στα χέρια του ελληνικού κράτους βαδίζει
ολοταχώς προς διάλυση.
Η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη: κακή διοίκηση,
κάκιστη διαχείριση οικονομικών, μίζες και ρεμούλες, δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, διορισμοί
ημετέρων, αδιαφορία και
τέλος εγκατάλειψη. Ό,τι
απομένει το ξεκοκαλίζουν
οι πλιατσικολόγοι. Εντελώς
ενδεικτικά αναφέρουμε
μερικά παραδείγματα που
βγάζουν μάτι.
Τα ξενοδοχεία Ξενία. Από
το 1953 μέχρι το 1967,
στις καλύτερες θέσεις της
χώρας κι από κορυφαίους
αρχιτέκτονες, κτίζονται
από τον ΕΟΤ τα λιτά αυτά

ξενοδοχεία, που φημίζονται για το υψηλό επίπεδο
των υπηρεσιών τους και
προσελκύουν τουρίστες
απ’ όλο τον κόσμο. Ο τουρισμός ακμάζει. Η δόξα
τους όμως δεν έμελλε να
κρατήσει πολύ, αφού σταδιακά και κυρίως από το
1991 και μετά, το κράτος αποδείχθηκε εντελώς
ανίκανο να τα συντηρήσει. Μολονότι τα 44 αυτά
κτίσματα – δείγματα της
νεότερης ελληνικής αρχιτεκτονικής αποτελούν
μέρος της πολιτιστικής
κληρονομιάς μας, στην
πλειοψηφία τους σήμερα
ρημάζουν εγκαταλελειμμένα.
Η Ολυμπιακή Αεροπορία.
Από τη στιγμή που κρατικοποιήθηκε πήρε την
κατιούσα. Μετατράπηκε
σε κομματικό παραμάγαζο στο οποίο η εκάστοτε
κυβέρνηση διόριζε τους
«ημετέρους», οι οποίοι και
απολάμβαναν ιδιαίτερα
προνόμια, όπως υψηλούς
μισθούς και πρόωρη συνταξιοδότηση. Το θλιβερό
τέλος του θρυλικού αερομεταφορέα του Ωνάση
είναι γνωστό σε όλους.
Τα ακίνητα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Θλιβερές εικόνες ντροπής,

που για μια φορά ακόμη
αποδεικνύουν πόσο ανίκανο είναι το υδροκέφαλο,
διεφθαρμένο, δυσκίνητο και αντιπαραγωγικό
αυτό μόρφωμα που λέγεται ελληνικό δημόσιο.
Εκατομμύρια ξοδεύτηκαν
για τα ολυμπιακά ακίνητα,
τις εγκαταστάσεις και το
ολυμπιακό χωριό, ακόμα
περισσότερα εκατομμύρια
γέμισαν τις τσέπες αετονύχηδων. Χώροι που, αν το
κράτος είχε συντηρήσει και
εκμεταλλευτεί σωστά μετά
το πέρας των Αγώνων, θα
μπορούσαν αναμφίβολα
να αποφέρουν μεγάλα
κέρδη στο Δημόσιο. Αντ’
αυτού, τα κτίρια χάσκουν
πλέον χωρίς παράθυρα,
απογυμνωμένα από οτιδήποτε χρήσιμο, γεμάτα
αρουραίους, ναρκομανείς
και σκουπίδια. Τα γήπεδα
έχουν πλέον μετατραπεί
σε βάλτους με βρομόνερα.
Το βασιλικό κτήμα Τατοΐου.
Από τη μεταπολίτευση και
μετά, η παραδεισένια αυτή
τοποθεσία, με τα ιστορικά
της κτίσματα, έπεσε στα
χέρια του κράτους, που,
όχι μόνο δεν σεβάστηκε
την Ιστορία του τόπου μας,
αλλά επέτρεψε στους κάθε
λογής πλιατσικολόγους
να το αποψιλώσουν από

συγγραφέα.Ο Γιώργος
Δερτιλής γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1939. Είναι ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
στο οποίο δίδαξε από το
1978 ως το 2000. Το 2000
ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Σπουδών σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού.
Επίσης διετέλεσε επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Χάρβαρντ
και της Οξφόρδης, καθώς
και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
της Φλωρεντίας, και είναι
τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας.
Το ακόλουθο απόσπασμα
από τα Προλεγόμενα του
βιβλίου κατά την άποψή
μου δίνει τον κύριο λόγο
για τη συγγραφή του:
«Γεγονότα της Ιστορίας
δύο αιώνων, βιώματα
τραυματικά που απωθήσαμε βαθιά μέσα μας. Ξεχασμένες χρεοκοπίες με τη
σφραγίδα της αμάθειας και
της δημαγωγίας, κρίσεις
που μας υποδούλωσαν
στην ένδεια, στις πλάνες
και στο ψεύδος, πόλεμοι
πολύνεκροι, εμφύλιοι
αδελφοκτόνοι και απωθημένοι, γεγονότα που απωθήσαμε στη λήθη για να
γλιτώσουμε από τη φρίκη
και τις τύψεις – ενώ η μόνη
κάθαρση θα ήταν η μνήμη
και η επίγνωσή τους. Ας
ανοίξουμε τα μάτια και την
ψυχή μας στην Ιστορία,
που εξορίζει τη λήθη και
φέρνει την Αλήθεια. Από τα
αίτια της κρίσης, το βιβλίο
αναζητεί τα βαθύτερα:
αυτά που ξεριζώνονται
δυσκολότερα γιατί είναι
βαθιά ριζωμένα στην νεοελληνική Ιστορία: αίτια
που επαναλαμβάνονται
στις επτά πτωχεύσεις που

βίωσαν οι Έλληνες από το
1824 έως τις ημέρες μας».

Επίκαιρα και Επίμαχα

Του Κυριάκου Αμανατίδη

Επτά πόλεμοι,
τέσσερις εμφύλιοι, επτά πτωχεύσεις, 1821 –
2016
Πρόσφατα διάβασα το
βιβλίο του Γ. Β. Δερτιλή με
τον παραπάνω τίτλο, το
οποίο κυκλοφόρησε στην
Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
του 2016, με 5 επανεκδόσεις μέχρι τον Δεκέμβριο.
Από ότι γνωρίζω, αυτό
είναι το πρώτο βιβλίο που
συνοπτικά καλύπτει τους
επτά πολέμους σ τους
οποίους είχε εμπλακεί το
ελληνικό κράτος, τους τέσσερις εμφύλιους πολέμους
και τις επτά πτωχεύσεις
που είχε υποστεί, από την
Επανάσταση του 1821 έως
το τέλος του 2016.
Ενόψει του γεγονότος ότι
η οικονομική κρίση συνεχίζει να ταλανίζει την
Ελλάδα, και η αντιμετώπισή της αποτελεί το κύριο
μέλημα της Ελληνικής Κυβέρνησης, το βιβλίο του Γ.
Δερτιλή δίνει στους αναγνώστες του τη δυνατότητα να ενημερωθούν για
τα αίτια που προκάλεσαν
τις επτά πτωχεύσεις του
ελληνικού κράτους, και για
τα μέτρα που είχαν λάβει οι
εκάστοτε κυβερνήσεις, τα
οποία σε τελική ανάλυση
είχαν αποδειχθεί αναποτελεσματικά. Από τη στήλη
αυτή θα προσπαθήσω να
δώσω, όσο πιο συνοπτικά
γίνεται, τα πορίσματα του
κ. Γ. Δερτιλή.
Εισαγωγικά κρίνω πως
απαιτείται ένα πολύ σύντομο βιογραφικό του

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΟΛΕΜΟΙ,
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
Είναι αξιοθαύμαστο το
γεγονός ότι ο ακαδημαϊκός
Γιώργος Δερτιλής κάλυψε
τους επτά πολέμους στους
οποίους η Ελλάδα είχε
εμπλακεί, τους τέσσερις
εθνοβόρους εμφύλιους
πολέμους, και τις επτά
οικονομικές πτωχεύσεις
που είχε υποστεί,κατά τη
διάρκεια μιας περιόδου
κοντά δύο αιώνων, από
την Επανάσταση του 1821
μέχρι το τέλος του 2016,
σε ένα βιβλίο 150 σελίδων.
Το γεγονός αυτό καθιστά
το βιβλίο του προσιτό στο
ευρύ αναγνωστικό κοινό,
το οποίο θα αποκτήσει
μια γενική ιδέα των προβλημάτων που ταλάνισαν
το έθνος από την Επανάσταση του 1821 μέχρι τις
ημέρες μας.
Αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθότι οι κυβερνητικοί φορείς, αλλά και
οι απλοίπολίτες, δεν θα
έχουν το δικαιολογητικό
της άγνοιας των συνεπειών, αν συνεχίσουν να επαναλαμβάνουν τα μοιραία
λάθη του παρελθόντος.
Το ερώτημα που γεννάται είναι γιατί τα σχολικά
βιβλία της ιστορίας παρακάμπτουν κάποια από
τα θέματα αυτά, τα οποία
αν είχαν αναλυθεί στην
τάξη από τους δασκάλους
και καθηγητές θα έδιναν
στους μαθητές τη δυνατότητα να διαμορφώσουν
μια πλέρια συνείδηση εχέσυνέχεια στη σελίδα 8

κειμήλια και αντικείμενα
ανεκτίμητης αξίας. Σήμερα, τα κτίρια ερειπωμένα,
μισοκατεστραμμένα από
το χρόνο, γεμάτα αποικίες
τρωκτικών, στέκουν σαν
φαντάσματα, για να μας
θυμίζουν ότι είμαστε ένας
λαός χωρίς αυτοσεβασμό,
«χωρίς περίσκεψιν, χωρίς
λύπην, χωρίς αιδώ», κατά
τον μεγάλο αλεξανδρινό
μας ποιητή. Ευτυχώς, μετά
από πολλές πιέσεις, τον περασμένο Δεκέμβριο εγκρίθηκε επιτέλους η αποκατάσταση του ανακτόρου από
το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Πότε
θα πραγματοποιηθεί; Ε, μη
βιάζεστε κιόλας! Το καλό
πράγμα αργεί να γίνει!
Το παλιό αεροδρόμιο του
Ελληνικού. Είδαμε και πάθαμε ν’ αποφασίσουμε τι
θα γίνει και από ποιον θα
γίνει. Στο μεταξύ τα πάντα
αφέθηκαν στην τύχη τους.
Για μια ακόμη φορά το
κράτος στάθηκε ανίκανο
να εκμεταλλευτεί την τεράστια αυτή έκταση.
Νοσοκομεία, πλήρως εξοπλισμένα, που δεν λειτούργησαν ποτέ και πανάκριβα
μηχανήματα που σαπίζουν
στα υπόγεια, αχρησιμοποίητα και κατεστραμμένα
πλέον από το χρόνο και
την αχρησία. Πόσα εκατομμύρια πεταμένα, πόσες
μίζες πλούτισαν τους επιτήδειους!
Το σχολείο της Αυλίζας
Αχαρνών. Ένα υπερσύγχρονο, πρότυπο σχολείο,
σε μια περιοχή υψηλής
εγκληματικότητας, περικυκλωμένο από πιάτσες
διακίνησης ναρκωτικών
και δίπλα σε ρέμα που
φουσκώνει επικίνδυνα σε
κάθε βροχόπτωση, λεηλατημένο και ρημαγμένο,
(ως και το ασανσέρ έχουν
ξαφρίσει!), χωρίς ποτέ
να λειτουργήσει. Εγκαταστάσεις που κόστισαν
2.045.866– ευρώ στους Έλ-

ληνες φορολογούμενους!
(Καθημερινή).
Όσον αφορά το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ελπίζουμε
(αλλά δεν πιστεύουμε),
ότι δεν θα προστεθεί στον
μακρύ κατάλογο των «θυμάτων» του ελληνικού
Δημοσίου - πολλά είναι
τα κληροδοτήματα ευεργετών προς την πολιτεία,
που βρήκαν άσχημο τέλος
στα νύχια του κρατικού
μηχανισμού. Εκτός του
ότι το Κέντρο αποτελεί
ένα πραγματικό πολιτιστικό διαμάντι και είναι
το ακριβότερο έργο που
έχει πραγματοποιήσει το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
παγκοσμίως, να σημειωθεί
ότι το όλο εγχείρημα κατασκευάστηκε με τέτοιες
υπερσύγχρονες προδιαγραφές, ώστε το κράτος
να μπορεί να το συντηρεί
και να το λειτουργεί με τον
πλέον οικονομικό τρόπο.
Συγκεκριμένα, παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά
παραδείγματα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα
του Ιδρύματος:
- Ο σχεδιασμός λειτουργίας των κτιρίων που στοχεύει σε οικονομίες κλίμακας με κοινή χρήση
Η/Μ εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού, π.χ. ύδρευσης,
κλιματισμού, ηλεκτρισμού,
ICT.
- Περιβαλλοντικά φιλικές
τεχνολογίες όπως επανάχρηση νερού εκτός πόσιμου στο κτίριο της Λυρικής
σκηνής, χρήση λαμπτήρων
χαμηλής κατανάλωσης,
χρήση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας EMS.
- Τα πράσινα δώματα, τα
οποία αποτελούν φυσική
μόνωση για τα κτίρια και
μειώνουν τις ενεργειακές
απαιτήσεις θέρμανσης και
κλιματισμού τους.
- Το φωτοβολταϊκό στέγαστρο, το οποίο θα συμβάλει σε σημαντικό ποσοστό

στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του KΠΙΣΝ.
- Ο σχεδιασμός της φύτευσης του πάρκου με εν γένει
ενδημικά και ξηρανθεκτικά φυτά που ενσωματώνει
χαμηλότερες απαιτήσεις
σε νερό και έξοδα συντήρησης και διαμορφώνει
ευνοϊκά το μικρόκλιμα της
περιοχής.
- Η αποφυγή χρήσης νερού από το δημόσιο δίκτυο για άρδευση.
- Οι υψηλές ποιοτικές
προδιαγραφές των υλικών, συστημάτων αλλά
και μεθόδων κατασκευής
που αποτελούν επιλογές
με γνώμονα την αύξηση
της λειτουργικής ζωής των
κτιριακών εγκαταστάσεων
με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση (π.χ. αντισεισμική μόνωση, ολόσωμες
κατασκευές μπετόν, μονολιθικότητα ενεργειακού
στεγάστρου, κ.λπ.).
- Αύξηση απόδοσης και
χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης σε
εύρος κύκλου ζωής με
χρήση των πλέον σύγχρονων ολοκληρωμένων
συστημάτων διαχείρισης
και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων
που ξεκινά από την φάση
σχεδιασμού και κατασκευής (χρήση μοντέλου BIM/
Revit) και ολοκληρώνεται
με προηγμένα προγράμματα διαχείρισης (Facility
Management).
Γιατί, κύριε Δρακόπουλε; Γιατί παραδώσατε «τα
Άγια τοις κυσί»; Δεν δίνατε καλύτερα αυτά τα 617
εκατομμύρια ευρώ, που
κόστισε το Κέντρο Πολιτισμού, στους δανειστές
μας, μήπως και ξελασπώσουμε λίγο; Έτσι κι αλλιώς,
χαμένα θα πάνε! Με την
παραίτηση του κυρίου
Κιμούλη άλλωστε, φαίνεται πως άρχισαν κιόλας τα
όργανα…
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Η Κίνα πρέπει να μάθει το χρυσό κανόνα
Του Christopher Balding
Η Κίνα φαίνεται να ακμάζει
στην εποχή του Trump.
Έχοντας απέναντί τους μια
αμερικανική κυβέρνηση
που ασπάζεται τον προστατευτισμό, οι ηγέτες του
Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν -αν είναι δυνατόν- επαναπροσδιοριστεί
ως πρωταγωνιστές της
παγκοσμιοποίησης, του
ελεύθερου εμπορίου και
της εξωστρέφειας. Πρόσφατα, προειδοποίησαν
τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής της Δύσης να
αντιμετωπίζουν τους Κινέ-

ζους επενδυτές πιο καλοπροαίρετα έαν περιμένουν
από την Κίνα να ανοίξει
περαιτέρω τις αγορές της.
Η μεγαλύτερη απελευθέρωση, προειδοποίησε ο
επικεφαλής της κεντρικής
τράπεζας Zhou Xiaochuan,
θα εξαρτηθεί από το κατά
πόσον οι Κινέζοι επενδυτές
“απολαμβάνουν καλύτερη
μεταχείριση στο εξωτερικό
και σε άλλες χώρες”.
Αυτό το αίτημα είναι δύσκολο να ληφθεί σοβαρά
υπόψιν. Η αλήθεια είναι
πως οι κινεζικές επιχειρήσεις που αναζητούν
επενδυτικές ευκαιρίες στο

εξωτερικό τυγχάνουν σήμερα -αλλά και όλα τα
χρόνια- πολύ καλύτερης
αντιμετώπισης από ό,τι οι
ξένοι επενδυτές που πηγαίνουν στην Κίνα.
Μόνο λίγες συμφωνίες από
όσες αφορούσαν κινεζικές εταιρείες οπουδήποτε
στον κόσμο έχουν κατά το
παρελθόν πέσει πάνω σε
τοίχο. Το 2012, η κυβέρνηση Obama απέρριψε το
προτεινόμενο από τους Κινέζους αιολικό πάρκο που
θα εγκαθίσταντο άβολα
κοντά στις εκπαιδευτικές
εγκαταστάσεις του ναυτικού στο Όρεγκον. Τον

δραχμής.
*1931 – 1932. Πτώχευση
μετά από την παγκόσμια
οικονομική ύφεση. Υποτίμηση της δραχμής κατά
94%.
*1940 – 1943. Έκτη πτώχευση.
*2009. Η οικονομική διάσωση από τους Ευρωπαίους εταίρους αντιστοιχεί
με πτώχευση.

την παραίτησή τους ως
ψηφοφόροι και ως πολίτες
και αφήνονται στο έλεος
των φαύλων, ανικάνων,
αμόρφωτων και ανόητων
ανθρώπων που ψηφίζουν
τους νόμους του εκάστοτε
αφέντη-πρωθυπουργού;».
Ο δημοσιογράφος Θοδωρής Αντωνόπουλος, σε
συζήτηση που είχε με τον
κ. Γ Δερτιλή, μεταξύ άλλων
του έθεσε και την ακόλουθη ερώτηση:
«Πολιτικοί και οικονομολόγοι σε Ελλάδα και εξωτερικό εξακολουθούν να
ερίζουν για τη βιωσιμότητα του χρέους. Φαίνεται ότι
εσείς θεωρείτε το χρέος βιώσιμο υπό προϋποθέσεις.
Ποιες είναι αυτές;».
Η απάντηση του κ. Δερτιλή νομίζω πως συνοψίζει
ρεαλιστικά την κατάσταση
που επικρατούσε στην Ελλάδα μέχρι τους τελευταίους μήνες του 2016, όταν
κυκλοφόρησε το βιβλίο
του.
«Όπως γράφω στο βιβλίο,
ένα δημόσιο χρέος που
υπερβαίνει ακόμα και το
150% του ΑΕΠ είναι βιώσιμο αν οι αγορές μπορούν
βασίμως να προβλέψουν
ικανοποιητική οικονομική
μεγέθυνση στα αμέσως
επόμενα 10-20 χρόνια.
Αντιθέτως: ακόμη και ένα
χρέος χαμηλότερο από το
80% του ΑΕΠ δεν είναι βιώσιμο σε μια οικονομία που
δεν είναι ανταγωνιστική
διεθνώς, που δεν παράγει
αρκετά, δεν προσελκύει
επενδύσεις και δεν μεγεθύνεται…
Για να γίνει το χρέος βιώσιμο πρέπει να γίνουν
οι μεταρρυθμίσεις που
παζαρεύουμε από το 2009
χωρίς αποτέλεσμα ή τις
αποφεύγουμε αφού τις
υπογράψουμε, κοροϊδεύοντας τους «Κουτόφραγκους».
Δεδομένου ότι η τελευταία
παράγραφος αντανακλά
την κατάσταση στην Ελλάδα στους πρώτους μήνες
του 2017, και λαμβάνοντας
υπόψη πως το βιβλίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2016, εικάζω πως
αν ο Καθηγητής Γιώργος
Δερτιλής έγραφε το βιβλίο
του τώρα, πιθανότατα θα
είχε διαφορετική άποψη
για το βιώσιμο του ελληνικού χρέους, χωρίς
την αναδιαπραγμάτευσή
τουμε τους θεσμούς για
τους όρους αποπληρωμής
του…

Επίκαιρα και Επίμαχα
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φρονα πολίτη.
Συνοπτικά, δίνω τις κύριες
φάσεις των επτά πολέμων,
των τεσσάρων εμφυλίων
και των επτά πτωχεύσεων
μετά από την Επανάσταση
του 1821 μέχρι το 2016.
Α. Επτά Πόλεμοι
*1821 – 1828. Επανάσταση
Ανεξαρτησίας
*1853 – 1862. Κριμαϊκός
Πόλεμος, ελληνικά στρατεύματα αγωνίζονται για
την απελευθέρωση της
Θεσσαλίας. Γαλλο-βρετανικά αγήματα καταλαμβάνουν τον Πειραιά.
1862:εξέγερση εκθρονίζει
τον βασιλιά Όθωνα.
*1875 – 1878. Σερβο-Τουρκικός και Ρωσο-Τουρκικός
Πόλεμος. Ελληνικά στρατεύματα στην Θεσσαλία.
Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου.
*1897 – Κρητική επανάσταση και Ελληνο-Τουρκικός Πόλεμος.
*1912 – 1918. Βαλκανικοί
Πόλεμοι και Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
*1920 – 1922. Ελληνο-Τουρκικός Πόλεμος
(Μικρασιατική Εκστρατεία).
*1940 – 1944. Δεύτερος
Παγκόσμιος Πόλεμος.
Β. Τέσσερις Εμφύλιοι Πόλεμοι
*1824 – 1826. Εμφύλιος
πόλεμος κατά τη διάρκεια
της Επανάστασης.
*1831 – 1833. Εμφύλιος
πόλεμος μετά από τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.
*1916 – 1918. Εμφύλιος
πόλεμος. Βενιζελικό κίνημα και χωριστό κράτος
στην Θεσσαλονίκη.
*1945 – 1949 Εμφύλιος πόλεμος που ζήσαμε πολλοί
από εμάς, και που ήταν πιο
καταστροφικός από την
γερμανική κατοχή.
Γ. Επτά Πτωχεύσεις
*1827. Οι διεθνείς αγορές
απέκλεισαν την Ελλάδα για
σύναψη δανείων.
*1844. Πτώχευση μετά από
την παύση πληρωμών για
το Δάνειο των Μεγάλων
Δυνάμεων, και υποτίμηση
της δραχμής.
*1893. Πτώχευση μετά
από την αύξηση του χρέους, και υποτίμηση της
δραχμής.
*1922. Πτώχευση μετά
από την Μικρασιατική Καταστροφή. Υποτίμηση της

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Σε ένα σημείο του βιβλίου
του ο κ. Γ. Δερτιλής αναφέρει τους ακόλουθους λόγους που τον παρακίνησαν
στη συγγραφή του:
«Από τα αίτια της κρίσης,
το βιβλίο αναζητεί τα βαθύτερα: αυτά που ξεριζώνονται δυσκολότερα γιατί
είναι γερά ριζωμένα στη
νεοελληνική Ιστορία. Αίτια
που επαναλαμβάνονται
στις επτά πτωχεύσεις που
βίωσαν οι Έλληνες από το
1824 έως τις μέρες μας. Αν
οι Έλληνες πολίτες γνώριζαν τα σφάλματα που
οδήγησαν στις έξι πρώτες
πτωχεύσεις της Ιστορίας
μας, θα είχαμε αποφύγει
την έβδομη. Αν οι Έλληνες πολιτικοί γνώριζαν τα
σφάλματα που οδήγησαν
στους εμφυλίους πολέμους της Ιστορίας μας,
θα είχαν αποκηρύξει τις
εμφυλιοπολεμικές τους
δημαγωγίες. Αυτά τα απλά
πράγματα θέλω κυρίως
να πω με αυτό το βιβλίο,
το τελευταίο που γράφω,
γιατί σαράντα χρόνια στο
επάγγελμα του ιστορικού
και του δάσκαλου είναι
βαρύ φορτίο».
Σε άλλο σημείο του βιβλίου του κάνει την ακόλουθη
σκληρή κριτική στην Ελληνική Κυβέρνηση:
«Η εμφυλιοπολεμική δημαγωγία οδηγεί σε δικτατορία με κουρελιασμένο
μανδύα ψευδοκοινοβουλευτισμού. Βαριά η λέξη,
αλλά όχι άδικη. Είναι άραγε
ασήμαντες οι ανοησίες και
οι ψευτιές των «εκπροσώπων του Λαού» που
παρελαύνουν στις οθόνες;
Είναι μήπως τυχαίοι οι ψευτοδιαξιφισμοί και οι αλληλοκατηγορίες, τα σκισμένα
μνημόνια, οι ελαστικές
συνειδήσεις και τα ανύπαρκτα ή ψευδή «πόθεν
έσχες»; Και είναι περίεργο
που οι μισοί τουλάχιστον
Έλληνες έχουν υποβάλει

περασμένο Δεκέμβριο,
για λόγους εθνικής ασφάλειας, ο Πρόεδρος Obama
εμπόδισε την κινεζική
εξαγορά μιας γερμανικής
εταιρείας κατασκευής τσιπ
με σημαντική δραστηριότητα στις ΗΠΑ. Κάποιες
κινεζικές εταιρείες έχουν
επίσης αποχώρησει από
διαπραγματεύσεις, όταν
η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων των ΗΠΑ (CFIUS),
η οποία εξετάζει τέτοιες
εξαγορές, έχει εκδηλώσει
ενδιαφέρον για αυτές.
Το πιο αξιοσημείωτο είναι η
θερμή υποδοχή που έχουν
λάβει οι Κινέζοι επενδυτές,
ακόμη και σε τομείς που θα
μπορούσαν να θεωρηθούν
ευαίσθητοι. Οι κινεζικές
εταιρείες έχουν εξαγοράσει ένα ευρύ φάσμα ξένων
επιχειρήσεων τεχνολογίας.
Ενώ οι πολιτικοί έχουν
εκφράσει ανησυχίες για
τη διείσδυση της Κίνας
στην κινηματογραφική
βιομηχανία των ΗΠΑ, δεν
έχει αποτραπεί ούτε μία
επένδυση. Η επιτροπή ξένων επενδύσεων λέει ότι η
Κίνα είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος αγοραστής επιχειρήσεων που ασχολούνται
με “κρίσιμες τεχνολογιες”.
Είναι είτε στην ίδια θέση,
είτε προηγείται σε σχέση
με βασικούς συμμάχους
των ΗΠΑ, όπως η Γερμανία,
το Ισραήλ και η Ιαπωνία.
Σύμφωνα με έκθεση του
δικηγορικού γραφείου
Covington and Burling, τα
deals που περιλάμβαναν
κινεζικές εταιρείες αντιπροσώπευαν σχεδόν μία
στις πέντε υποθέσεις που
τράβηξαν την προσοχή

της CFIUS μεταξύ 2012 και
2014. Η “συντριπτική πλειοψηφία” αυτών εγκρίθηκε.
Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι
το ίδιο φιλόξενες με τις
ΗΠΑ, αν όχι περισσότερο.
Το περασμένο φθινόπωρο, το Ηνωμένο Βασίλειο
ενέκρινε επένδυση 23 δισ.
δολαρίων σε πυρηνικό
αντιδραστήρα που είχε
σκοπό να τροφοδοτεί με
ρεύμα μεγάλο μέρος της
νότιας Βρετανίας. Παρά το
γεγονός ότι η Γερμανία έχει
παραπονεθεί σχετικά με
τους περιορισμούς επί των
επενδύσεων στην Κίνα, η
κυβέρνησή της δεν έκανε
τίποτα για να σταματήσει
την αγορά της εταιρείας
ρομποτικής Kuka από την
κινεζική κατασκευάστρια
ηλεκτρικών συσκευών
Midea.
Είναι σαφές ότι, ακόμη
και αν δεν λαμβάνονταν
όλες οι αποφάσεις υπέρ
της, η Κίνα θα πιεζόταν
αφόρητα να αποδείξει συστηματική προκατάληψη
ενάντια στους πολίτες και
τις επιχειρήσεις της. Αυτό
που κάνει την κινεζική
κριτική ακόμη πιο προβληματική είναι ότι οι κινεζικές
ρυθμιστικές αρχές έχουν
πιθανότατα “σκοτώσει”
περισσότερες συμφωνίες
από ό,τι οι ξένες ρυθμιστικές αρχές. Τους δύο
πρώτους μήνες του 2017,
εν μέσω μιας ευρύτερης
λήψης δραστικών μέτρων,
οι κινεζικές επενδύσεις
στο εξωτερικό υποχώρησαν 55% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο. Σύμφωνα με μια
έκθεση, πέρυσι ακυρώ-

θηκαν 30 διαφορετικές
συναλλαγές αξίας 75 δισ.
δολαρίων επειδή οι κινεζικές εταιρείες απέτυχαν να εξασφαλίσουν την
απαιτούμενη ρυθμιστική
έγκριση στο εσωτερικό.
Επίσης, η κινεζική αγορά παραμένει πολύ πιο
κλειστή για τους ξένους
επενδυτές από ό,τι οι ξένες αγορές για τους Κινέζους αγοραστές. Από τη
στεγανοποίηση αρκετών
βιομηχανιών απέναντι στις
εξωτερικές επενδύσεις έως
και την απαίτηση από τις
εταιρείες που επενδύουν
τελικά να σχηματίζουν κοινοπραξίες με τοπικές εταιρείες, η Κίνα διατηρεί τα
εμπόδια για τους ξένους.
Οι Κινέζοι ηγέτες εξακολουθούν να δικαιολογούν
τέτοιου είδους μέτρα ισχυριζόμενοι ότι επιβλέπουν
μια μικρή, οπισθοδρομική
οικονομία που έχει ανάγκη να προστατευτικών
μέτρων για να προφυλάξει
τις εγχώριες επιχειρήσεις.
Αυτή η ανισορροπία
εκτρέφει σπασμωδικές
αντιδράσεις στη Δύση. Η
τελευταία λέξη που έχει
γίνει “καραμέλα” στους κύκλους χάραξης πολιτικής
για την αντιμετώπιση Κίνα
είναι η “αμοιβαιότητα”.
Οι πολιτικοί στην Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και
το Βερολίνο προτείνουν
να αντιμετωπίζονται οι
κινεζικές εταιρείες όπως
αντιμετωπίζονται οι δικές
τους εταιρείες στην Κίνα.
Οι Κινέζοι ηγέτες θα πρέπει
να αποφασίσουν τι είδους
οικονομική πολιτική θέλουν να ακολουθήσουν:
μία με βάση τα συνθήματα
για την εξωστρέφεια, ή μία
που θα καλωσορίζει με αυτοπεποίθηση τις επενδύσεις από το εξωτερικό, την
τεχνογνωσία και τον ανταγωνισμό. Φυσικά, έχουν
κάθε δικαίωμα να απαιτούν δίκαιη μεταχείριση
για τις κινεζικές εταιρείες.
Αλλά το να είσαι παγκόσμιος ηγέτης σημαίνει να
δίνεις το παράδειγμα.

WE ARE LOOKING FOR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GENERAL LABOURES
SKILLED LABOURERS
MACHINE OPERATORS
QC/QA
BAKE OFF TECHS
LINE OPERATORS
DOUGH MIXERS, LINE OPERATORS
FORKLIFT OPERATORS,
AZ/DZ DRIVERS AND MUCH MORE.

*DAYS AFTERNOON AND NIGHTS*
APPLY IN PERSON AT:
900 Albion Road Unit C-20 (Islington and Albion Rd)
Between the hours of 10:00 am to 3:00 pm
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Το πρώτο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνο
καναδών ακαδημαϊκών του Οντάριο
Ι.Σ. Σαραϊδάρης
Το Σάββατο στις 8 του
Απριλίου ο Σύνδεσμος
Ελληνο καδών Ακαδημαϊκών του Οντάριο είχε το
πρώτο του Επιστημονικό
Συμπόσιο στο Τορόντο
που πραγματοποιήθηκε
στο κτίριο του Sandford
Fleming του Πανεπιστημίου του Τορόντο της πα-

νεπιστημιούπολης του St.

ναδούς επιστήμονες του
Οντάριο, φοιτητές, τον
τύπο, τις τοπικές (κοινοτικές) αρχές και το ευρύτερο
κοινό.
Το πρόγραμμα των συναντήσεων ήταν διαιρεμένο
σε δύο τμήματα.
Το πρώτο περιλάμβανε μια
σειρά από παρουσιάσεις
από μέλη καθώς και από
μεταπτυχιακούς φοιτητές των πανεπιστημιακών
σχολών του
Οντάριο που
κάλυπταν
μια πολύ μεγάλη ποικιλία θεμάτων
α πό πολλά
και διάφορα
αντικείμενα.
Οι παρουσιάσεις κυρίως
στράφηκαν
γύρω από τις
μεθοδολογίες της υψηλής ποιότητας έρευνας
σε έλληνες και ελληνο-Κα- που ακολούθησαν οι ΈλληGeorge.
Το συνέδριο έγινε πραγματικότητα με την υποστήριξη της γενναιόδωρης
προσφοράς του Ιδρύματος
Ελληνικής Κληρονομιάς
καθώς και του Οινοποιείου Rose Hill, και υπό
την αιγίδα του Ελληνικού
Προξενείου στο Τορόντο.
Το Συμπόσιο ήταν ανοιχτό

νες και Ελληνο καναδοί
Ακαδημαϊκοί
στο Οντάριο
και δόθηκε η
ευκαιρία στο
ακροατήριο
να θέσει τα
ερωτήματά
του.
Ο δ ε ύ τ ερ ο
μέρος περιλάμβανε τον
κύριο ομιλητή καθηγητή
Μ. Ψαλιδόπουλο, εναλλακτικό εκτελεστικό διευθυντή στο
Νομισματικό
Ταμείο και καθηγητή της
Ιστορίας της οικονομικής
σκέψης στο τμήμα των
Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών.
Υπήρξε επίσης μια σειρά
παρουσιάσεων Ελλήνων
και ελληνο καναδών καθηγητών πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων.
Ο Σύνδεσμος Ελληνο καναδών Ακαδημαϊκών ιδρύ-

θηκε το 1991 με κύριο σκοπό να αντιπροσωπεύσει το
ερευνητικό και διδακτικό
προσωπικό ελληνικής καταγωγής των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του
Οντάριο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σύνδεσμου Ελληνο
Καναδών Ακαδημαϊκών
του Οντάριο αποτελείται
από τους Δρ. Γιώργο Γε-

ωργακόπουλο που είναι ο
Πρόεδρος.
Δρ. Σάκη Γκέκα αντιπρόεδρο. Δρ. Χριστίνα Χριστάρα, ταμεία. Δρ. Πέτρο
Πεχλιβάνογλου Γραμματέα. Και Δρ. Δημήτρη Χατζηνάκο Μέλος.

«Η δική μας Μαρία Κάλλας». Μια δημιουργία της
Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας.
Ι. Σ. Σ.
Στα πλαίσια του χαρακτηρισμού από το ελληνικό
υπουργείο Πολιτισμού του
έτους 2017 σαν έτος της
Μαρίας Κάλλας με την
συμπλήρωση σαράντα
χρόνων από τον θάνατο
της η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία σε συνεργασία με

άλλους φορείς και οργανισμούς της Μεσσηνίας
καθώς και του εξωτερικού
ανέθεσε στον σκηνοθέτη Μπάμπη Τσόκα (μαθητή του Bergman και
καθηγητή της Βασιλικής
Ακαδημίας Κινηματογράφου της Στοκχόλμης) την

δημιουργία του Ντοκυμαντέρ, η δική μας Μαρία
Κάλλας. Η ταινία που είναι
διάρκειας 95 λεπτών είναι ένα δραματοποιημένο
ντοκυμαντέρ και είναι το
αποτέλεσμα συμμετοχικής
εθελοντικής συνεργασίας
υπό την καθοδήγηση του
σκηνοθέτη μελών της Αμ-

φικτιονίας, του Συλλόγου
Αποφοίτων του Μουσικού
Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας», της Ένωσης
Φίλων «Μαρία Κάλλας»,
του Μεσσηνιακού Συλλόγου Νέας Υόρκης «Ο
Αριστομένης», ηθοποιών,
οπερατέρ, συγγραφέων,
ποιητών, προξένων, γλυπτών, καλλιτεχνών, μουσικών, επαγγελματιών,
δημοσιογράφων, εφημερίδων και τηλεοπτικών
σταθμών.
Η Αμφικτιονία με αυτό το

πόνημα έδωσε το μήνυμα
ότι η Κάλλας είναι Ελληνίδα
και η Ελλάδα συνεχίζει να
γεννά διάσημες προσωπικότητες
Η παρουσίαση της ταινίας
στην Βορειοαμερικανική
Ήπειρο που έγινε με την
συμμετοχή της Μεσσηνιακής Ομοσπονδίας και
την αρωγή των Ελληνικών
Προξενείων άνοιξε την
περιοδεία στην Νέα Υόρκη
και μετά προβλήθηκε και
να παρουσιάστηκε στο
Σικάγο, το Τορόντο, το

Μόντρεαλ και τη Βοστώνη. Επίσης σχεδιάζεται να
επαναληφθεί η προβολή
της ταινίας και πάλι στη
Νέα Υόρκη στο τέλος της
περιοδείας στις 5 Απριλίου.
Η αίθουσα του Πολυμενάκειου ήταν γεμάτη στις
3 Απριλίου όταν έγινε η
προβολή της ταινίας Ντοκυμαντέρ.
Είχε προηγηθεί παρουσίαση από τον πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Θόδωρο
Τζαλαλή.
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Με νομοθετική ρύθμιση η επαρχιακή κυβέρνηση
του Οντάριο και η διοίκηση του Τορόντο, κατοχυρώνουν τα ίσα δικαιώματα όλων των Καναδών.
Της Μαρίας Βουτσινά
Με νομοθετική ρύθμιση
και την δημιουργία ειδικού
φορέα προστασίας των
δικαιωμάτων του πολίτη,
τόσο η Φιλελεύθερη κυβέρνηση της πρωθυπουργού Kathleen Wynne, όσο
και ο Δήμος του Τορόντο,
προσπαθούν να κατοχυρώσουν τα ίσα δικαιώματα
όλων των κατοίκων τόσο
της επαρχίας όσο και του
Τορόντο. Για τον λόγο αυτόν δημιουργήθηκε από το
Τορόντο η υπηρεσία των
νεοφερμένων Καναδών, η
οποία θα έχει ως μέλημα
την παροχή κάθε είδους
βοήθειας απαραίτητης
για τους νέο μετανάστες οι
οποίοι προτιμούν το Τορόντο ως τόσο εγκατάστασης
τους στη νέα γη. Με την
υπηρεσία αυτή ασχολείται επίσης και ο ομογενής δημοτικός σύμβουλος
Δημήτρης Καρύγιαννης,
του οποίου η σπουδαία
εμπειρία πάνω σε θέματα
μετανάστευσης αναγνωρίζεται από ολόκληρο το

πολιτικό κατεστημένο του
Καναδά. Τα προγράμματα
της νέας αυτής υπηρεσίας
του Τορόντο πρόκειται να
μεταφραστούν σε όλες τις
93 γλώσσες που καταγράφονται ως μητρική γλώσσα
των κατοίκων, προσφέροντας έτσι μια σημαντική
υπηρεσία σε νέους και παλαιούς μετανάστες γύρω
από την αναγκαιότητα
της αμοιβαίας κατανόησης και καλής γειτονίας.
Από την πλευρά της επαρχιακής κυβέρνησης έχει
δημιουργηθεί ένα τριετές
αντιρατσιστικό στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα
τελεί υπό την αιγίδα της
Διεύθυνσης καταπολέμησης του ρατσισμού.
Το σχέδιο αυτό στοχεύει
στην καταπολέμηση του
συστημικού ρατσισμού
και στις πολιτικές και αποφάσεις καθώς επίσης και
τα διάφορα προγράμματα
της κυβέρνησης έτσι ώστε
κάθε πολίτης να μπορεί να
αξιοποιήσει στο έπακρο
της ικανότητές του ώστε
να μπορεί να έχει πλήρη
συμμετοχή στην κοινωνία.

Το σχέδιο αυτό το οποίο έχει τεθεί υπό
την αιγίδα του υπουργού Michael Coteau,
αποσκοπεί στην δημιουργία ειδικής εκπαιδευτικής καμπάνιας ευαισθητοποίησης
του κοινού. Αποβλέπει στη συνεργασία
όλων των κοινοτήτων της επαρχίας. Την
δημιουργία συμβουλευτικής ομάδας
του υπουργού για την καταπολέμηση
του ρατσισμού και τέλος την δημιουργία
αντιρατσιστικής διάσκεψης με στόχο τη
συμμετοχή ερευνητών, κοινωνικών εταίρων, εμπειρογνωμόνων και διαμορφωτών
της κοινής γνώμης με πολιτικούς ώστε να
ανταλλάξουν γνώσεις και να αξιολογήσουν
τα εργαλεία, τις στρατηγικές και τα πλαίσια
της κυβέρνησης για την καταπολέμηση
του ρατσισμού στην επαρχία. Σχετικά
με το νέο πρόγραμμα έκανε αναφορά ο
υπεύθυνος υπουργός της επαρχία Κοτώ
από κοινού με το μέλος του επαρχιακού
κοινοβουλίου Σου Γουών, μια υπεύθυνη και
ικανότατη βουλευτή των Φιλελευθέρων. Οι
δύο ομιλητές οι οποίοι είναι μετανάστες
στο Καναδά, αναφέρθηκαν στις αρχικές
εμπειρίες, τόσο τις δικές τους όσο και των
γονιών τους και τόνισαν την απόφασή
τους να αγωνιστούν κατά δύναμη για την
εξάλειψη κάθε είδους φυλετικών και άλλων
διακρίσεων. Η νέα κυβερνητική υπηρεσία
έχει ξεκινήσει μια σχετική διαφημιστική καμπάνια σε όλες τις γλώσσες που μιλούνται
στην επαρχία του Οντάριο προκειμένου να
δημιουργηθεί ένα περιβάλλον απόλυτα
αντιρατσιστικό.

Το αντικαταθλιπτικό που
Συνάντηση του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη βρίσκεται στο μπαλκόνι σας!
κ. κ. Βαρθολομαίου με τη Δρ.
Αυγερινοπούλου

Τη σημασία ανάληψης
επιπρόσθετων πρωτοβουλιών και δράσεων για την
αντιμετώπιση της υδάτινης κρίσης συζήτησαν σε
συνάντηση που είχαν στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, η
Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κύριος κύριος
Βαρθολομαίος και η Αντιπρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής του διακυβερνητικού «Οργανισμού Παγκόσμια Σύμπραξη για
το Νερό» (Global Water
Partnership Organization
- G.W.P.O.) , πρ. Βουλευτής
Ν. Ηλείας και Πρόεδρος
της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Δρ.
Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, αναγνωρίζοντας ότι
η καταστροφή του περιβάλλοντος αποτελεί το
κατεξοχήν σύγχρονο πρόβλημα, που απειλεί το Δημιούργημα του Θεού, έχει
αναδείξει την προστασία
του περιβάλλοντος και
κατ’ επέκταση του νερού
αρκετά υψηλά στην «ατζέντα» της Πατριαρχείας
του και είναι γνωστός για
τις περιβαλλοντικές του
ευαισθησίες.
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού,
η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα
Αυγερινοπούλου δήλωσε:
«Σήμερα υπάρχουν στις

α ν α πτυσσόμενες
χώρες
α κ ό μα 663
εκατομμύρια
άνθρωποι που
ζ ο υ ν
χ ω ρίς να
έχουν
ασφαλή
π ρ ό σβαση
σε νερό,
χ ω ρίς να
έχουν
ν ε ρ ό
κοντά
στο σπίτι τους,
ενώ ξοδεύουν
εκατοντάδες ώρες για
να πάνε να φέρουν νερό
για τις οικογένειές τους.
Παράλληλα, τόσο στις
αναπτυσσόμενες όσο και
τις ανεπτυγμένες χώρες
πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες
απορρύπανσης, τόσο για
την προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και για
την οικολογική ισορροπία
των οικοσυστημάτων. Οι
πόροι του νερού δέχονται
τις πιέσεις της κλιματικής
αλλαγής, με αποτέλεσμα
σε πολλές περιοχές του
πλανήτη να σημειώνονται

έντονα φαινόμενα λειψυδρίας. Ας μην ξεχνάμε ότι
το νερό αποτελεί, εργαλείο
συνεργασίας και δίκαιης
ανάπτυξης».
Κλείνοντας τη συνάντηση
ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαίος δώρισε το βιβλίο του
με τίτλο “On Earth as in
Heaven” στη Δρ. Αυγερινοπούλου, το οποίο πραγματεύεται τη σύνδεση του
οικολογικού προβλήματος
με την εκκλησιολογική διάσταση, αναδεικνύοντας τη
σημασία της προστασίας
του περιβάλλοντος.

Φορέστε πλαστικά γάντια και βγείτε στη βεράντα για να φροντίσετε τα
φυτά σας, να φυτέψετε
καινούργια λουλούδια
και μυρωδικά εποχής.
Ακόμη κι αν η κηπουρική
δεν συγκαταλέγεται στα
χόμπι σας, νέες έρευνες
την προτείνουν ως το καλύτερο αντικαταθλιπτικό
για άντρες και γυναίκες
κάθε ηλικίας.
Έρευνα που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του
2017 βρήκε πως άνθρωποι που ζουν σε περιοχές
με πλούσια βλάστηση
έχουν βελτιωμένη σωματική και διανοητική
υγεία καθώς και μειωμένη
θνησιμότητα. Το εντυπωσιακό εύρημα είναι πως
το 30% της μειωμένης
θνησιμότητας που εντόπισαν οι ειδικοί αποδίδεται
στα λιγότερα περιστατικά
κατάθλιψης που παρουσιάζουν οι άνθρωποι που
ζουν κοντά σε φυσική
βλάστηση.
Με αυτά τα ευρήματα, οι
ειδικοί θέλησαν να ψάξουν λίγο βαθύτερα το
πώς η ενασχόληση με τη
φύση και η κηπουρική
βελτιώνουν τη συνολική
μας υγεία. Ο καθηγητής
Tim Lang, από το κέντρο
διατροφής, Centre for
Food Policy, του Πανεπιστημίου City στο Λονδίνο, επισημαίνει πως είναι
ευρέως αναγνωρισμένο
πως η τακτική επαφή με
φυτά, ζώα και το φυσικό
περιβάλλον μπορεί να
βελτιώσει τη φυσική μας
υγεία και τη διανοητική
μας ευημερία. "Για έναν
μεγάλο αριθμό ανθρώπων γύρω μας -παιδιά

και ενήλικες- που βιώνουν
σημαντικά προβλήματα
σωματικής και διανοητικής
υγείας, η κηπουρική και
κυρίως η ενασχόληση με
την καλλιέργεια τροφής,
έστω κι αν είναι μυρωδικά
σε γλαστράκια, μπορεί
να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη” εξήγησε ο δρ Lang.
"Τέτοιες δραστηριότητες
μπορεί να ανακουφίσουν
τα συμπτώματα σοβαρών
ασθενειών, να προλάβουν
την ανάπτυξη κάποιων
καταστάσεων υγείας και να
εισάγουν τους ανθρώπους
σε έναν τρόπο ζωής που
μπορεί να τους βοηθήσει
να βελτιώσουν μακροπρόθεσμα την υγεία και την
ευεξία τους”. Ο καθηγητής
συστήνει την ενασχόληση
με την κηπουρική ακόμη
και σε ανθρώπους που δεν
υποφέρουν από κάποιο
πρόβλημα υγείας.
Τι είναι η "κηπο-θεραπεία”;
Γιατροί στο Λονδίνο έχουν
ήδη αρχίσει να συστήνουν
στους ασθενείς τους την
τακτική ενασχόληση με
την κηπουρική, με τη συνεργασία του συνεταιριστικού οργανισμού Lambeth
GP Food Co-operative,
που έχει στόχο την επίτευξη σωματικών και διανοητικών θεραπευτικών
οφελών από την κηπουρική ενώ παράλληλα οι
ασθενείς μαθαίνουν να

καλλιεργούν λαχανικά
σε κοινοτικούς χώρους
κοντά στα σπίτια τους.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2013 στο Νότιο
Λονδίνο. Σήμερα πολλά
ιατρεία έχουν εξωτερικούς χώρους διαμορφωμένους σε κήπους
όπου οι ασθενείς τους
καλλιεργούν φρούτα και
λαχανικά!
"Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα εστιάζοντας σε ασθενείς με μακροχρόνιες
παθήσεις, όπως διαβήτη,
αρθρίτιδα και άσθμα” επισημαίνει ο διευθυντής του
προγράμματος Ed Rosen.
"Πολλοί ασθενείς μας είναι
ηλικιωμένοι, καθώς πολλά
από αυτά τα προβλήματα
παρουσιάζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τείνουν
επίσης να είναι κοινωνικά
απομονωμένοι και πιο μοναχικοί από τους νεότερους ανθρώπους, επειδή
μπορεί να έχει πεθάνει
ο/η σύντροφός τους ή να
έχουν μετακομίσει μακριά
οι οικογένειές τους. Θέλαμε έτσι να δημιουργήσουμε ένα θετικό και ευνοϊκό
περιβάλλον για τη σωματική και ψυχική τους υγεία”.
Το πείραμα δείχνει επιτυχημένο και εξαπλώνεται
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Εμείς που έχουμε τόσο
ήλιο και τόσο μεγάλη ποικιλία λαχανικών γιατί να
μην το δοκιμάσουμε, έστω
και χωρίς το δομημένο
τρόπο των Βρετανών; Αρκεί να έχουμε στο σπίτι
μας μια μικρή βεράντα
ή κήπο και πιθανότατα
βρήκαμε έναν ανέξοδο
και αποτελεσματικό τρόπο
για να νιώθουμε καλύτερα
ψυχολογικά και σωματικά.

PATRIDES

Ελλάδα

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Αθήνα, 8 Απριλίου
2017.
Στα αστικά κέντρα
της Ελλάδας εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν ανεγερθεί εκατοντάδες χιλιάδες κτήρια, οι περίφημες
πολυκατοικίες, οι περισσότερες με το σύστημα
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Στο Δικαστήριο για τον κανονισμό της πολυκατοικίας
της αντιπαροχής. Κάθε
πολυκατοικία αποτελείται από διαμερίσματα,
που νομικώς ονομάζονται
οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι
οποίες συνήθως ανήκουν
σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες και μπορεί καθεμία να
μεταβιβάζεται ξεχωριστά
από τις άλλες οριζόντιες
ιδιοκτησίες της ίδιας πολυκατοικίας.
Το βασικό νομικό
έγγραφο της κάθε πολυκατοικίας είναι η σύσταση
οριζοντίου ιδιοκτησίας,
που συντάσσεται σε συμβολαιογράφο. Σημαντικό
έγγραφο είναι επίσης και
ο κανονισμός, που συνήθως συντάσσεται μαζί με
την σύσταση, όχι όμως
πάντοτε. Στην περίπτωση
κατά την οποία υπάρχει
σύσταση αλλά όχι κανονισμός, το σύνολο των συνιδιοκτητών των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας

μπορούν να υπογράψουν
σε συμβολαιογράφο τον
κανονισμό. Πρέπει όμως
να συμφωνεί το 100% των
συνιδιοκτητών.
Τι γίνεται όμως όταν
υπάρχει ανάγκη να καταρτισθεί κανονισμός, προκειμένου να ρυθμισθούν
σημαντικά ζητήματα της
πολυκατοικίας, όπως η
αναλογία εκάστου διαμερίσματος στις κοινές δαπάνες, αλλά και η χρήση
κοινοχρήστων χώρων της
οικοδομής και του οικοπέδου αυτής; Το άρθρο 9 του
Νόμου 1562/1985 ορίζει
ότι το 60% των συγκυρίων,
ήτοι συνιδιοκτήτες που
έχουν το 60% των χιλιοστών της πολυκατοικίας,
μπορούν να ασκήσουν
αγωγή στο δικαστήριο και
να ζητήσουν να εκδοθεί
απόφαση που να δεσμεύει
το σύνολο των συνιδιοκτητών, δηλ. και εκείνους που

δεν συναινούσαν περί της
καταρτίσεως κανονισμού.
Πριν από την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες, δηλ. οι συνιδιοκτήτες
που επιθυμούν την κατάρτιση κανονισμού, πρέπει
να καταθέσουν σε συμβολαιογράφο 1) σχέδιο
κανονισμού και 2) σχέδιο
του πίνακα κατανομής
ποσοστών εξ αδιαιρέτου
του κοινού ακινήτου στις
χωριστές ιδιοκτησίες με
μνεία της αναλογίας κοινοχρήστων δαπανών που
θα βαρύνει κάθε χωριστή
ιδιοκτησία. Αυτά τα έγγραφα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από όλους τους
συγκυρίους, που ζητούν
την σύνταξη κανονισμού
ή από πληρεξούσιο τους
διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Το
δεύτερο μάλιστα εξ αυτών
(το σχέδιο πίνακα κατανομής ποσοστών) πρέπει

επί πλέον να είναι υπογεγραμμένο από πολιτικό
μηχανικό ή αρχιτέκτονα.
Η αγωγή, με την οποία
ζητείται η κατάρτιση κανονισμού, πρέπει επίσης
να περιλαμβάνει σαφή έκθεση των γεγονότων που
θεμελιώνουν το δικαίωμα
των διαδίκων ως συγκυριών της οικοδομής (κυρίως
δηλ. τα συμβόλαια με τα
οποία έγιναν κύριοι καθε
διαμερίσματος) καθώς και
την αξία κάθε επιμέρους
διαμερίσματος, αφού έκαστος των συνιδιοκτητών
υποχρεούται να συνεισφέρει στα κοινά βάρη με
βάση την αξία του διαμερίσματος του οποίου είναι
κύριος, οπότε η αξία αυτή
αποτελεί αποφασιστικό
στοιχείο για να προσδιορισθεί το ποσοστό συμμετοχής κάθε οριζόντιας
ιδιοκτησίας στις δαπάνες
κοινοχρήστων.

Στην υπ’ αριθ.
6240/2011 απόφαση του
Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε ως ορθή η απόφαση του Πρωτοδικείου
που απέρριψε την αγωγή
της πλειοψηφίας των συγκυρίων για δημιουργία
κανονισμου, διότι δεν είχε
κατατεθεί προηγουμένως
σε συμβολαιογράφο σχέδιο κατανομής ποσοστών
επί των κοινοχρήστων
δαπανών, ενώ στην αγωγή
δεν αναφερόταν ούτε και
η αξία εκάστού διαμερίσματος.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.
eu
bm-bioxoi@otenet.gr

Κληρονομιά εξωτερικού για κάτοικο Ελλάδος

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε υποθέσεις κληρονομίας, στις οποίες η
κληρονομιαία περιουσία
βρίσκεται στην Ελλάδα,
αναλύοντας τι χρειάζεται
να κάνει ο κληρονόμος,
είτε είναι κάτοικος Ελλάδος, είτε κάτοικος εξωτερικού, ώστε να λάβει το
μερίδιό του. Στο σημείωμα αυτό αναφερόμαστε
στις περιπτώσεις όπου
η κληρονομιά βρίσκεται
στο εξωτερικό και ο κληρονόμος είναι κάτοικος
Ελλάδος. Τι πρέπει να κάνει
ο κάτοικος Ελλάδος που
είναι κληρονόμος περιουσίας που βρίσκεται στο
εξωτερικό για να κληρονομήσει; Ιδιαιτέρως δε, υποχρεούται να δηλώσει το
κληρονομικό μερίδιο που
έλαβε από το εξωτερικό

στην εφορία στην Ελλάδα;
Ο κάτοικος Ελλάδος θα
κληρονομήσει το μερίδιό
του από την κληρονομιά
εξωτερικού βάσει του δικαίου της χώρας όπου
βρίσκεται η κληρονομιά.
Δηλαδή, τα ακίνητα, οι
τραπεζικοί λογαριασμοί
και ό,τι άλλο στοιχείο περιλαμβάνεται στην περιουσία του προσώπου που
απεβίωσε, θα διανεμηθούν
στους κληρονόμους κατ’
αρχάς δυνάμει των νόμων
που ισχύουν στην χώρα
όπου βρίσκονται αυτά
τα περιουσιακά στοιχεία.
Αντιστοίχως, αρμόδιοι για
να συμβουλεύσουν τον
κληρονόμο της Ελλάδας
για το ποσοστό του μεριδίου του και για την διαδικασία είναι δικηγόροι,
λογιστές και συμβολαιογράφοι της χώρας όπου
βρίσκεται η κληρονομία, οι
οποίοι γνωρίζουν το νόμο
στην χώρα όπου ασκούν
το επάγγελμά τους.
Εάν η κληρονομιά εξωτερικού έχει περίπλοκα ζητήματα και υπάρχουν αμφισβητήσεις, διαφωνίες και
αντιδικίες μεταξύ των κληρονόμων, ο κληρονόμος
Ελλάδος ίσως θα πρέπει να
αναθέσει σε δικηγόρο της
χώρας του εξωτερικού την
εκπροσώπησή του, για να
προστατεύσει τα δικαιώματά του και να λάβει όσα

δικαιούται. Αν ωστόσο δεν
υπάρχει αντιδικία, ή αν ο
κληρονόμος Ελλάδος δεν
έχει γνώση της κληρονομίας του εξωτερικού και
ό,τι περιμένει να λάβει θα
είναι απλώς ένα απρόσμενο δώρο το οποίο ποτέ
δεν περίμενε και δεν είχε
υπολογίσει, τις περισσότερες φορές αυτό που θα
κάνει είναι να αναμένει την
ολοκλήρωση της κληρονομικής διαδοχής ώστε ένας
δικηγόρος από το εξωτερικό, ή ένας συγγενής που ζει
εκεί και παρακολουθεί την
υπόθεση, να στείλει στον
κληρονόμο Ελλάδος το μερίδιό του, αν είναι χρήματα
ή ρευστοποιημένα ακίνητα
και ο κληρονόμος Ελλάδος
να πει ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στην καλή του τύχη.
Το επόμενο ερώτημα όμως
για τον κληρονόμο που
κατοικεί στην Ελλάδα είναι
εάν πρέπει να δηλώσει
στην εφορία το κληρονομικό μερίδιο που έλαβε
από το εξωτερικό. Εάν μάλιστα έχουν κατατεθεί χρήματα στον τραπεζικό του
λογαριασμό στην Ελλάδα
από το εξωτερικό, ειδικώς
αν το ποσό δεν είναι μικρό,
πρέπει να είναι προετοιμασμένος για ερωτήσεις
ή και για έλεγχο από την
εφορία για την προέλευση
των χρημάτων. Ο βασικός
νόμος στην Ελλάδα για την

Ενοχικές εμονές
Του Ηλία Σταμπολιάδη
Ακούμε συχνά την άποψη
πολλών, κυρίως βολεμένων συμπατριωτών μας,
ότι κακώς επιρρίπτουμε
ευθύνες για την κατάντια
της πατρίδος μας στους
ξένους και ότι η ευθύνη
είναι δική μας και θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι για να φτιάξουμε μία
ελεύθερη, ευνομούμενη
και ανεξάρτητη χώρα και
αυτό που χρειάζεται είναι
να ανασκουμπωθούμε και
να δουλέψουμε περισσό-

τερο. Το πρόβλημα αυτού
του ισχυρισμού είναι ότι
φαίνεται λογικοφανής και
γίνεται εύκολα αποδεκτός
από τους δήθεν ορθολογιστές και μάλιστα μορφωμένους ανθρώπους.
Ή πραγματικότητα όμως
είναι ότι ο συλλογισμός
αυτός ενέχει μόνο την μισή
αλήθεια και επομένως στο
σύνολο του είναι ψευδής.
Έχει ήδη αναλυθεί από
πολλούς ιστορικούς και
έχουμε ζήσει στο πετσί μας
την ανθελληνική στάση
της Δύσης από την εποχή
των Σταυροφοριών μέ-

χρι και την Μικρασιατική
καταστροφή. Η αλήθεια
είναι ότι και εμείς σαν λαός
χάσαμε τις ηθικές και κοινωνικές αξίες που συνιστούν μία συνεκτική και
ευνομούμενη πολιτεία. Ο
αμοραλισμός, ο καταναλωτισμός, ο ατομικισμός,
ο εθνομηδενισμός και ο
πιθηκισμός βαρβαρικών
μοντέλων διαβίωσης, που
εισήγαγε η μεταπολίτευση
με πρωτεργάτες τους σοσιαλΗστές του ΠΑΣΟΚ με
υποστηρικτές τους δήθεν
συνέχεια στη σελίδα 12

φορολόγηση κληρονομιών, δωρεών και γονικών
παροχών ορίζει ότι ο κάτοικος Ελλάδος, ανεξαρτήτως της υπηκοότητός του,
αν δηλαδή είναι Έλληνας ή
όχι, πρέπει να δηλώσει το
κληρονομικό μερίδιο που
έλαβε από το εξωτερικό
αν ο κληρονομούμενος
(αυτός που απεβίωσε) είχε
την ελληνική υπηκοότητα
και είχε κινητή περιουσία
(τραπεζικές καταθέσεις,
μετοχές, ομόλογα κλπ.,
έργα τέχνης ή άλλα κινητά
αξίας) στο εξωτερικό, από
την οποία προήλθε η κληρονομιά.
Σε φόρο κληρονομίας
υποβάλλεται και η κινητή
περιουσία που ήταν στο
εξωτερικό ενός αλλοδαπού υπηκόου, που είχε
όμως την κατοικία του
στην Ελλάδα. Όμως, αν ο

κληρονομούμενος (Έλλην
υπήκοος) που άφησε περιουσία (κινητά και χρήματα
κλπ.) στο εξωτερικό ήταν
κάτοικος εξωτερικού για
τουλάχιστον δέκα χρόνια,
τότε ο κληρονόμος στην
Ελλάδα δεν υποχρεούται
να πληρώσει φόρο στην
Ελλάδα για την κληρονομιά που έλαβε από το
εξωτερικό. Στην απαλλαγή
δεν περιλαμβάνονται περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και
υπαλλήλων επιχειρήσεων
που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν
στην αλλοδαπή λόγω της
ιδιότητός τους αυτής.
Επομένως, αν η κληρονομιά στο εξωτερικό αποτελείτο από ακίνητα, το
κληρονομικό μερίδιο του

κατοίκου Ελλάδος δεν φορολογείται στην Ελλάδα.
Αν το μερίδιο του κατοίκου Ελλάδος φορολογηθεί
στην Ελλάδα, σημασία έχει
και το αν καταβλήθηκε
φόρος στο εξωτερικό και
πόσος ήταν αυτός. Επίσης, πάντοτε πρέπει να
ερευνούμε τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες κάθε
υποθέσεως ξεχωριστά,
διότι ακόμα και μία μικρή
διαφορά στα πραγματικά
περιστατικά μπορεί να
δίνει διαφορετικό νομικό
αποτέλεσμα από τη μία
υπόθεση στην άλλη.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr
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Ενοχικές εμονές
συνέχεια από τη σελίδα 11
αριστερούς, ακόμη και
τους δεξιούς τάχα πατριώτες, αποτελούν το μέρος
της δικής μας ευθύνης.
Όμως εθνική η ιστορική
εμπειρία που μας άφησαν
οι πρόγονοι μας διδάσκει
ότι η ηθική κατάπτωση
ενός λαού βαρύνει πρωτίστως τους άρχοντες του.
Όσον αφορά τους ξένους,
θεωρούμε τάχα θεμιτό
για αυτούς να κοιτάνε το
δικό τους συμφέρον το
οποίο συνίσταται στην
εξουθένωση των αδυνάτων, και ενώ παλαιότερα
αυτό εκδηλωνόταν με την
στρατιωτική βία σήμερα
έχει αλλάξει μορφή και
εκδηλώνεται με την οικονομική εξάρτηση σε
βαθμό καταπάτησης των
κυριαρχικών δικαιωμάτων
των εξαρτημένων χωρών.
Η παγκοσμιοποίηση με το
δόγμα της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, αγαθών και ανθρώπινου δυναμικού, που στηρίζεται σε
ένα ελεγχόμενο από τους
ισχυρούς χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν αφήνει
περιθώρια ανάπτυξης των

αδυνάτων αποστερώντας
τους ακόμη και από το
δικαίωμα έκδοσης δικού
τους νομίσματος χωρίς την
αντίστοιχη δημοσιονομική
και κοινωνική κάλυψη. Η
τακτική που ακολουθούν
είναι αυτή του δανεισμού
και στην περίπτωση της
Ελλάδος ξεκίνησε από την
ίδρυση του νεοελληνικού
κράτους οπότε από το δάνειο των 2.000.000 λιρών
έφθασαν μόνο οι 800.000
και μάλιστα στα χέρια
διεφθαρμένων ηγετών.
Η τακτική αυτή συνεχίστηκε επί των ημερών μας
οπότε δάνειζαν χρήματα,
αρχικά στους ΠΑΣΟΚΟΥΣ
και στη συνέχεια στους
διαδόχους τους χωρίς κανείς να επενδύσει σε παραγωγικά έργα, εν γνώσει
των δανειστών, που για
να καλύψουν τον κίνδυνο
αποπληρωμής έθεσαν τοκογλυφικούς όρους που
τους επέτρεψαν να τα εισπράξουν στο πολλαπλάσιο. Τελικά πούλησαν τα
ομόλογα σε κράτη μέλη
της ΕΕ με τιμές εξευτελιστικές και τώρα αυτά,
παίζοντας τον ρόλο των

δανειστών, τα απαιτούν σε
ολόκληρη την ονομαστική
τους αξία. Στο εξής μας
δανείζουν χρήματα για να
τους πληρώσουμε τους
τόκους μπαίνοντας σε έναν
ατέρμονα κύκλο με συνεχή
αύξηση του χρέους. Για
εγγύηση υποθήκευσαν
τα ίδια τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, κατέλυσαν την Δημοκρατία
και επιβάλλουν στο Ελληνικό δήθεν Κοινοβούλιο
να ψηφίζει δικούς τους
νόμους που εγκρίνουν
οι εκάστοτε Πρόεδροι
της δήθεν Δημοκρατίας.
Αυτή είναι η βαρβαρότητα
των δυτικών φίλων μας
που τους θεωρούμε πολιτισμικό παράδειγμα προς
μίμηση λόγω της τεχνολογικής τους ανάπτυξης,
τη στιγμή που δεν μας
αφήνουν να δημιουργήσουμε την δική μας ανάπτυξη έχοντας συμβάλλει
τα μέγιστα στην αποβιομηχάνιση της χώρας μας.
Βεβαίως και υπάρχουν
οι αντίστοιχες ευθύνες
των δικών μας αρχόντων
που αρχικά αποδέχθηκαν
τους όρους τοκογλυφί-

ας των δανείων, που τα
χρησιμοποίησαν για να
εκμαυλίσουν έναν στερημένο λαό και να παραμείνουν στην εξουσία, και
αργότερα με την αποδοχή των προδοτικών μνημονίων παρέδωσαν και
την εθνική μας κυριαρχία.
Παρά τις δήθεν διαφωνίες
των κομμάτων του λεγόμενου «συνταγματικού
τόξου», που με κωλοτούμπες εναλλάσσονται στην
εξουσία, όλα μαζί υπερψήφισαν τα μνημόνια και
τώρα διαπληκτίζονται για
το ποίος θα διαχειριστεί
πιο έξυπνα την υποτέλεια
στην οποία όλοι συμφώνησαν. Ενέπαιξαν τον λαό,
που βροντοφώναξε ΟΧΙ
στο δημοψήφισμα, παρά
τους τραπεζικούς εκβιασμούς, και συνεργάστηκαν
άψογα την νύκτα εκείνη
Ζυριζαίοι, Νεοδημοκράτες
, Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Θεσμοί για να μετατρέψουν το ΟΧΙ σε ΝΑΙ.
Κάνουν λάθος όσοι προσπαθούν να ενοχοποιήσουν έναν ολόκληρο λαό
επειδή μία διεφθαρμένη
κλίκα πολιτικάντηδων,

συνδικαλιστών, τραμπούκων και υποτελών ξένων
συμφερόντων διασπάθισαν τον εθνικό πλούτο και
παρέδωσαν την εθνική
ανεξαρτησία αποδίδοντας
την παρακμή της χώρας
στην δήθεν τεμπελιά των
Ελλήνων που τώρα πρέπει
να ανασκουμπωθούν και
να δουλέψουν. Ας γνωρίζουν οι εθνικοί συκοφάντες ότι πολλοί Έλληνες
, περισσότερο από κάθε
άλλη εποχή ακόμη και σε
καιρό πολέμου, ξυπνούν
το πρωί και δεν έχουν με τι
να ασχοληθούν και οι νέοι
μας, κυρίως επιστήμονες
, μεταναστεύουν κατά χιλιάδες, ενώ το σύστημα
εισάγει αλλοεθνείς από το
παράθυρο. Το χειρότερο
είναι ότι και το προϊόν
αυτών που δουλεύουν δεν
παραμένει στη χώρα αλλά
απομυζείται από τους κερδοσκόπους δανειστές οι
οποίοι παίρνουν και εύσχημα από τους ντόπιους ευρωλιγούρηδες ότι κάνουν
καλά την δουλειά τους.
Ένα πράγμα για το οποίο
οι Έλληνες θα έπρεπε να
εργαστούν περισσότερο

είναι η εθνική τους υποχρέωση να ανατρέψουν το
δολοφονικό σύστημα που
τους θυσιάζει στον βωμό
της κερδοσκοπίας και να
τιμωρήσουν παραδειγματικά όλους αυτούς που
ευθύνονται για το έγκλημα
εναντίον του έθνους μας.
Το πρώτο αυτό βήμα θα
πρέπει να το ακολουθήσει
η άρνηση του επαχθούς
και επονείδιστου χρέους
με ταυτόχρονη επιστροφή στο εθνικό νόμισμα.
Μόνο έτσι θα αρχίσει η
ανοικοδόμηση του νέου
κράτους στο υπάρχον Ελληνικό οικόπεδο αφού
το καθαρίσουμε από τα
μπάζα των ερειπίων του
παλαιού κράτους που οι
προηγούμενοι άφησαν
να καταρρεύσει. Αυτό δεν
μπορεί να γίνει με την απόφαση ενός ανθρώπου ή
μίας μικρής ομάδας αλλά
να γίνει πίστη όλων των
Ελλήνων από την Κρήτη
μέχρι την Θράκη και από
την Κεφαλληνία μέχρι την
Ρόδο.Ηλίας Σταμπολιάδης
τ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Μέλος Ι.Η.Α

25 χρόνια μετά, είμαστε ακόμα στον «αιώνα του Χάγιεκ»;
Του David Boaz
Ο Φ.Α. Χάγιεκ πέθανε στις
23 Μαρτίου 1992, πριν
από 25 χρόνια. Εκείνη την
ημέρα, η γραμματέας του
κάλεσε τον πρόεδρο του
Cato Institute, Edward H.
Crane, ο οποίος επιβεβαίωσε τα θλιβερά νέα στους
New York Times.
Ο Χάγιεκ έζησε ολόκληρο
σχεδόν τον 20ο αιώνα, από
το 1899 μέχρι το 1992. Ως
νέος, νόμισε ότι είδε τον
φιλελευθερισμό να πεθαίνει μέσα στον εθνικισμό
και τον πόλεμο. Ως ηλικιωμένος, χάρη και στις δικές
του προσπάθειες, έζησε με
ικανοποίηση την αναβίωση του φιλελευθερισμού
των ελεύθερων αγορών.
Ο John Cassidy έγραψε
στον New Yorker πως «σε
ό,τι αφορά το μεγαλύτερο
ζήτημα απ’ όλα, τη βιωσιμότητα του καπιταλισμού,
ο Χάγιεκ δικαιώθηκε σε
τέτοιο βαθμό που δεν θα
είναι υπερβολή να αναφερόμαστε στον εικοστό
αιώνα ως ‘τον αιώνα του
Χάγιεκ’».
Πίσω στο 2010, οι New
York Times έγραφαν ότι το
Tea Party «έψαχνε στα σκονισμένα ράφια των βιβλιοθηκών για ιδέες που εδώ
και καιρό είναι αδρανείς.
Έχει αναστήσει κείμενα
νεκρών συγγραφέων που
μέχρι πριν από λίγο θεωρούνταν σχεδόν απόκρυφα, όπως το The Road to
Serfdom (Ο δρόμος προς
τη δουλεία) του Φρίντριχ
Χάγιεκ (1944). Τότε, τους
απάντησα:
«Οι ιδέες που εσείς ονομάζετε «εδώ και καιρό
είναι αδρανείς», είναι, για
να ξέρετε, ιδέες όπως
του Φ.Α. Χάγιεκ, που βραβεύθηκε με το Νόμπελ
Οικονομικών, που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο

Ρήγκαν στον Λευκό Οίκο,
που η Μάργκαρετ Θάτσερ είπε για το βιβλίο
του The Constitution of
Liberty (Το Σύνταγμα της
ελευθερίας) «Αυτό είναι
αυτό που πιστεύουμε»,
που χαρακτηρίστηκε από
τον Μίλτον Φρίντμαν ως
«ο σημαντικότερος κοινωνικός στοχαστής του
20ου αιώνα», και από τον
σύμβουλο σε θέμα οικονομίας του Λευκού Οίκου
Lawrence H. Summers ως ο
συγγραφέας του «σημαντικότερου πράγματος που
μπορεί κανείς να μάθει σήμερα στα οικονομικά», που
είναι ο ήρωας του βιβλίου
και της σειράς του PBS
Commanding Heights των
Daniel Yergin και Joseph
Stanislaw, και που το βιβλίο του Ο Δρόμος προς τη
Δουλεία συνεχώς ανατυπώνεται και έχει πουλήσει
φέτος 100.000 αντίτυπα».
Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του
Χάγιεκ, ο Tom G. Palmer
συνόψισε ένα μέρος της
συμβολής του στο διανοητικό πεδίο:
«Η μεγαλύτερη συμβολή
του Χάγιεκ στη μάχη εναντίον του σοσιαλισμού και
του ολοκληρωτισμού είναι
πιθανότατα το ευπώλητο
βιβλίο του Ο Δρόμος προς
τη Δουλεία του 1944. Στο
έργο αυτό, ο Χάγιεκ προειδοποίησε ότι ο κρατικός
έλεγχος της οικονομίας
είναι ασύμβατος με την
προσωπική και ατομική
ελευθερία και ότι ο κρατισμός θέτει σε κίνηση
μια διαδικασία όπου ‘οι
χειρότεροι φτάνουν στην
κορυφή’.
Ο Χάγιεκ όμως δεν έδειξε
απλώς ότι ο σοσιαλισμός
είναι ασύμβατος με την
ελευθερία - έδειξε και ότι
είναι ασύμβατος με τον ορθολογισμό, την ευημερία

δύεται ‘αυθόρμητα’ από
τις ελεύθερες αγορές, ο
Χάγιεκ έστρεψε μεταπολεμικά την προσοχή του
στα ηθικά και πολιτικά
θεμέλια των ελεύθερων
κοινωνιών. Ο γεννημένος
στην Αυστρία, Βρετανός
υπήκοος Χάγιεκ αφιέρωσε
το κλασικό του έργο Το
Σύνταγμα της Ελευθερίας
‘Στον άγνωστο πολιτισμό
που αναπτύσσεται στην
Αμερική’. Ο Χάγιεκ είχε
πολλές ελπίδες για την
Αμερική, ακριβώς επειδή
αναγνώριζε τον σπουδαίο
ρόλο που έχει στον αμερικανικό λαϊκό πολιτισμό η
δέσμευση στην ελευθερία
και στο περιορισμένο κράτος. Ενώ οι περισσότεροι
διανοούμενοι εξυμνούσαν
τον κρατικό έλεγχο και
τον σχεδιασμό, ο Χάγιεκ κατανοούσε ότι μια
ελεύθερη κοινωνία πρέπει να είναι ανοιχτή προς
το απρόβλεπτο, το ασχεδίαστο και το άγνωστο.
Όπως υπογράμμισε στο
Σύνταγμα της Ελευθερίας
‘Η ελευθερία που εκχωρείται μόνο όταν είναι εκ
των προτέρων γνωστό ότι
τα αποτελέσματά της θα
είναι επωφελή, δεν είναι
ελευθερία’. Η ελευθερία
που έχει σημασία δεν είναι
η «ελευθερία» των ηγετών
ή της πλειοψηφίας να ρυθμίζουν και να ελέγχουν την
κοινωνική εξέλιξη, αλλά η
ελευθερία του ατόμου να
ζει τη ζωή του όπως αυτό
επιλέγει. Η ελευθερία του
ατόμου να σπάει παλιά
στερεότυπα, να δημιουργεί νέα πράγματα και να
δοκιμάζει νέα μονοπάτια
είναι το σημάδι μιας κοινωνίας προόδου: ‘Αν προχωρήσουμε με την υπόθεση
ότι μόνο οι τρόποι με τους
«Οικοδομώντας πάνω στις οποίους η πλειοψηφία
ιδέες του για τον τρόπο ασκεί την ελευθερία είναι
με τον οποίο η τάξη ανα- σημαντικοί, είναι βέβαιο
και τον ίδιο τον πολιτισμό.
Αν απουσιάζει η ιδιωτική
ιδιοκτησία, δεν υπάρχει
αγορά. Αν απουσιάζει η
αγορά, δεν υπάρχουν τιμές. Και αν απουσιάζουν
οι τιμές, τότε δεν υπάρχει
τρόπος για να προσδιορίζουμε ποιος είναι ο
καλύτερος τρόπος για την
επίλυση των προβλημάτων του συντονισμού στην
κοινωνία, δεν υπάρχει τρόπος για να μάθουμε ποια
από δύο πορείες δράσεις
είναι η λιγότερο κοστοβόρα, δεν υπάρχει τρόπος
για να δρούμε ορθολογικά. Ο Χάγιεκ ανέπτυξε
τις ιδέες του Αυστριακού
οικονομολόγου Λούντβιχ
φον Μίζες, του οποίου το
βιβλίο Socialism του 1922
παρέχει μια λαμπρή απόρριψη των ονειροφαντασιών των υποστηρικτών
του σοσιαλιστικού σχεδιασμού. Στο μετέπειτα έργο
του, ο Χάγιεκ κατέδειξε το
πώς οι τιμές που διαμορφώνονται στις ελεύθερες
αγορές επιφέρουν τον
κοινωνικό συντονισμό.
Το δοκίμιό του The Use of
Knowledge in Society (Η
χρήση της γνώσης στην
κοινωνία) που δημοσιεύθηκε στην American
Economic Review το 1945
και ανατυπώθηκε έκτοτε
εκατοντάδες φορές είναι απαραίτητο για την
κατανόηση του τρόπου
λειτουργίας των αγορών».
Ο Χάγιεκ όμως ήταν παραπάνω από ένας οικονομολόγος. Όπως έχω γράψει,
δημοσίευσε εντυπωσιακά
έργα και στα πεδία της
πολιτικής θεωρίας και της
ψυχολογίας. Είναι σαν τον
Μαρξ, μόνο που έχει δίκιο.
Ο Tom Palmer επισημαίνει:

ότι θα δημιουργήσουμε
μια στάσιμη κοινωνία με
όλα τα χαρακτηριστικά της
ανελευθερίας’».
Μπορεί ο Ρήγκαν και η Θάτσερ να θαύμαζαν τον Χάγιεκ, όμως εκείνος πάντα
επέμενε πως είναι φιλελεύθερος και όχι συντηρητικός. Στο επίμετρο μάλιστα
του Συντάγματος της Ελευθερίας έδωσε τον τίτλο
«Γιατί δεν είμαι Συντηρητικός». Εκεί, υπογράμμισε
ότι ο συντηρητικός «δεν
έχει τις πολιτικές αρχές που
θα του επέτρεπαν να συνεργαστεί με ανθρώπους
των οποίων οι ηθικές αξίες
διαφέρουν από τις δικές
τους προς μια κοινωνική
τάξη στην οποία και αυτός
και εκείνοι θα μπορούν να
τηρούν τις πεποιθήσεις
τους. Αυτό που επιτρέπει
την συνύπαρξη διαφορετικών συνόλων αξιών που
καθιστούν εφικτή την οικοδόμηση μιας ειρηνικής
κοινωνίας με το ελάχιστο
της βίας είναι η αναγνώριση τέτοιων αξιών. Η αποδοχή τους, σημαίνει ότι
συμφωνούμε να ανεχόμαστε πολλά πράγματα
που δεν μας αρέσουν».
Ο Χάγιεκ ήθελε να είναι
μέλος της «παράταξης της
ζωής, της παράταξης που
ευνοεί την ελεύθερη ανάπτυξη και την αυθόρμητη
εξέλιξη». Και θυμάμαι μια
συνέντευξή του σε ένα
γαλλικό περιοδικό την δεκαετία του 1980, την οποία
δεν μπορώ να βρω στο
διαδίκτυο, όπου όταν ρωτήθηκε αν ανήκει στη «νέα
δεξιά» απάντησε «Je suis
agnostique et divorcé».
Ο Χάγιεκ έζησε αρκετά για
να δει την άνοδο και την
πτώση του φασισμού, του
εθνικοσοσιαλισμού και του
σοβιετικού κομμουνισμού.
Στα χρόνια μετά το θάνατό
του, η οικονομική ελευ-

θερία σε ολόκληρο τον
κόσμο αυξάνεται, και οι
φιλελεύθερες αξίες όπως
τα ανθρώπινα δικαιώματα, η νομοκρατία, η ίση
ελευθερία υπό τον νόμο,
και η ελεύθερη πρόσβαση
στην πληροφορία έχουν
επεκταθεί σε νέους τομείς.
Σήμερα όμως ο φιλελευθερισμός αντιμετωπίζει
προκλήσεις από διακριτές
αλλά συμβιωτικές μεταξύ
τους ιδεολογίες όπως ο
αναδυόμενος αριστερισμός, ο δεξιός αυταρχικός
λαϊκισμός, και ο ριζοσπαστικός πολιτικός ισλαμισμός. Προσωπικά είμαι
αισιόδοξος καθώς πιστεύω
ότι εφόσον οι άνθρωποι
γευθούν την ελευθερία
και την ευημερία, θέλουν
μετά να τη διατηρήσουν.
Η πρόκληση για τους χαγιεκιανούς φιλελεύθερους
είναι να βοηθήσουν τους
ανθρώπους να κατανοήσουν ότι η ελευθερία και η
ευημερία εξαρτώνται από
φιλελεύθερες αξίες, τις
αξίες που ο Χάγιεκ διερεύνησε και υπερασπίστηκε
στα πολυάριθμα βιβλία και
άρθρα του.
Ο David Boaz είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος
του Cato Institute και έχει
διαδραματίσει έναν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη
του Cato Institute και του
φιλελεύθερου κινήματος.
Είναι συγγραφέας του βιβλίου The Libertarian Mind:
A Manifesto for Freedom
και υπεύθυνος έκδοσης
του The Libertarian Reader.
Το άρθρο δημοσιεύθηκε
αρχικά στα αγγλικά στις
23 Μαρτίου 2017 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του Cato
Institute και τη συνεργασία
του ΚΕΦίΜ «Μάρκος Δραγούμης».
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Η νομιμοποίηση της μαριχουάνας συνδέεται με
τις εθνοτικές καταβολές των Καναδών;
Γνωρίζουμε ότι οι αυτόχθονες και οι μαύροι υπερ
εκπροσωπούνται στις φυλακές για ποινές ναρκωτικών ουσιών, αλλά ήρθε η ώρα για μια σαφέστερη
εικόνα του πόσο κακή είναι η κατάσταση
Ζήτησα από τον υπουργό
Evan Solomon
Απόδοση: Ι. Σ. Σαραϊδάρης του γραφείου της δικαιοσύνης να μου στείλει τα
στατιστικά στοιχεία που
Από το 1908, όταν η κανα- υποστήριζαν την αξίωση
δική κυβέρνηση ψήφισε του Μπλερ και δεν πήρα
το νόμο για το όπιο που τίποτα σε αντάλλαγμα.
απαγορεύει την «την ει- «Δεν πρόκειται να είναι
σαγωγή, κατασκευή και κάποια μεγάλη βοήθεια
πώληση του οπίου για για εσάς σε αυτό το θέμα»,
μη ιατρικούς σκοπούς,» η δήλωσε ο David Talyor, ο
φυλή έχει γίνει μια βασική εκπρόσωπος του υπουράποψη της νομοθεσίας γού. Έψαξε γύρω για να δει
του Καναδά για τα ναρ- αν κάποιοιο άλλο τμήμα
κωτικά. Ήταν αδύνατο να είχε μια απάντηση και δεν
διαχωριστούν οι κυβερνη- βρήκε τίποτα. «Αυτό που
τικές λεπτά αναπτυγμένες λένε είναι ότι στατιστικά
ανησυχίες για την υγεία σχετικά με τη φυλή και
για το όπιο από τις πολύ την εθνικότητα δεν παραπιο βαθιά αναπτυγμένες κολουθούνται σε επίπεδο
ρατσιστικές απόψεις για αστυνομικών ή δικαστιτους Κινέζους μετανάστες. κών, γι 'αυτό δεν μπορούΗ απαγόρευση του οπίου με να καθορίσουμε κατά
τότε, ήταν ένα μέρος του πόσον οι αυτόχθονες ή οι
μεγαλύτερου, ντροπιαστι- μαύροι άνθρωποι έχουν
κού στόχου την πρόληψη υψηλότερα ποσοστά κατατης κινεζικής μετανάστευ- δίκης λόγω της κάνναβης»,
σης. Επιστρέφουμε γρήγο- είπε. Αυτό είναι περίεργο,
ρα στο 2017 και στο νέο αφού ο Μπλερ είπε ακρινόμο για την κάνναβη της βώς το αντίθετο. Για μια
Φιλελεύθερης κυβέρνη- κυβέρνηση που διατυμπασης, η οποία θα νομιμο- νίζει τη δέσμευσή της να
ποιήσει την ψυχαγωγική ακολουθήσει μια πολιτική
χρήση της μαριχουάνας. με βάση τις αποδείξεις,
Εν μέσω της συζήτησης από που προέρχεται αυτό
σχετικά με την παραγωγή, το αίτημά του;
τη διανομή και την ποινι- Δεν υπάρχει μία πηγή, αλλά
κοποίηση, ένα βρώμικο μερικές εκθέσεις δείχνουν
μικρό μυστικό παραμένει: ότι ο Μπλερ έχει δίκιο. Το
Όλο αυτό εξακολουθεί να 2013, ο Howard Sapers,
τότε ο σωφρονιστικός
είναι για τη φυλή.
«Μία από τις μεγάλες ερευνητής, υπέβαλε μια
αδικίες σε αυτή τη χώρα έκθεση σχετικά με τις εθνιείναι η ανισότητα και η κότητες που φιλοξενούδυσαναλογία της επιβολής νται από το σωφρονιστικό
των νόμων αυτών και οι σύστημα του Καναδά που
επιπτώσεις που έχει στις αποκάλυψε ανησυχητικά
μειονοτικές κοινότητες, στοιχεία. «Κατά τα τελευΓηγενών κοινοτήτων και ταία 10 χρόνια, ο γηγεεκείνες που βρίσκονται νής φυλακισμένος πληθυστις πιο ευάλωτες γειτο- σμός αυξήθηκε κατά 46,4
νιές μας», δήλωσε ο Μπιλ τοις εκατό, ενώ οι ορατές
Μπλερ, ο κοινοβουλευτι- μειονοτικές ομάδες (π.χ.
κός γραμματέας για τον Μαύροι, Ασιάτες, Ισπανόυπουργό δικαιοσύνης τον φωνοι) αυξήθηκαν κατά
περασμένο Φεβρουάριο σχεδόν 75 τοις εκατό,»
του 2016. Αυτή η δήλωση έγραψε. «Την ίδια χρονική
ήταν μια εκπληκτική απο- περίοδο, ο πληθυσμός των
δοχή. Σε μια περιγραφή Καυκάσιων κρατουμένων
του σκεπτικού πίσω από στην πραγματικότητα μειτα σχέδια νομιμοποίησης ώθηκε κατά 3 τοις εκατό.»
της κυβέρνησης, ο Μπλερ Όπως ο Sapers ανακάλυψε,
θέτει την φυλετικότητα ως οι μαύροι και οι Ιθαγενείς
κεντρικό θέμα. Για έναν του Καναδά εκπροσωπρώην αρχηγό της αστυ- πούνται δυσανάλογα στις
νομίας να υποθέτει ότι οι ομοσπονδιακές φυλακές:
μειονοτικές ομάδες έχουν «9,5 τοις εκατό των τροφίαδίκως πληγεί από τους μων των ομοσπονδιακών
Καναδικούς νόμους για τη φυλακών σήμερα είναι
Μαριχουάνα ήταν εντυπω- μαύροι (αύξηση 80 τοις
σιακό σε ορισμένους και εκατό από το 2003/04),
μια μακρά υπερβολική πα- αλλά οι Μαύρο Καναδοί
ραδοχή προς τους άλλους. αντιπροσωπεύουν λιγόΈχει η ποινικοποίηση της τερο από το 3 τοις εκατό
μαριχουάνας πραγματι- του συνολικού πληθυσμού
κά καλύψει ένα φυλετικό του Καναδά. Οι γηγενείς
ζήτημα που η πράξη νομι- αντιπροσωπεύουν ένα
μοποίησης θα διορθώσει εντυπωσιακό 23 τοις εκατό
τώρα; Αν Μπλερ έχει δίκιο, των ομοσπονδιακών τροη νέα πράξη νομιμοποί- φίμων αλλά αντιπροσωησης, μεταξύ άλλων, θα πεύουν το 4,3 τοις εκατό
εκθέσει μια άσχημη κοι- του συνολικού πληθυσμού
νωνική αδικία και βαθιά του Καναδά.» Ο Sapers
ανησυχητικά ζητήματα για αμφισβήτησε ανοιχτά την
την αστυνομία. Το πρόβλη- αμεροληψία του δικαστιμα είναι, ότι δεν υπάρχουν κού συστήματός μας.
διαθέσιμα δεδομένα για να Ενώ η έκθεση άνοιξε ένα
υποστηρίξει τον ισχυρισμό παράθυρο στο φυλετικό
ζήτημα, δεν επικεντρώτου.
νεται σε συλλήψεις για

Ver n White,
ο πρώην επικεφαλής της
Αστυνομίας
της Οττάβα,
μου είπε ότι
πείθεται από
το επιχείρημα
ότι ο φυλετι κός παράγοντας δεν έχει
καμία επίπτωση στον ρυθμό των συλλήψεων για
τα ναρκωτικά.
«Δεν θυμάμαι να έχω συλλάβει κάποιον για απλή
κατοχή μαριχουάνας για
25 χρόνια», είπε. «Αυτή
συνήθως συνοδεύεται από
μια άλλη κατηγορία, όπως
η διακίνηση. Ο λόγος είναι
απλός: γραφειοκρατία. Αν
κατηγορήσετε κάποιον για
απλή κατοχή θα πρέπει να
συμπληρώσετε ένα πολύπλοκο έγγραφο, ώστε
κανείς δεν ενοχλείται εκτός
αν υπάρχουν άλλες κατηγορίες. Είναι πολύ ακριβό.
Όσο για τις κατηγορείες
μη-λευκών έναντι λευκών,
τα στατιστικά στοιχεία
θα μας πουν ότι οι ιθαγενείς έχουν τα υψηλότερα
ποσοστά σύλληψης και
φυλάκισης, αλλά εγώ ποτέ
δεν είδα η μαριχουάνα είναι ο λόγος γι 'αυτό «, είπε
ο White.
Το επιχείρημα του White
δεν ισχύει για ανθρώπους
σαν την Kate Kasper, δικηγόρο που συνεργάζεται με
την Νομική Υπηρεσία στο
Τορόντο για τους Αυτόχθονες, η οποία εργάζεται
στην πρώτη γραμμή αυτού
του ζητήματος. «Μπορώ
να σκεφτώ ότι υπάρχει
ισχυρή συσχέτιση μεταξύ
των συλλήψεων των ναρκωτικών, τις πεποιθήσεις
και τη φυλή;» ρωτά. "Απολύτως. Δυστυχώς, οι αριθμοί για αυτή την υποστήριξη παραμένουν απροσδιόριστοι. Υπάρχουν κενά
των πληροφοριών που
προκύπτουν από την αρχή
μέχρι το τέλος στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης
που - αν συμπληρώνο-

νταν - θα παρείχαν μια πιο
σαφή εικόνα για τον φυλετικό παράγοντα μετρά
σε ποσοστά καταδίκης.
Κατ 'αρχάς είναι η έλλειψη
συλλογής συγκεντρωτικών
στοιχείων για τον φυλετισμό από τις αστυνομικές
υπηρεσίες σε όλους τους
τομείς. Καθώς αναλύουμε
το δικαστικό σύστημα,
τα διάφορα δικαστήρια
δεν παρακολουθούν τα
ποσοστά καταδίκης για
αδικήματα πιο συγκεκριμένα για την κατοχή της
μαριχουάνας και σίγουρα,
δεν επισημάνουν ή τακτοποιούν την καταγωγή του
δράστη, είτε όταν εισάγουν την ένσταση ή όταν
βρεθεί ένοχος στη δίκη. »
Είναι η έλλειψη των στοιχείων απλώς μια λογική και
κατανοητή ευαισθησία για
τις μειονότητες; Μετά από
όλα, καμία φυλετική ομάδα δεν θέλει να δακτυλοδειχθεί για σκοπούς δημιουργίας προφίλ. Όχι, για το
Akwasi Owusu-Bempah,
επίκουρο καθηγητή στο
Τμήμα Κοινωνιολογίας
του Πανεπιστημίου του
Τορόντο, ο οποίος πιστεύει
ότι η έλλειψη στοιχείων
δεν είναι τυχαίο γεγονός.
«Το δικό μας σύστημα
ποινικής δικαιοσύνης και
τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης συστηματικά εξαιρούν τα στοιχεία
της ποινικής δικαιοσύνης
με βάση την καταγωγή
(φυλή)», λέει. Ισχυρίζεται
ότι η αστυνομία δεν θέλει
το κοινό να γνωρίζει ότι
«Μαύροι, Καφέ και Αυτόχθονες Καναδοί έχουν
δυσανάλογα θιγεί από
τον πόλεμο του Καναδά
σχετικά με τα ναρκωτικά
και την απαγόρευση της
κάνναβης ειδικότερα. Η
κάνναβη είναι μια πύλη
των ναρκωτικών», λέει.
«Αλλά όχι με τον τρόπο
που οι άνθρωποι συνήθως
σκέφτονται για αυτήν. Η
κάνναβη έχει χρησιμοποιηθεί από το κράτος ως
πύλη στη ζωή των κοινωνιών με πιο περιθωριοποισυνέχεια στη σελίδα 14

Μπιλ Μπλερ
(ο καναδικός Τύπος / Adrian Wyld)
ναρκωτικά ή ειδικά για συχνά από την καυκάσιους
την κάνναβη. Πήγα στον οδηγούς. Η ένωση των
υπουργό δημόσιας ασφά- αστυνομικών υποστήριξε
λειας για να πάρω περισ- αυτό δεν αποδεικνύει φυσότερα στοιχεία για αυτό λετικές διακρίσεις, αλλά
και απλά με έστειλε πίσω ήταν δύσκολο να το δει
στη δικαιοσύνη. Έτρεχα κάποιος με άλλο τρόπο.
σε κύκλους. Τέλος, μετά Το 2002, η Toronto Star διαπό τρεις ημέρες αναζή- εξήγαγε τη δική της ανάλυτησης, η σωφρονιστική ση για τη διαφορά μεταξύ
Υπηρεσία του Καναδά μου του πώς οι μαύροι και οι
έστειλε κάποια στοιχεία λευκοί αντιμετωπίστηκαν
για τον αριθμό των συλ- από την αστυνομία σχετιλήψεων που σχετίζονται κά με τις βασικές κατηγορίμε τα ναρκωτικά, καθώς ες ναρκωτικών και βρήκαν
συσχετίζονται με τη φυλή. μια ευρεία διαφορά. «Τα
Το 2014, υπήρχαν 2.177 μαύρα άτομα, που κατηγοκρατούμενοι σε ομοσπον- ρούνται για απλή κατοχή
διακή φυλακή για λόγους ναρκωτικών, οδηγούνται
που σχετίζονται με τα ναρ- σε αστυνομικά τμήματα
κωτικά (παράρτημα 2). Κο- πιο συχνά από ό, τι οι λευντά στους 270 από αυτούς κοί που αντιμετωπίζουν τις
ήταν μαύροι. Περίπου ο ίδιες κατηγορίες,» Η Σταρ
ίδιος αριθμός ήταν αυτό- βρήκε μετά από ανάλυση
χθονες. Ενώ η συντριπτική δεδομένων από προηπλειοψηφία ήταν Καυκάσι- γούμενες ανεξερεύνητες
οι, 1.360, εξακολουθούν να βάσεις δεδομένων της
αποτελούν μια σημαντική αστυνομίας από περισσόυπέρ αντιπροσώπευση τερα από 480.000 περιστατων μαύρων και του γη- τικά. «Μόλις βρεθούν στο
γενών σε σχέση με το με- τμήμα, οι κατηγορούμενοι
ρίδιό τους από το γενικό μαύροι κρατούνται για
την διάρκεια της νύχτας,
πληθυσμό.
Αυτά τα στατιστικά στοι- για ακρόαση εγγύησης,
χεία είναι αποκαλυπτικά, στο διπλάσιο του ποσοαλλά και πάλι δεν είναι στού των λευκών» The Star
συγκεκριμένα για το τι εί- έδειξε αυτό που πολλοί
δους ναρκωτικά είναι στο στη μαύρη κοινότητα ήδη
παιχνίδι. «Ο Καναδάς δεν αισθάνθηκαν: ήταν άδικα
συλλέγει αυτό το είδος των στο στόχαστρο.»
δεδομένων,» ο καθηγη- Η αστυνομία συνήθως αρτής Neil Boyd, στη Σχολή νείται ότι υπάρχει οποιαΕγκληματολογίας του Πα- δήποτε φυλετική σκιαγράνεπιστημίου Simon Fraser φηση στον Καναδά, παρά
μου είπε. «Είναι δίκαιο να τον ισχυρισμό του Μπιλ
πούμε ότι οι αυτόχθονες Μπλερ. Ο Γερουσιαστής
Καναδοί υπερ εκπροσωπούνται σε σχέση με όλες
σχεδόν τις ποινικές συλλήψεις, καταδίκες και ποινές Πωλείται οικόπεδο 900 τ.μ. στο Δώριο Μεσσηνίας,άρτιο
σε φυλάκιση. Η νομιμοποίηση της κάνναβης, στη οικοδομήσιμο, εντός σχεδίου πόλεως και γωνιακό.
συνέχεια, θα μπορούσε να
Τιμή πώλησης 25.000,00 €.
έχει δυσανάλογες επιπτώσεις για τους αυτόχθονες Πληροφορίες Αλεξόπουλος Α. τηλ. 6977228777
Καναδούς.» Αλλά ακόμη
και αυτός δεν μπορεί να πει
με βεβαιότητα κατά πόσο.
Υπήρξαν άλλες αναφορές
που γεμίζουν κάποια κενά.
Τα αποτελέσματα του πρόσφατου προγράμματος
συλλογής δεδομένων στην
Οτάβα από κυκλοφοριακούς ελέγχους σε συνδυασμό με την φυλή όπου μια
ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου York ανέλυσε
81.902 ελέγχους κίνησης
σταματά για μια περίοδο
δύο ετών μεταξύ 2013
και 2015, διαπίστωσε ότι
Μαύρους καθώς εκείνους
που μοιάζουν να έχουν
καταγωγή από την Μέση
Ανατολή τους σταμάτησαν
δύο έως τρεις φορές πιο

Ευκαιρία.
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Η Κυπριακή Κοινότητα του Τορόντο τίμησε τους
αγωνιστές της ΕΟΚΑ (1955 – 1959)
Ι. Σ. Σαραϊδάρης
Η 1 η του Απριλίου είναι
μια ημέρα με πολύ μεγάλο
συναισθηματικό βάρος για
πολλούς από τους μεγαλύτερους σε ηλικία Κύπριους
καθώς τα γεγονότα εκείνης
της εποχής άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους
επάνω τους.
Σε θύμηση των γεγονότων
εκείνης της Ημέρας του
Απρίλη πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις
από την Κυπριακή Κοινότητα του Τορόντο.
Την δεύτερη ημέρα του
Απρίλη στην αίθουσα του
κτιρίου της Κυπριακής
Κοινότητας οργανώθηκε μια σεμνή εκδήλωση,
μνημόσυνο όπου τιμήθηκαν μέσα από προσωπικές αναδρομές μνήμης,
απαγγελίες ποιημάτων,
προβολές ντοκιμαντέρ και

ομιλίες, οι αγνοί και ανιδιοτελείς αγωνιστές εκείνης
της περιόδου που δεν δίστασαν να θυσιάσουν ό,
τι ακριβότερο είχαν στον
βωμό του ιδεαλισμού τους.
Είχε προηγηθεί δοξολογία
στην μνήμη των πεσό-

ντων, μετά από την Θεία
Λειτουργία στο τέλος έγινε
παρουσίαση από τον Ύπατο Αρμοστή της Κύπρου.
Τα κύρια σημεία της παρουσίασης του κύπριου
Αρμοστή κ. Παύλου Αναστασιάδη είναι τα εξής.
Μνημονεύουμε και τιμού-

με σήμερα, είπε όλους
εκείνους που θυσιάστηκαν
και έδωσαν την ζωή τους
για την ελευθερία της πατρίδας. Ήταν τόσοι πολλοί
και αντιπροσώπευαν όλα
τα κοινωνικά στρώματα

αλλά και τις ηλικίες, κυρίως
όμως την νεολαία.
…«Κλείνουμε ευλαβικά το
γόνυ στην θυσία της μνήμης»… τόνισε και συνεχίζοντας αναφέρθηκε στις
μεγάλες αρετές, αξίες και
ιδεώδη που έκρυβαν μέσα
τους όλοι εκείνοι οι ήρωες.
Την αγάπη για την ελευθερία, την αγάπη για την
Πατρίδα, την
αν θρώπινη
αξιοπρέπεια
και ακόμη
περισσότερο
την αυτοθυσία την ανιδιοτέλεια της
προσφοράς,
την αγνή και
άδολη καρδ ι ά . … « Ου
τον α γ ώ ν α
περί χρημάτων ποιούμεθα» κατά τον
αγωνιστή,
τομεάρχη
της ΕΟΚΑ,
Κυριάκο
Μάτση που
απέρριψε
την προσφορά των
500.000 λιρών από τον
τότε Άγγλο
Κυβερνήτη
της Κύπρου
προκειμένου
να φανερώσει το κρησφύγετο του
Διγενή.

απελευθερωτικό αγώνα των
κυπρίων λέγοντας ότι ξαναζεί το αθάνατο
ελληνικό πνεύμα και ψυχή.
Το προαιώνιο
θαύμα .
Α ς πρ ο σ π α θήσουμε να
αντλήσουμε
διδάγματα
από την ιστορική πορεία
τις κινητήριες
δυνάμεις και
την ανθρώπινη
δράση εκείνης
της εποχής σε ανθρώπινο
και κοινωνικό δίδαγμα.
Για το καλό της πατρίδας
πρέπει να κινούμαστε με
σύνεση και διορατικότητα
ώστε να διαμορφώνουμε
ανάλογα την δράση μας.
Από όλα αυτά πρέπει να
αντλήσουμε δύο πράγματα.
Ο αγώνας μας κληροδότησε με την ύπαρξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας
που οφείλουμε να την
συντονίζουμε και να την
σεβόμαστε
Παράλληλα δεν τίθεται
θέμα συμβιβασμού με την
σημερινή κατάσταση δεν
μπορεί να γίνει ποτέ δεκτή
η ξένη κατοχή και η διαίρεση της Κύπρου. Ο αγώνας
συνεχίζεται.
Στην εκδήλωση που ακολούθησε στο κτίριο της
Κυπριακής Κοινότητας με
παρουσιάστρια του προγράμματος την Β’ Αντιπρόεδρο κ.Ραμφάλη συμμετείχαν μαθητές των σχολείων
της Ελληνομάθειας που
έίχαν το δικό τους πρόγραμμα και παρουσίασαν
κυρίως απαγγελίες.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλίες με βάση
το θέμα της ημέρας από
εκπροσώπους της Κυπριακής και Ελληνικής παροικίας. Ο Ύπατος Αρμοστής
που ήταν και πάλι ο κύριος
ομιλητής μετέφερε μήνυμα του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όμως η ανιδιοτελής στάση
εκείνων των αγωνιστών
πρέπει να είναι ο φάρος
των ενεργειών μας σήμερα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο Καζαντζάκης και
ο Σεφέρης χαιρέτησαν τον

Η νομιμοποίηση της μαριχουάνας συνδέεται με
τις εθνοτικές καταβολές των Καναδών;

συνέχεια από τη σελίδα 13 ρισε ως υποκριτική.
«Ο Μπλερ έχει ωφεληθεί από αυτό δύο φορές,
ημένους πληθυσμούς.» Με μία φορά ως ποινικοποιάλλα λόγια, όταν κάποιος ητής (αστυνομικός) και
έχει συλληφθεί για κατοχή μία φορά ως τσάρος των
μαριχουάνας, ο Owusu- ναρκωτικών», λέει. «Αυτό
Bempah πιστεύει ότι αρ- που με παραξενεύει είναι
χίζει μια διαδοχική πτώση ότι έχει υποστηρίξει η πεστο σύστημα δικαιοσύνης ρίπτωση χάριτος δεν συτου Καναδά, που είναι ο ζητείται για εκείνους που
λόγος που η δήλωση του έχουν καταδικαστεί στο
Μπλερ για την μεγάλη παρελθόν.» Αυτό είναι ένα
αδικία της μαριχουάνας ο βασικό σημείο. Αν Μπλερ
Owusu-Bempah χαρακτή- πιστεύει ότι πάρα πολλοί

άνθρωποι έχουν άδικα
καταδικαστεί από τους παλιούς νόμους των ναρκωτικών, γιατί η κυβέρνηση δεν
εξετάζει την περίπτωση να
συγχωρήσει εκείνους που
έχουν ήδη καταδικαστεί;
Οι Φιλελεύθεροι θα πρέπει
να ασχοληθούν με αυτό
το θέμα στο επόμενο έτος
καθώς το NDP και μερικοί
συντηρητικοί υποστηρίζουν την άμεση αποποινικοποίηση.
Η νομιμοποίηση της μαρι-

χουάνας ακόμα έχει πολλά
εμπόδια να ξεπεράσει. Οι
Επαρχίες θα αγωνιστούν
για τη δημιουργία κατάλληλων συστημάτων λιανικής και χορηγίας αδειών
μέχρι τον Ιούλιο του 2018.
Αλλά ένα πράγμα που όλη
αυτή η διαδικασία πρέπει
να κάνει είναι το να αναγκάσει τις κυβερνήσεις σε
όλα τα επίπεδα ώστε να
βρουν έναν τρόπο να ξεπεράσουν τις νόμιμες πολιτικές ευαισθησίες γύρω από

τη συλλογή δεδομένων
για τις φυλές και να βρουν
έναν υπεύθυνο, συστηματικό τρόπο για τη συγκέντρωση των φυλετικών
και εθνοτικών δεδομένων
για τη δημιουργία μιας λιγότερο αδιαφανούς όψης
του συστήματος ποινικής
δικαιοσύνης και της καταστολής των ναρκωτικών.
«Ελπίζω ότι θα δούμε περισσότερη φυλετική ισότητα, ως αποτέλεσμα της
αλλαγής στη νομοθεσία,

αλλά αυτό δεν θα έρθει φυσιολογικά,» λέει ο OwusiBempah. «Προκειμένου
να μειωθούν οι φυλετικές
ανισότητες στις συλλήψεις των ναρκωτικών, μια
συνειδητή προσπάθεια
θα πρέπει να τοποθετηθεί
εμπρός από την πλευρά
των νομοθετών, των φορέων χάραξης πολιτικής και
τους επαγγελματίες, την
αστυνομία, το στέμμα και
τους δικαστές.»
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Η επικαιρότητα της σκέψης του Νίκου Καζαντζάκη.
Μια παρουσίαση από τον Γιώργο Στασινάκη, πρόεδρο και ιδρυτή της Διεθνούς Εταιρίας Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη.
Ι. Σ. Σαραϊδάρης
Η εκδήλωση για τον Νίκο
Καζαντζάκη οργανώθηκε
από το τοπικό τμήμα του
Τορόντο των Φίλων του
Νίκου Καζαντζάκη για να
τιμηθεί η μνήμη του μεγάλου λογοτέχνη και διανοητή με την ευκαιρία του
κλεισίματος εξήντα χρόνων από τον θάνατο του.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι και
η ελληνική πολιτεία αυτήν
την χρονιά τιμά την μνήμη
του μεγάλου λογοτέχνη
καθώς χαρακτήρισε το
2017 ως έτος Καζαντζάκη.
Η διεθνής εταιρεία Φίλων
του Νίκου Καζαντζάκη,που
ιδρύθηκε το 1988 στην
Γενεύη από τον Γιώργο
Στασινάκη, την Ελένη Καζαντζάκη και τον Γεώργιο
Αρμογιάννη, ιδρυτή του
μουσείου του Ν. Καζαντζάκη στους Βαρβάρους
Κρήτης, έχει στόχο την
εξάπλωση της σκέψης του
Νίκου Καζαντζάκη σε όλο
τον κόσμο παράλληλα με
τα ιδεώδη του Ελληνισμού
με την βοήθεια και συνεργασία των 126 παραρτημάτων της εταιρείας που είναι
διασκορπισμένα σε όλα τα
πλάτη των πέντε Ηπείρων.
Η επίσκεψη του Γιώργου
Στασινάκη στο Τορόντο
είναι η δεύτερη από την
ημέρα ίδρυσης της Εταιρείας.
Παρουσιάστρια ήταν η
Βούλα Βέλτση, η οποία

και έκανε την παρουσίαση του εκλεκτού ομιλητή
μη παραλείποντας να τον
προλογίσει.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Αντώνης Αρτεμάκης μέλος της Εταιρείας
όταν του δόθηκε ο λόγος
αναφέρθηκε κυρίως σε
εκείνα τα μηνύματα του
μεγάλου Κρητικού που
και ο ίδιος έχει σαν οδηγό.
Εκτίμησε δε ότι τα μηνύματα που έρχονται από
το έργο του Καζαντζάκη
έχουν μια διαχρονικότητα που θα υφίσταται για
πάντα.
Μετά από τον πρόεδρο
της κοινότητας τον λόγο
πήρε η Συντονίστρια εκπαίδευσης του Ελληνικού
Προξενείου κ.Λυχνάκη
απευθύνοντας τον δικό
της χαιρετισμό όπου και

συνοπτικά παρουσίασε
την ζωή και το έργο του
Καζαντζάκη.
Ο Στασινάκης ξεκινώντας
την παρουσίασή του ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις
για τα εξήντα χρόνια στην
μνήμη του Νίκου Καζαντζάκη από τον θάνατό
του στο εξωτερικό είναι
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Κρητών.
Μελετώντας τις σημερινές
κοινωνίες διαπιστώνει κάποιος ότι πρόκειται για κοινωνίες που κυριαρχούνται
από το Θέαμα, τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης και
τον Καταναλωτισμό.
Ο Σωβινισμός, η μισαλοδοξία και ο φανατισμός κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Ο πόλεμος και
η πείνα ανέρχονται συνεχώς.
Οι ανθρωπιστικές και
πνευματικές
αξίες βρίσκονται σε κατακόρυφη πτώση.
Το δε περιβάλλον και η
φύση δέχονται συνεχείς
παρεμβάσεις
με αποτέλεσμα την συνεχή καταστροφή τους.

νωνίες αποσύνθεσης. Μια
παρατήρηση που βρήκε
σύμφωνο και τον φιλόσοφο Κορνήλιο Καστοριάδη.
Ο Καζαντζάκης που μελέτησε όλα αυτά τα φαινόμενα προσπάθησε να
τα καταλάβει και έφθασε
στην Μια Αλήθεια καθώς
οι απόψεις του στο πολιτιστικό, πνευματικό και
κοινωνικό επίπεδο είναι
επίκαιρες για τον σημερινό
και τον αυριανό πολίτη.
Ελευθερία σημαίνει απουσία του φόβου και της ελπίδας. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται την προσωπική τελειοποίηση ούτε

Καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με όλα αυτά τα φαινόμενα ο Καζαντζάκης
έγραψε ότι η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει κοι-

και την μέλλουσα ζωή. Δεν
πρέπει να επιζητεί ανταπόδοση και τιμές. Καθώς
μια ηθική που στηρίζεται
στην ανταμοιβή και στον

φόβο της τιμωρίας είναι
ανήθικη σύμφωνα με τον
μουσουλμάνο φιλόσοφο
Ετερόη.
Το σημαντικό για τον Καζαντζάκη δεν είναι αυτή η
ελευθερία, αλλά ο συνεχής
αγώνας για την ελευθερία.
Η θεότητα βρίσκεται μέσα
μας. Κάτι που γίνεται αντιληπτό από εμάς όταν πλέον φθάνουμε στα πρόθυρα
του θανάτου.
Ο Στασινάκης έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην έννοια
της θρησκευτικότητας από
τον Νίκο Καζαντζάκη.
Ο Καζαντζάκης ήταν ολόψυχα Κρητικός καθώς η
Κρήτη κυριάρχησε
στην ζωή
του όμως η
σ κ έψη του
και τα έργα
του είναι
παγκόσμια,
καθώς απευθύνονται σε
όλους.
Έγινε αναφορά στην φιλία
του μεγάλου
Κρητικού με
τον Αλέξη
Ζορμπά και
αναφέρθηκε
το έργο του
ομιλητή που κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Καστανιώτη με τίτλο: Καζαντζάκης – Ζορμπάς μια αληθινή
φιλία.

Η εκδήλωση γνωριμίας του Ελληνικού
Προξενείου για τον Τέρενς Κουίκ.
Ι. Σ. Σαραϊδάρης
Στις 22 Μαρτίου το Ελληνικό Προξενείο σε συνεργασία με το Ελληνικό σπίτι για
τους ηλικιωμένους διοργάνωσε ανοικτή εκδήλωση
για την επέτειο της Εθνικής
Παλιγγενεσίας, όπου όμως
έγινε η παρουσίαση γνωριμίας του επισκεπτόμενου
τον Καναδά υφυπουργού
εξωτερικών με αρμοδιότητα σε θέματα αποδήμων
Τέρενς Κουίκ.
Στον ευρύχωρο χώρο
υποδοχής του ελληνικού
σπιτιού της Winona Dr. Οι
εκπρόσωποι της ηγεσίας
της Ελληνικής Παροικίας
( Μητροπολίτης, Γενικός
Πρόξενος, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας, πρόεδρος Ελληνικού Σπιτιού,
πρόεδροι και αντιπρόσωποι Συλλόγων, εκπρόσω-

ποι του επιχειρηματικού
κόσμου της Παροικίας)
είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ωραία
εκδήλωση παρουσία και
των ενοίκων του ιδρύματος.
Τελετάρχης και βασικός

παρουσιαστής του προγράμματος ήταν ο Μάκης
Ανδρικόπουλος.
Πρώτος ομιλητής ήταν ο
πρόεδρος του ιδρύματος
του Ελληνικού σπιτιού ο
οποίος και αναφέρθηκε
στα επιτεύγματα και τις

επιτυχίες της
ελληνικής παροικίας του Τορόντο.
Αναφέρθηκε
στην δημιουργία της έδρας
των Ελληνικών
Σπουδών στο
Πανεπιστήμιο
του York μια
επιτυχία του
ΙΕΚ που επιτεύχθηκε πριν
από δεκαπέντε χρόνια και
ακολουθήθηκε
πρόσφατα από
την δημιουργία αντίστοιχης έδρας στο πανεπιστήμιο του Τορόντο.
Αλλά το αληθινό διαμάντι
της παροικίας τόνισε είναι
η δημιουργία του ιδρύματος του Ελληνικού Σπιτιού που έχει δυνατότητα

στέγασης και φιλοξενίας
συνολικά 525 ατόμων στα
διαμερίσματα των κτιρίων.
Με ετήσιο προϋπολογισμό
$20.εκατομυρίων απασχολεί τετρακόσια άτομα
προσωπικό, διακόσιους
εθελοντές και διαθέτει δύο
παρεκκλήσια.
Όλα αυτά συμβαίνουν
υπό την εποπτεία του
υπουργείου υγείας για την
σωστή λειτουργεία του
οργανισμού. Κλείνοντας
ο πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού Γιάννης Φαναράς αναφέρθηκε στην
προσφώνηση του πρώην
προέδρου της ελληνικής
Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου όταν το 2000
στην επίσκεψή του στον
Καναδά περιηγήθηκε στις
εγκαταστάσεις του Ελληνικού Σπιτιού. «Αυτό δεν
είναι Ίδρυμα Γερόντων.

Είναι ξενοδοχείο πέντε
αστέρων».
Ακολούθησε απονομή
αναμνησ τικών δώρων
στον υφυπουργό Τέρενς
Κουίκ.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καναδά κύριος
κύριος Σωτήριος μιλώντας
σαν εκπρόσωπος της εκκλησίας τόνισε ότι είναι
χαρά μεγάλη που δόθηκε
η ευκαιρία να συναντηθεί
μαζί του για τον απλό λόγο
του ότι στο πρόσωπό του
αντίκρυσε έναν αληθινό
και ένθερμο υποστηρικτή
των ελληνοχριστιανικών
ιδεωδών.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας αναφέρθηκε
στην παγκοσμιότητα του
Ελληνισμού και ζήτησε
από τους Έλληνες πολιτικούς να είναι πιο προσεκτικοί με τις Ελληνικές πολιτιστικές και θρησκευτικές
Αξίες και να επιδείξουν
περισσότερο σεβασμό σε
αυτές.
Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του προσέφερε
ένα αντίτυπο του τόμου
«όσα παίρνει ο χρόνος»
στον υφυπουργό.
Ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος από την πλευρά του
εξέφρασε τις ευχαριστίες
του προς όλους τους ομογενείς που τίμησαν την
πρόσκλησή του και παραχώρησε το βήμα στον
Υφυπουργό.
συνέχεια στη σελίδα 20
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Hellenic Community of Vancouver president Pamela Tsatouhas, Deputy Foreign Minister Terens Quick, Greek Orthodox Community of East Vancouver president Kostas
Nikolaou and Greek Orthodox Community of Surrey & Fraser Valley Antonios Ziskos

B., C. In the upper hall of the Hellenic Community Centre in Vancouver –some of the
people who attended the Greek School program and the address by the Deputy
Foreign Minister Terens Quick

Greek School children after the Vesper Service at St. George Cathedral in
Vancouver

Fr. Costa Economos and Fr. Demetrios Partsafas at St. George –ceremony by the
cenotaph
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60 χρόνια από τότε που έφτασαν οι 900 Ελληνίδες νύφες στην Αυστραλία
ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΜΑΪΟΥ
Συμπληρώνονται φέτος
60 χρόνια από τον Μάιο
του 1957, όταν στο Port
Philip Bay της Μελβούρνης, έφτανε το γερασμένο ισπανικό πλοίο «Μπεγκόνια» που φιλοξενούσε
στο κατάστρωμά του τις
ελπίδες και τα όνειρα 900
Ελληνίδων νεαρών γυναικών, οι οποίες έφταναν
στην Αυστραλία με μια
βαλίτσα όνειρα, για ένα
καλύτερο αύριο και την
ελπίδα να συναντήσουν
στην ξενιτιά τους μελλοντικούς συζύγους τους και να
δημιουργήσουν μαζί τους
τις δικές τους ελληνικές
οικογένειες.
Με αφορμή την επέτειο
αυτή, οι υπεύθυνοι του Πολιτιστικού Μήνα, Festival
Hellenika, που διεξάγεται στη Νότια Αυστραλία,
αποφάσισαν, όχι μόνο να
τιμήσουν, αλλά και να παρουσιάσουν στο κοινό,
πολλές από αυτές τις γυναίκες, για να μοιραστούν
τις εμπειρίες τους καθώς
και ιστορίες της ξενιτιάς.

στην αίθουσα της Παρροδιακής Ένωσης Νότιας
Αυστραλίας, θα είναι ο
γνωστός εκπαιδευτικός
της παροικίας Παναγιώτης
Φωτάκης, ο οποίος στην
τρυφερή ηλικία των οκτώ
ετών βρισκόταν ο ίδιος
στο πλοίο «Μπεγκόνια»,
έχοντας αφήσει πίσω του
το νησί του, τη Ρόδο. Μάλιστα, ο εκπαιδευτικός,
εμπνευσμένος από την
προσωπική του εμπειρία
και κάνοντας τον προσωπικό του απολογισμό,
αποφάσισε, μετά από 42
χρόνια, να προχωρήσει σε
λεπτομερή έρευνα με σκοπό να βρει και να ενώσει
όσες περισσότερες νύφες
ή, μάλλον, νεραΐδες -όπως
τις αποκαλεί ο ίδιος-, εκείνου του ταξιδιού, οι οποίες
αποτέλεσαν για τον ίδιο
μέρος των βιωμάτων και
αναμνήσεών του.

Ο εκπαιδευτικός ξεκίνησε
να συγκεντρώνει στοιχεία
για να βρει τις 900 νύφες
με τις οποίες έφτασε στην
Αυστραλία, να δει τι απέγιναν και να καταγράψει την
ιστορία τους, πιστεύοντας
ότι «πρόκειται για μια συΕπίσημος ομιλητής της γκλονιστική ιστορία που
εκδήλωσης που έχει προ- δεν έχει ειπωθεί σε όλη της
γραμματιστεί για το βράδυ την έκταση».
της Τετάρτης, 29 Μαρτίου,

O Δημήτριος Μπόραβος συναντά για πρώτη φορά στο
λιμάνι της Μελβούρνης την αρραβωνιαστικιά του Άννα.
Ο ίδιος ζούσε στην Αδελαΐδα από το 1954, αλλά πήγε
στη Μελβούρνη για να την υποδεχθεί. Επέστρεψαν στην
Αδελαΐδα και παντρεύτηκαν στις 27/10/1957
Μεγάλο μέρος αυτών των οι νεαρές ξενιτεμένες.
γυναικών αποτελούσαν οι
«αρραβωνιασμένες με φω- Για τις ελεύθερες γίνονταν
τογραφία», κάποιες άλλες ολόκληρες τελετουργίες
γνώριζαν ήδη τον γαμπρό, και νυφοπάζαρα, μέσα από
ενώ υπήρχαν και οι «ελεύ- οικογενειακές συναντήθερες», τις οποίες αποκα- σεις, γλέντια, κοινωνικές
λούσαν έτσι γιατί είχαν την συνάξεις και εκκλησιαελευθερία να επιλέξουν σμούς, όπου παρατηρούμόνες τον σύντροφό τους, νταν συνωστισμός και...
ενώ οι αρραβωνιασμένες παρέλαση υποψήφιων
ζούσαν με την αγωνία, αν γαμπρών.
ο άνθρωπος που άλλοι
επέλεξαν γι’ αυτές θα ήταν Για τις αρραβωνιασμένες
καλός, νεαρός, δυνατός και υπήρχε μέριμνα αφού οι
όπως τον έδειχνε η φωτο- ίδιες είχαν τη δυνατότηγραφία, που έκρυβαν σαν τα μέσα σε ένα μήνα να
φυλαχτό στο στέρνο τους επιστρέψουν με το ίδιο

εισιτήριο
στην πατρίδα, εφόσον
κάτι πήγαινε
σ τραβά με
το γ ά μ ο ή
μετάνιωναν
οι ίδιες.

είναι δύσκολα μας έλεγαν.
Μετά συνηθίζεις. Τα είκοσι
χρόνια έγιναν σαράντα και
η μητριά Αυστραλία έγινε
μάνα μας. Δόξα τω θεώ»
είχε πει κάποτε μια από
τις νύφες της εποχής, η κ.
Χαρίκλεια.

Σύμφωνα με
μ αρτ υρ ί ε ς ,
πολλά προξενιά της
εποχής πέτυχαν, ενώ
άλλα προξενιά δεν «ανέβηκαν» ποτέ τα σκαλιά
της εκκλησίας. Πολλές
νύφες κατέληξαν μόνες
και απογοητευμένες, άλλες συντετριμμένες έβαζαν τα κλάματα και άλλες
επαναστατούσαν ενάντια
στα «πρέπει» της εποχής.
Πολλές όμως -αν όχι οι
περισσότερες- έσκυψαν
σιωπηλά το κεφάλι και
υπέμειναν τη μοίρα που
άλλοι καθόρισαν για εκείνες.

«Η ιστορία των γυναικών
αυτών αποτελεί, ουσιαστικά, ένα μεγάλο κεφάλαιο
της μεταναστευτικής ιστορίας των Ελλήνων στην Αυστραλία γι’ αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας
να τις έχουμε κοντά μας, να
τις ακούμε να διηγούνται
τις ιστορίες τους όπως οι
ίδιες τις έζησαν ενώ πολλές
από αυτές μας έχουν δώσει
πολύτιμο υλικό για την
έκθεση φωτογραφίας που
θα παρουσιάσουμε το ίδιο
βράδυ» λέει στο «Νέο Κόσμο» η συντονίστρια της
εκδήλωσης και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου
του Πολιτιστικού Μήνα, κ.
Σαμπίνα Κελακιού.

«Δύσκολα τα πρώτα χρόνια. Ξένες σε ξένο τόπο,
χωρίς γλώσσα, σε σκοτεινά
μελαγχολικά σπίτια και
όλα ανάποδα. Ιούνιος μήνας να βρέχει και να κάνει
κρύο - πού ξανακούστηκε;
Τα πρώτα είκοσι χρόνια

Όσοι ενδιαφέρονται να παραβρεθούν στην ιδιαίτερη
αυτή εκδήλωση, μπορούν
να βρουν περισσότερες
πληροφορίες στην διαδικτυακή σελίδα του οργανισμού Festival Hellenika
καθώς και τη σελίδα του
στο facebook.

Η Κίνα «ανακαλύπτει»τη Μέση Ανατολή - και την Τουρκία
Του Κώστα Ράπτη
Την ώρα που η Τουρκία
απομακρύνεται μάλλον
οριστικά από την "ευρωπαϊκή προοπτική", πληθαίνουν οι ενδείξεις μιας
ευρύτερης στροφής της
προς ανατολάς και δη προς
την κινεζική πλευρά. Η
στροφή αυτή συμπίπτει
με το μεγαλύτερο άνοιγμα που έχει κάνει ποτέ
η Κινεζική πλευρά στην
προσπάθεια να αναδειχτεί,
μέσα από τη στρατηγική
"ένας δρόμος - μία ζώνη",
σε έναν εναλλακτικό πόλο
υπέρ μιας παγκοσμιοποίησης στηριγμένης στις
τεχνολογικές επενδύσεις
και τη διαμόρφωση νέων
μεγάλων εμπορικών και
ενεργειακών διαδρόμων.
Ήδη το περασμένο φθινόπωρο, αποστολή Κινέζων
επιχειρηματιών, οργανωμένη από το τουρκικό υπουργείο Εμπορίου,
υπέγραψε συμφωνίες για
πώληση τουρκικών προϊόντων στην Κίνα ύψους
300 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν και το ποσό
είναι μικρό συγκρινόμενο
με το εμπορικό έλλειμμα 22 δισεκατομμυρίων
δολαρίων της Τουρκίας
έναντι της Κίνας, ωστόσο
σηματοδοτεί ένα πρώτο
άνοιγμα. Δεν είναι τυχαία
άλλωστε η συγκρότηση
Σινοτουρκικής Επιτροπής
Συνεργασίας ή η εκκίνηση
της λειτουργίας της Bank
of China και στην Τουρκία,
ενώ σε μια κίνηση που
έχει και αυτή το συμβολισμό της το China Radio
International ανακοίνωσε
ότι ξεκινά πρόγραμμα με
τον τίτλο CRI Türk.

Εάν για την τουρκική πλευρά η βελτίωση των σχέσεων με την Κίνα είναι
σημαντική για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού
πλέγματος οικονομικών
σχέσεων, για την κινεζική
πλευρά η στρατηγική των
"νέων δρόμων του μεταξιού” περνάει και μέσα
από την ανάπτυξη πολύπλευρων σχέσεων στην
ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Οι πρόσφατες διαδοχικές
επισκέψεις του Σαουδάραβα βασιλιά Salman και του
Ισραηλινού πρωθυπουργού Netanyahu στο Πεκίνο
σηματοδότησαν το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον
για μια περιοχή στην οποία
η Κίνα ούτως ή άλλως παίζει σημαντικό ρόλο και με
τις μεγάλες επενδύσεις
της σε υποδομές όσο και
με την παρουσία μεγάλου
αριθμού Κινέζων εργαζομένων.
Το Ισραήλ, που πρόσφατα
γιόρτασε τα 25 χρόνια
διπλωματικών δεσμών
με την Κίνα έχει διμερές
εμπόριο ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ
κινεζικές εταιρείες παίζουν
μεγάλο ρόλο σε σημαντικά
έργα όπως το Μετρό του
Τελ Αβίβ και τα λιμάνια
της Χάιφα και του Ασντόντ.
Στη χώρα βρίσκονται ήδη
3500 Κινέζοι εργαζόμενοι
και αναμένονται άλλοι
20.000.
Η Χάιφα αποτελεί τμήμα
ενός αυξανόμενου αριθμού λιμανιών υπό κινεζική
ιδιοκτησία στη Μεσόγειο,
που περιλαμβάνουν το
λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι του Cherchell στην
Αλγερία, τα λιμάνια του
Πορτ Σάιντ και της Αλεξάν-

δρειας στην Αίγυπτο, το
λιμάνι του Kumport στην
Τουρκία και τα λιμάνια της
Γένοβας και της Νάπολης
στην Ιταλία. Τα λιμάνια
αυτά εντάσσονται στη
στρατηγική της "μίας ζώνης - ενός δρόμου”, μαζί με
άλλα έργα υποδομής. Για
παράδειγμα, η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής της κοιλάδας
Jezreel επιτρέπει προϊόντα
που φτάνουν στην Τουρκία
μέσω του λιμανιού της Χάιφα να κατευθύνονται στην
Ιορδανία και την ευρύτερη
περιοχή του Περσικού
Κόλπου και της Ερυθράς
Θάλασσας. Τέτοιες κινήσεις ενθαρρύνονται και
από την ισραηλινή πλευρά
που θεωρεί ότι η ανάπτυξη
αντίστοιχων εμπορικών
διαδρόμων θα ωθήσει
τις αραβικές μοναρχίες
να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις με το εβραϊκό
κράτος.
Την ίδια στιγμή, η κινεζική πλευρά διευκολύνεται
στον όλο χειρισμό της και
από την εξομάλυνση των
τουρκο-ισραηλινών σχέσεων που είχαν διαταραχθεί
το 2010 με το επεισόδιο
του πλοίου Mavi Marmara.
Άγκυρα και Πεκίνο φαίνεται να έχουν συμφωνήσει να διακρίνουν το
ακανθώδες ζήτημα των
Ουιγούρων (της τουρκογενούς μειονότητας του
Σιντζιάνγκ που αντιμετωπίζει συστηματική καταπίεση από τις κινεζικές
αρχές) από τις ευρύτερες
οικονομικές σχέσεις τους.
Εκτός από το ότι το 65%
του λιμανιού του Kumport
είναι σε κινεζικά χέρια, η
κινεζική Ασιατική Τράπε-

ζα Επενδύσεων και Υποδομών χρηματοδοτεί το
σχέδιο του αγωγού TANAP
που θα μεταφέρει φυσικό
αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη μέσω
Γεωργίας και Τουρκίας.
Ήδη από το 2015 Κίνα
και Τουρκία υπέγραψαν
μνημόνιο κατανόησης για
τον εναρμονισμό της κινεζικής στρατηγικής "μία
ζώνη - ένας δρόμος” με την
τουρκική στρατηγική για
τον "ενδιάμεσο διάδρομο”
που κεντρικό στοιχείο έχει
τη σιδηροδρομική γραμμή
υψηλής ταχύτητας που θα
συνδέει το Καρς στα ανατολικά με την Αδριανούπολη στα δυτικά και συνολικά
θα συνδέει την Τουρκία με
την Κίνα διαμέσου της Κεντρικής Ασίας και του Καύκασου. Επιπλέον, η εταιρία
DHL, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφορών
στον κόσμο επενδύει στη
δημιουργία ενός διαδρόμου μεταφορών, κυρίως
σιδηροδρομικών, ανάμεσα
στο Lianyungang και την
Κωνσταντινούπολη που θα
εκτιμάται ότι θα μπορούσε
να δημιουργήσει έως και
2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια εμπορικών συναλλαγών μέσα στα επόμενα
10 χρόνια.
Όπως, άλλωστε, δήλωσε πρόσφατα ο Κινέζος
πρεσβευτής στην Άγκυρα
Yu Hongyang, μιλώντας
στο ετήσιο ανοιξιάτικο
γκαλά που διοργάνωσαν
η TÜSİAD (Ένωση Βιομηχανιών) και το Κινεζικό
Ινστιτούτο στην Τουρκία
(ÇİTAM), "η διμερής οικονομική και εμπορική
συνεργασία είχαν θαυμάσια αποτελέσματα. Η Κίνα

έχει καταστεί δεύτερος
μεγαλύτερος εμπορικός
εταίρος της Τουρκίας και ο
μεγαλύτερος ανάμεσα στις
ασιατικές χώρες”.
Τον Φεβρουάριο εγκαινιάστηκε ο υπόγειος αποθηκευτικός χώρος φυσικού
αερίου στη λίμνη Tuz, o
μεγαλύτερος του είδους
του, που κατασκευάστηκε
από την κινεζική Tianchen
Engineering (TCC). Πρόσφατα επίσης η κινεζική
Wanda Group και η τουρκική Mar Yapı ανακοίνωσαν
τη συμφωνία να κατασκευάσουν το σύμπλεγμα ξενοδοχείων, εστιατορίων και
εμπορικών καταστημάτων
Wanda VistaIstanbul. Μάλιστα, ο Κινέζος πρέσβης
υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι για την κινεζική πλευρά η συμμετοχή
της Τουρκίας στη στρατηγική του "νέου δρόμου
του μεταξιού” και τόνισε
ότι η κινεζική κυβέρνηση
προσβλέπει στην παρουσία του προέδρου Tayyip
Erdoğan στο Φόρουμ της
"μίας ζώνης - ενός δρόμου”
που θα γίνει στο Πεκίνο το
Μάιο.
Αυτή η αναβαθμισμένη
κινεζική οικονομική παρουσία γεννά ενδιαφέρον
και για τον πολιτικό ρόλο
της Κίνας στην περιοχή,
ως δύναμης που κατεξοχήν ενδιαφέρεται για την
σταθερότητα η οποία θα
διευκολύνει τις εμπορικές
συναλλαγές και τις επενδύσεις. Ήδη χώρες του
Περσικού Κόλπου όπως
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν καταστήσει
σαφές ότι θα επιθυμούσαν εντονότερο κινεζικό
αποτύπωμα στην περιοχή,

ενώ εκτιμάται ότι τυχόν
συντονισμός της Κίνας και
των ΗΠΑ θα είχε ισχυρό
αντίκτυπο - ενδεχόμενο
βέβαια ανοιχτό δεδομένων των τρεχουσών μετατοπίσεων στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.
Πάντως η πρόσφατη επίσκεψη του Σαουδάραβα
βασιλιά Σαλμάν στο Πεκίνο σηματοδότησε αναβάθμιση της συνεργασίας
όχι μόνο στο οικονομικό
επίπεδο (καθώς υπογράφτηκαν συμφωνίες ύψους
65 δισεκατομμυρίων δολαρίων) αλλά και στο πολιτικό. Η διατήρηση της
σταθερότητας στο διάδρομο από τον κόλπο του
Άντεν μέχρι την Ερυθρά
Θάλασσα είναι ουσιώδης
για την κινεζική στρατηγική του "θαλάσσιου δρόμου του μεταξιού”, όμως
οι προσπάθειες του Ιράν
να αυξήσει την επιρροή
στην περιοχή μέσω "πολέμων δι’ αντιπροσώπων” με
τους Σαουδάραβες στην
Υεμένη και το Κέρας της
Αφρικής απειλούν το κινεζικό όραμα. Δεν είναι τυχαίο ότι εγκαταλείποντας
μια παραδοσιακή στάση
ουδετερότητας το Πεκίνο
υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης ενάντια
στους υποστηριζόμενους
από το Ιράν αντάρτες ,ενώ
η κατασκευή των πρώτων
κινεζικών ναυτικών βάσεων στο Τζιμπουτί συνέπεσε με τις διακοπή των
σχέσεων του τελευταίου
με την Τεχεράνη. Τούρκοι
αναλυτές θεωρούν ότι όλα
αυτά διευκολύνουν και τη
μεγαλύτερη συνεργασία
ανάμεσα σε Τουρκία και
Κίνα.
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Η άνοιξη είναι επιτέλους εδώ. Αυτόν τον χρόνο όλα τα δένδρα και τα φυτά άργησαν να ανθήσουν, λόγω Tel: 604-583-7814 604-728-7814
του ασυνήθιστα μακρύ χειμώνα που μας βρήκε φέτος. Έχουμε ζήσει εδώ για πάνω από σαράντα χρόνια
και αυτός είναι ο μακρύτερος χειμώνας που έχουμε βιώσει κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου. Είχαμε Fax: 604-585-6556
άλλους χειμώνες, με μεγάλες χιονοπτώσεις, αλλά εκείνο το χιόνι ήταν βραχύβιο. Φέτος είχαμε χιόνι, τον
Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Ακόμα κι αν το χιόνι άρχιζε να λειώνει στα Email:patridesinbc@shaw.ca
ενδιάμεσα διαστήματα, παρόλα αυτά οι πολλές χιονοπτώσεις ήταν κάτι πάρα πολύ ασυνήθιστο για εμάς
εδώ στη δυτική ακτή. Έγινε υπέρβαση του προϋπολογισμού για την εκκαθάριση του χιονιού σε όλους * * * * * * * *
τους δήμους. Ένας τεράστιος αριθμός από λακκούβες στους δρόμους προέκυψε από τη συνεχή τήξη και
την κατάψυξη. Είμαστε τυχεροί όμως, που δεν είχαμε να υπομείνουμε τις ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες
και τις συνθήκες θυελλωδών ανέμων που πολλά μέρη του Καναδά έχουν κατά τους χειμερινούς μήνες. BRITISH COLUMBIA

Το VANCOUVER γιορτάζει την Ελληνική
Ημέρα της Ανεξαρτησίας την 25η του
Μάρτη

Αυτό το έτος σηματοδότησε την 196ο επέτειο από
την έναρξη του αγώνα για
την ελευθερία της Ελλάδας
από τους Οθωμανούς καταπιεστές του. Ήταν στην

Η Θεία λειτουργία του
Εσπερινού στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου το βράδυ της 24ης
του Μάρτη ήταν μια κοινή
τελετουργία των τριών
Ελληνικών Κοινοτήτων.
O ιερεύς Κώστας Οικονόμου βοηθήθηκε από τον
ιερέα Κώστα Καλτσίδη της
Εκκλησίας των Αγίων. Κωνσταντίνου και Ελένης του
Surrey και από τον ιερέα

στη μικρή αίθουσα. Παιδιά
μαθητές από τα διάφορα
ελληνικά σχολεία παρουσίασαν ένα πρόγραμμα
με ποιήματα που τιμούσαν
τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Ο Υφυπουργός
Εξωτερικών Κουίκ μίλησε
για τη σημασία της ημέρας.

25 Μαρτίου –Θείες
Λειτουργίες και επιμνημόσυνες τελετουργίες

εξωτερικούς χώρους μια
σύντομη επιμνημόσυνη
δέηση και η τελετή κατάθεσης στεφάνων πραγματοποιήθηκε στο κενοτάφιο. Ο πρώτος που κατέθεσε στεφάνι ήταν ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας
και ακολουθήθηκε από
τον Ναυτικό Ακόλουθο.
Επόμενη ήταν η Πρόξενος
της Κύπρος και, στη συνέχεια, οι τρεις πρόεδροι των
Ελληνικών Κοινοτήτων. Το
Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο της BC,οι ΑΧΕΠΑ, το
Πρόγραμμα Ελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστήμιου Simon Fraser, ο σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος,
ο σύλλογος Κρητών, ο
σύλλογος Ρουμελιωτών, ο
σύλλογος Κεφαλλήνιων, η
Μεσσηνιακή Αδελφότητα,
η Λακωνική, η Παναρκαδική και πολλές άλλες ελληνικές οργανώσεις επίσης
κατέθεσαν τα στεφάνια
τους στο μνημείο. Μετά
την τελετή, προσφέρθηκαν καφές και μπισκότα.

Στις 25 Μαρτίου, η Θεία
Λειτουργία και οι επιμνημόσυνες τελετές έγιναν
στον Ναό του Αγ. Νικολάου
και του Αγίου Δημητρίου
στο ανατολικό Βανκούβερ
και στην εκκλησία των
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στο Surrey, καθώς
και στον καθεδρικό ναό
του Αγίου Γεωργίου στο
Βανκούβερ. Στη Βικτώρια,
οι θρησκευτικές τελετουργίες (θεία λειτουργία, επιμνημόσυνη τελετή) πραγματοποιήθηκαν στην εκκλησία της Υπαπαντής και
η ελληνική κοινότητα της Βραδινή χοροεσπεVictoria παρουσίασε τους ρίδα – 25η του Μάρδικούς της εορτασμούς.
Στην εκκλησία του Αγίου τη
Γεωργίου, μεταξύ των επι- Το βράδυ της 25ης του
σήμων που παρέστησαν Μάρτη πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Κοινοτικό
Κέντρο μια χοροεσπερίδα
για φιλανθρωπικό σκοπό.
Αυτή ήταν μια κοινή εκδήλωση από την Ελληνική
Κοινότητα Βανκούβερ,
την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα του Ανατολικού
Βανκούβερ και την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Surrey και Fraser
Valley.

Στον μητροπολιτικό ναό του Αγ. Γεωργίου ο Υφυπουργός
Τέρενς Κουίκ με τον πατέρα Κώστα Καλτσίδη (ιερός ναός
Αγίων Κωσταντίνου και Ελένης Σούρρεη) ο πατέρας
Κώστας Οικονόμος (Αγ. Γεώργιος) και ο πατέρας
Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος (συνταξιοδοτηθείς)
ημέρα του Ευαγγελισμού, Δωρόθεο Τρυφωνόπουλο.
στις 25 του Μαρτίου, 1821 Φέτος στην λειτουργία του
που οι Έλληνες ξεσηκώθη- εσπερινού στις 24 Μαρκαν για να ξεκινήσουν τον
δύσκολο και μακρύ αγώνα.
Αυτή η μέρα δεν μνημονεύεται μόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε όλο τον κόσμο
όπου οι Έλληνες έχουν
μεταναστεύσει και εγκατασταθεί. Στις ελληνικές
κοινότητες στον Καναδά, η
ημέρα αυτή γιορτάζεται με
ιδιαίτερες επιμνημόσυνες
τελετές στις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες. Πολλές
κοινότητες έχουν επίσης
παρελάσεις και τελετές κατάθεσης στεφάνων. Στην
ευρύτερη περιοχή του
Βανκούβερ, οι επίσημες Κάποια από τα παιδιά των ελληνικών σχολείων με τις
τελετές λαμβάνουν χώρα εθνικές στολές στον μητροπολιτικό ναό του Αγ. Γεωργίου
στον καθεδρικό ναό του
Αγίου Γεωργίου και την τίου υπήρχε ένας ειδικός στην δοξολογία ήταν ο
Ελληνική Κοινότητα του προσκεκλημένος από την Γενικός Πρόξενος της ΕλΕλλάδα, ο Υφυπουργός
Βανκούβερ.
Εξωτερικών για τον Από- λάδας Αθανάσιος Ιωάννου,
δημο Ελληνισμό Τέρενς ο Ναυτικός Ακόλουθος και
24 του Μαρτίου –Λει- Νικόλαος Κουίκ. Μετά τη ο αναπληρωτής Πρόξενος
Ελλάδα Χαράλαμπος
τουργία Εσπερινού Θεία Λειτουργία, το εκ- της
Μουζάκης,
η πρόξενος
κλησίασμα προσκλήθηκε
στον Αγ. Γεώργιο
της Κύπρου Τασούλα
Berggren, οι πρόεδροι, της
Ελληνικής Κοινότητας, της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Ανατολικού
Βανκούβερ και της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Surrey και Fraser
Valley. Υπήρχαν επίσης εκπρόσωποι των διαφόρων
Ελληνικών Συλλόγων και
οργανώσεων.

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

Επιμνημόσυνη τελε- _____________________
τή στην Μονή του K E R K I S
Mission στις 2 ΑπριGreek Taverna
λίου

Πολλοί Έλληνες ζουν σε
περιοχές της κοιλάδας
του Fraser μακριά από τις
ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες και τις κοινότητες.
Για πολλούς ανθρώπους
από αυτές τις δαπανηρές περιοχές όπως το
Abbotsford, το Mission, το
Maple Ridge, η Chilliwack,
Ελπίδα και πέρα, ένα ταξίδι
στο Βανκούβερ για τις μνημόσυνα για την Ημέρα της
Ελληνικής Ανεξαρτησίας
και την Ημέρα OXI δεν
αποτελεί επιλογή.
Για ορισμένους Έλληνες
το μοναστήρι των Αγίων
Πάντων της Βόρειας Αμερικής είναι πιο κοντά στα
σπίτια τους, έτσι συγκεντρώνονται εκεί για αυτές
ειδικές περιπτώσεις.
Τελετή Κατάθεσης τις
Τέτοια ήταν η περίπτωση
σ τεφάνου την 25 και πάλι την Κυριακή, στις
2 Απριλίου, όταν κάποιοι
Μαρτίου
ΟΙ μαθητές των Ελληνικών σχολείων, μετά από την Μετά τη Θεία Λειτουργία, Έλληνες συγκεντρώθηκαν
λειτουργεία του Εσπερινού στον Μητροπολιτικό Ναό πραγματοποιήθηκε στους συνέχεια στη σελίδα 20
του Αγίου Γεωργίου

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

__________________

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

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

Pegasus Pizza
Pick-up & Delivery
106-221Ioco Rd., Port Moody Bc
Tel: 604-461-3000
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Η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ
Pamela Tsatouhas, ο υφυπουργός των εξωτερικών
Τέρενς Κουίκ, ο πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας
΄του Ανατολικού Βανκούβερ Κώστας Νικολάου και ο
Αντώνιος Ζίσκος πρόεσδρος της Ελληνικής Ορθοδόξου
κοινότητας του Σούρρεη και της κοιλάδας του Φράζερ.
συνέχεια από τη σελίδα 19

στο μοναστήρι για να παρακολουθήσουν την θεία
λειτουργία στην εκκλησία
εκεί και να κάνουν μια
επιμνημόσυνη τελετή για
την Ελληνική Επανάσταση. Η επιμνημόσυνη τελετή επίσης τίμησε επίσης
όλους τους Ορθόδοξους
Χριστιανούς παντού, που
αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την πίστη τους.
Καθώς ο μοναχοί στο μοναστήρι είναι ορθόδοξοι
χριστιανοί από πολλές
ομάδες του πολιτισμού,
όπως η Ρώσοι, ουκρανοί,
γεωργιανοί, σπιτικά φαγητά.

ΦΑΡΟΣ – Φάρος, Πολιτιστικός Σύλλογος
ομιλία μηνός Μαρτίου.
Η Ελληνοκαναδική πολιτιστική κοινωνία παρουσίασε τη δεύτερη τελευταία
διάλεξη της σεζόν 20162017 τη Δευτέρα 27 Μαρτίου στην επάνω αίθουσα
του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου. Ο Δρ Cillian
O'Hogan του Πανεπιστημίου της British Columbia
του τμήματος των κλασικών σπουδών παρουσίασε μια εικονογραφημένη
διάλεξη με τίτλο «Έλληνικές Βίβλοι». Μίλησε για

το πώς παράγονταν τα
βιβλία της Βίβλου κατά τη
διάρκεια των προηγούμενων αιώνων, στην αρχή
σε πάπυρο και αργότερα
σε περγαμηνή. Στην αρχή
μόνο μεμονωμένα βιβλία
της Παλαιάς Διαθήκης ή
της Καινής Διαθήκης παρήχθησαν καθώς τα πολλά
βιβλία δημιουργούσαν
μεγάλο όγκο Εύθραυστα
τεμαχισμένα απομεινάρια αυτά τα πρώτα αντίτυπα της Αγίας Γραφής
στεγάζονται στα μουσεία
σήμερα. Δεν ήταν μέχρι
τον τέταρτο αιώνα, που
μεγάλα χειρόγραφα από
όλα τα βιβλία της Παλαιάς
και της Καινής Διαθήκης
δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά. Δύο από αυτά τα

σωζόμενα χειρόγραφα,
γραμμένα στα ελληνικά,
επέζησαν σχεδόν ανέπαφα. Πρόκειται για το Codex
Sinaiticus, που στεγάζεται
στο Βρετανικό Μουσείο
και το Codex Vaticanus,
που στεγάζεται στο Βατικανό. Και τα δύο αυτά
χειρόγραφα είναι πλέον
διαθέσιμα για μελέτη στο
διαδίκτυο από τους σύγχρονους μελετητές. Μίλησε για τις ομοιότητες των
δύο χειρόγραφων, καθώς
και τις διαφορές τους. Στο
4ο αιώνα, ο αυτοκράτορας
Κωνσταντίνος νομιμοποίησε το Χριστιανισμό και διέταξε πενήντα αντίγραφα
των Γραφών να παραχθούν
και να διανεμηθούν στους
χριστιανικούς ναούς. Είναι
πιθανό ότι αυτά τα δύο
χειρόγραφα να ήταν από
εκείνα που με εντολή από
τον Κωνσταντίνο παρήχθησαν.
Η τελευταία διάλεξη της
σεζόν είναι στις 24 Απριλίου ημέρα Δευτέρα. Το
θέμα για εκείνο το βράδυ
είναι «Άδης - Κουζίνα: Μαγειρική και φαγητό στην
Αρχαία Ελλάδα». Ο ομιλητής θα είναι ο Δρ Τζένιφερ
Knapp, ο συντονιστής των
Κλασικών Σπουδών στο
Langara College.

Ο Μ ητρ ο πολί τ η ς
Σωτήριος επισκέπτεται την BRITISH
COLUMBIA

Από την τελευταία επίσκεψη του μητροπολίτη στην
Βρετανική Κολομβία. Ο Μητροπολίτης Σωτήριος
στην Ελληνορθόδοξη κοινότητα του Σούρρεη και της
κοιλάδας του Φράζερ .
Παρασκευή της 21ης του προεδρεύσει στη βραδινή
Απριλίου θα είναι στην Ιεραρχική Θεία Λειτουργία
Εκκλησία της Υπαπαντής για την ελληνική κοινότητα
της Βικτώριας για την βρα- του Κάμλουπς στην Ουδινή Θεία Λειτουργία και κρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του All Saints. Την Τρίτη
στις 25 Απριλίου θα είναι
σε Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Κοίμησης στο
Πέντικτον για τη βραδινή
Ιεραρχική Θεία Λειτουργία.
Θα έχει μια ημέρα ανάπαυσης προτού ταξιδεύσει για
το Μόντρεαλ, του Κεμπέκ.

Dr. Cillian O’Hogan –Classic Dept. –UBC and Pharos
President Richard Spratley at the Pharos lecture at the
Hellenic Community of Vancouver
ληνική Ορθόδοξη Εκκλη- το δείπνο. Το Σάββατο
σία της Υπαπαντής στη το πρωί, στις 22 Απριλίου
Βικτώρια, στην νήσο του θα παραστεί στην Θεία
Βανκούβερ έχει την ονο- Λειτουργία στην Ελληνική
μαστική της εορτή. Έτσι, Ορθόδοξη Κοινότητα της
την 1η του Φεβρουαρίου Nanaimo και στη συνέχεια
ο Μητροπολίτης Σωτή- θα πάει στο Βανκούβερ,
ριος προέδρευσε στην για τον Ιεραρχικό Μέγα
λειτουργία του Εσπερινού Εσπερινό στον Άγιο Γεώρεκεί, και πάλι στη Θεία γιο στο Βανκούβερ. Την
Λειτουργία την επόμενη Κυριακή, στις 23 Απριλίου
μέρα. Και στις δύο ημέρες Ημέρα του Αγίου Γεωργίου
η κοινότητα της Βικτώρια ο Μητροπολίτης θα είναι
παρέσχε ένα δωρεάν γεύ- και πάλι στον καθεδρικό
μα σε όλους τους πιστούς ναό του Αγίου Γεωργίου,
που παρακολούθησαν τις για την Ιεραρχική Θεία
Λειτουργία. Ένα εορταστιΑπό την ομιλία του Φάρου στο Ελληνικό κέντρο της Ε. Λειτουργίες.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος κό γεύμα θα ακολουθήσει
κοινότητας του Βανκούβερ
θα επισκεφθεί και πάλι την στην αίθουσα της εκκλησίΒρετανική Κολομβία, τον ας. Την Δευτέρα 24 ΑπριλίΑπρίλιο. Έχει και πάλι ένα ου θα αναχωρήσει για το
γεμάτο πρόγραμμα. Την Κάμλουπς της Β. Κ. όπου θα

Η εκδήλωση γνωριμίας του
Ελληνικού Προξενείου για τον
Τέρενς Κουίκ.
συνέχεια από τη σελίδα 15
Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα
της διατήρησης της Ελληνικής γλώσσας αλώβητης
και ακέραιη σαν κύριο
στήριγμα διατήρησης της
Ελληνικότητας στους ομογενείς της τρίτης ή τέταρτης γενιάς που κυρίως
είναι κάτοικοι Αμερικής,
Αυστραλίας ή Καναδά. ΄
Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας δεν είναι
μόνο μια αναντίρρητη
ανάγκη τόνισε, όμως είναι
ένα από τα δυο συστατικά
που ανέκαθεν συνέδεαν
την ελληνική διασπορά με
την μητέρα πατρίδα. Το
ένα σκέλος διατήρησης
της επαφής της διασποράς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σωτήριος επισκέφθηκε Βρετανική Κολομβία στα τέλη Ιανουαρίου
και αρχές Φεβρουαρίου.
Λειτούργησε σε όλες τις
τρεις εκκλησίες που βρίσκονται στην κάτω ηπειρωτική χώρα, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου
στο Βανκούβερ, την εκκλησία των Αγ. Νικολάου
και του Αγίου Δημητρίου
στο Βανκούβερ και την
εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο
Surrey. Το έχει σαν έθιμο
του ύστερα από πολλά
χρόνια το να τελεί την Θεία
Λειτουργία στην εκκλησία
των Αγίων Νικολάου και
Δημητρίου για τη γιορτή
των Τριών Ιεραρχών, που
επίσης είναι γνωστή ως η
«Ημέρα των Γραμμάτων».
Στις 2 Φεβρουαρίου η Ελ-

με την μητέρα πατρίδα
είναι η γλώσσα καθόσον
το άλλο η θρησκεία. Και
αν χαθεί η γλώσσα κατά
την άποψή του χάνεται και
η διασπορά. Οπότε πλέον
δεν θα αναφερόμαστε σε
ελληνοκαναδούς αλλά σε
Καναδούς ελληνικής καταγωγής με ελληνικές ρίζες.
Γνωρίζοντας όλα αυτά
το Ελληνικό κοινοβούλιο
ομόφωνα υπερψήφισε
σχέδιο νόμου που πρότεινε ο υφυπουργός ώστε να
ορισθεί η 9η Φεβρουαρίου
(ημέρα τίμησης της μνήμης του εθνικού ποιητή
Διονυσίου Σολομού) ως
ημέρας της Παγκοσμιότητας της ελληνικής γλώσσας
ΟΙ λόγοι που οδήγησαν
στην πραγματοποίηση

αυτού του ταξιδιού στοχεύουν στην σύσφιξη των
σχέσεων με την ομογένεια
αφενός αλλά και στις διμερείς επαφές με την Καναδική κυβέρνηση τόνισε ο
υφυπουργός. Επίσης είναι
και ο εορτασμός των 150
χρόνων της ύπαρξης του
Καναδά αλλά και τα 75
χρόνια των διπλωματικών
σχέσεων Ελλάδος και Καναδά.
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο βεβαρημένο
πρόγραμμα της επίσκεψής
του που συμπεριλάμβανε
και την παρέλαση των
ελληνικών κοινοτήτων του
Μοντρεάλ.

Ο Έλληνας Αναπληρ ωτής Υπουργός
Εξωτερικών για τους
Αποδήμους επισκέπτεται το Βανκούβερ
O Τέρενς Νικόλαος Κουίκ,
ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών της Ελλάδα
έχει επισκεφθείι διάφορες
Ελληνικές Κοινότητες στον
Καναδά. Στις 24 Μαρτίου έφτασε στο Βανκούβερ. Πρώτα τις πρωινές
ώρες επισκέφθηκε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών
του ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser και, στη
συνέχεια, το βράδυ παρακολούθησε την Θεία
Λειτουργία του Εσπερινού
για τον Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου και την Ημέρα
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Γεωργίου στο
Βανκούβερ. Μετά τη λειóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 22
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Κατάρα! Όπως και αν την κοιτάξεις έχει το ίδιο πρόσωπο.
Είναι κανείς εδώ; Ακούει
κανείς; Βλέπει κανείς την
κατάρα; (19ο)

Αντιμέτωποι με
το κομματικό μωσαϊκό της αθλιότητας

Αφιέρωμα στην κομματική αθλιότητα
Από τον επαναπατριζόμενο Θεσσαλό Πολίτη
Βάιο Φασούλα
«Αχαλίνωτος ο αφέντης
Λόγος, όπως τάχτηκε
να είναι και με το πνεύμα λεύτερο που η …
σύγχρονη εποχή δεν
μπόρεσε να τον επιτάξει και να τον επιστρατεύσει, μας οδηγεί στα
διάσπαρτα ανά τη Χώρα
«χωράφια», στα δικά μας
χωράφια. Εκεί βλέπουμε
αναρτημένες ταμπέλες
καρφωμένες με καρφιά που επιμελήθηκε
ο ευρωπαίος κάλφας
και τα σφυρηλάτησε
στα δικά μας αμόνια
που οι ντόπιοι «ταγοί»
του επέτρεψαν. Πάνω
σ’ αυτές τις ταμπέλες
που αναδεικνύουν το
τι μέλει γενέσθαι της
Χώρας μας, βρίσκονται
επιγραφές με μεγάλα και
κεφαλαία γράμματα που
η μια μας λέει «ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ» και η άλλη
«ΠΩΛΕΙΤΑΙ». (Τάδε έφη:
«Στη δύση του Δεκέμβρη του 2014-Μωσαϊκό
κοινωνικών παραστάσεων ανάμεσα στο χτες και
στο σήμερα»).
Μεταφορικός θα είναι
ο λόγος μας σήμερα,
έτσι όπως τον θέλουν
οι φίλοι αναγνώστες,
αυτοί που είναι υπεράνω
κομματικών εταιριών
και μένουν άσπιλοι και
απομακρυσμένοι από
την αποπνιχτική αιθαλομίχλη και ρίχνουν όσο
μπορούν…, «περισσότερο φως, ηλεκτρολόγε,
στη σκηνή! Πως θες,
δραματουργοί κι ηθοποιοί, να δείξουμε τ’
αντικαθρέφτισμα του
κόσμου, μέσα στο μισοσκόταδο; Τούτο το
σύθαμπο καλεί σε ύπνο.
Ενώ εμείς θέλουμε ξύπνιους θεατές κι ακόμα
πιο πολύ: ξυπνούς! Κάν’
τους να ονειρευτούν
στο πλέριο φως!…» (Μπ.
Μπρεχτ).
Παραδόξως η προσπέλαση μιας τρομερής θύελλας που ακόμα μαίνεται με αδιανόητη λύσσα
και πάθος, αντί να δούμε
σπίτια, δέντρα, γέφυρες, αναποδογυρισμένα
και γκρεμισμένα, αντί
να δούμε, πλημμύρες,
κατολισθήσεις, καταστροφές σε δίκτυα, πυρκαγιές και δίνες, στην
Ελλάδα των κομμάτων
βλέπουμε μια εντελώς
διαφορετική εικόνα:
Ποικίλες ζωγραφιές όχι
ζημιών αλλά προσώπων
και τη βιβλική επανάληψη του πύρ-γου της
Βαβέλ.
Όσο δυνατή και να ήταν
μια θύελλα, μια καταιγίδα, ακόμα κι ένας σει-

σμός, κά-ποια στιγμή θα
περνούσε και οι άνθρωποι
θα πιάνονταν με την αποκατάσταση των ζημιών
που προκλήθηκαν. Η «θύελλα» που προκλήθηκε
στην Ελλάδα έχει διαχρονικά χα-ρακτηριστικά, διαφορετικά και πολλαπλά
ονόματα και μια πυκνή
αιθαλομίχλη που φαρμακώνει το νου έτσι που να
μην μπορείς, όχι μόνο να
πιαστείς με την αποκατάσταση των ζημιών αλλά
ούτε να σκεφτείς και να
δεις τους κατασκευαστές
ή τους δημιουργούς αυτής
της αντάρας που αποκτά-απόκτησε μακάβριο
χαρακτήρα.
Κατασκευασ τές αυτής
της ανεπιστρεπτί κατά τα
φαινόμενα κατάστασης,
είναι όλοι εκείνοι οι διαμορφωτές της ασχήμιας,
των διαχρονικών θυελλών,
ομιχλών και καταιγίδων
που παρέλασαν από το
ελληνικό κοινοβούλιο και
εγκαθίδρυσαν το ακαταπολέμητο σαράκι που τρώει, μόνο τρώει το καλλίτερο
και γιγαντιαίο φιλέτο: την
αποδόμηση 11 εκατομμυρίων ελλήνων και της
Χώρας τους.
Ως προπαρασκευαστικό
εργαστήριο δεκαετιών
χρησιμοποιήθηκε, η έρμη
Ελλά-δα, από διάφορους
μασόνους, φασίστες, «δημοκράτες» τυχοδιώκτες,
απατεώνες και μαφιόζους…, (τύφλα να ’χει η
αμερικάνικη και ιταλική
μαφία, δεν έχει τίποτα να
ζηλέ-ψει η ελληνική, που
δούλεψε ενάντια στο κράτος, στο έθνος, στο λαό
της…,) παρασκευάζοντας
ότι άσχημο και κακό υλικό μπορεί να φανταστεί
κανείς χρησιμοποιώντας
ως «πρώτη ύλη» τον πολίτη και με αυτή την ύλη
παρήγαγαν το προϊόν διαφθορά. Πάνω σ’ αυτό το
έκτρωμα δεκαετίες συνεργάστηκαν οι εν Ελλάδι θεοί
και δαίμονες - κομματάρχες, στελέχη, πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές,
όλη η κομματική σαβούρα
που ως «κόμπος στο χτένι» φτάσανε στο σήμερα
και αυτοί της αθλιότητας
εθισμένοι κι εμείς οι εξαθλιωμένοι.
Δε θα κάνουμε αναφορές
στην ευρωλάμια…, («Ευρωπαϊκή Ένωση»). Αυτή
τη δουλειά της έκανε. Ούτε
στο έκτρωμά της…, το
ευρωνόμισμα. Και αυτό τη
δουλειά του έκανε και την
κάνει ακόμα καλλίτερα. Θα
σκαλίσουμε μόνο τις πληγές που κληρονομήσαμε
από μια πολυπρόσωπη
γηραιά όσο και ανανεωμένη κατάρα που το σάπισμά της απεγνωσμένα
προσπαθούν να κρύψουν
οι δημιουργοί της. Μένοντας σαν καβούρια που
βράζουν στο ζουμί τους,
θα δούμε πώς σαν λεηλα-

τημένος από κάθε άποψη
λαός, άδειος από αξίες και
οράματα και με αρπαγμένη τη νοημοσύνη από «πολιτικές» γκρουπούσκουλα
βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι με το κομματικό
μωσαϊκό της αθλιότητας,
όπου επί δεκαετείς, στα
ξενόδουλα καμίνια τους οι
παΣΟΚοι-Νεοδημοκράτες
τη σφυρηλάτη-σαν και
σήμερα, σαν ξεφτισμένη
πόρνη, την παρέλαβε ο
Σύριζα με τον δεξιό συνοδοιπόρο του και συνεργάτη του, Ανελ, την
τορνάρουν να φύγει το
σάπισμα, τη γυαλίζουν με
ροζακί… αριστερό χρώμα
και με το αχανές μπλε των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, τη
στο-λίζουν με φρου, φου
και αρώματα έτοιμη προς
παραχώρηση, οριστική και
αμετάκλητη στους αγάδες
της «ΕΕ».
Πηγαίνοντας σε μια άλλη
διάσταση, δίδυμη και συνένοχη με τις κομματικές
εταιρίες, θ’ ανοίξουμε την
αυλαία των τηλεοπτικών
θεάτρων για να δούμε τα
πάζλ της αθλιότητας να διαδέχονται το ένα το άλλο.
Το ότι οι συμμετέχοντες
«πολιτικοί» στα τη-λεοπτικά κομματικά σήριαλ για
τον υγιή νου αποτελούν
όχι μόνο την αποστροφή
και τον γέλωτα, αλλά και
την αγανάκτηση και την
οργή που..., «χάσαμε το
μπούσουλά μας», όπως
σωστά διατυπώθηκε αυτός
ο χαρακτηρισμός από τον
παρουσιαστή πρωινού
καφενείου του ΑΝΤ1.
Να μείνουμε λίγο στα κανάλια που έχουν επιδοθεί
σε προβολές μιασμάτων
ή φαντασμάτων δίνοντας
βήμα σε «πολιτικούς» κομματικών ΑΕ που έχουν
καταστρέψει τη Χώρα και
που ανεξέλεγκτα αναδύονται σαν δηλητηριασμένα
μανιτάρια και χώνονται
στην επικαιρότητα· και παλιοί κομματικοί του άθλιου
συστήματος και νέοι που
συντηρούν την κομματική
αθλιότητα.
Δύσκολο να ξεκινήσει κανείς με την σύνθεση ενός
κομματικού μωσαϊκού,
που όπως και να το κοιτάξει κανείς έχει το ίδιο
«γυάλισμα», μοιάζει με το
πολυπρόσωπο της κατάρας. Και για να μη φανεί ότι
καταφερόμαστε ενάντια
στους ΠαΣΟΚους και Νεοδημοκράτες, πλούσιο το
μωσαϊκό, πλούσια και τα
τηλεοπτικά κομματικά σήριαλ μεταξύ και του χτεσινού (3-4-17) στον ΑΝΤ1 με
το «Χάσαμε το μπούσουλά
μας» του κ. Παπα-δάκη
και τον φιλοξενούμενο
υπουργό του Σύριζανελ κ.
Σκουρλέτη, μεταφέρουμε
σύντο-μο σημείωμα που
στείλαμε στην εκπομπή
την ίδια ώρα:
«Χάσαμε το μπούσουλά
μας», χαρακτηρισμός του
κυρίου Παπαδάκη-Αντ1,
προφανώς τον χάσανε
από τον φιλοξενούμενο
του καναλιού κ. Σκουρλέτη, ο οποίος τυγχά-νει να
είναι και… αριστερός και
παράλληλα καπιταλίστας,
αλλά διαθέτει «αριστερή
συνείδηση», ακούστηκε

να λέει ο τηλεπαρουσιαστής για ποιον; Μα για
τον υπουργό εσωτερικών, ο οποίος δεν είναι
αριστερός, με την σωστή
ιδεολογική έννοια, αλλά
αριστερός της οκάς που
το σύστημα χρησιμοποιεί
και όλοι της αριστερής-συριζιακής παρέας το αποδέχονται. Τον φιλελεύθερο
δεξιό υποστηριχτή του
κεφαλαίου, τον αντιμετωπίζεις σαν ταξικό αντίπαλο. Το πρόβλημα είναι
τον αόρατο αντίπαλο πως
τον κάνεις ζάφτι. Αυτή τη
γκρουπούσκουλα εκπροσωπεί ο κ. Σκουρλέτης. Να
τον χαίρεστε».
Το ξεφάντωμα των «πολιτικών» που η εξουσία τους
τρομάζει όσο βρίσκετε σε
άλλων χέρια, παίρνει διαστάσεις, δεν προφταίνονται όλα, αλλά δε μπορούμε να παραβλέψουμε την
πρόεδρο του ΠαΣΟΚ και
επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που
είχε βήμα στο δημόσιο
κανάλι (ΕΡΤ3, 03-04-2017)
του Σύριζα. Αλλά δημοκρατία έχουμε και παν’ απ’
όλα ελευθερία του λόγου.
Πλουραλισμός, με άλλα
λόγια. Εκεί αναλώθηκε
η κ. Γεννηματά δίνοντας
τον καλλίτερο εαυτό της.
Πώς μπορείς «παλιά συντρόφια» να τα στερείς το
λόγο…
Η τηλεοπτική και μόνον
προβολή του «σοσιαλιστή» και «αρχιμάστορα»
της καταστροφής της Ελλάδας κ. Κ. Σημίτη, σε μια
εποχή που το κακό διαδέχεται το σκοτάδι και αντίστροφα επιβεβαιώνει όχι
μόνο το συνεχόμενο ανώμαλο σύστημα (κατ’ εξοχήν
ελληνικό) της διαφθοράς
και της διαπλοκής αλλά και
το ανύπαρκτο επίπεδο των
θαυμαστών και αχυροταϊσμένων ψηφοφόρων του
άλλοτε πάλαι ΠαΣΟΚ και
λοιπών τσιρακιών τούτης
της χώρας, που πλέον δεν

είναι ούτε Χώρα αλλά και
ούτε διαθέτει πολίτες να τη
διαχειριστούν. Αυτούς που
διαθέτει τους βλέπουμε
στα κανάλια και είναι αυτοί που χα-ντάκωσαν την
Ελλάδα. Από κει και μετά
ο χορός γύρω από την
ουρά μας καλά κρατεί. Το
επίπεδο των βολευτών, είναι επίπεδο τριτοκοσμικού
δρόμου, επίπεδο ρεμούλας και απατεωνιάς, όλοι
τους στο μαντρί…, έτσι
το έχουν καταντήσει το
κοινοβούλιο…, κοι-τούν
πώς θα εξασφαλίσουν τη
θεσούλα τους και θα ’ναι
αστείο να πιστεύει όποιος
νεο-έλληνας «πολίτης» ότι
νοιάζονται για την πατρίδα
μας, τη δική μας πατρίδα.
Αυτοί…, άντε να εξαιρέσουμε μερικούς ίσαμε τα
δάχτυλα του ενός χεριού,
που και αυτοί γρήγο-ρα
ενσωματώνονται στην
κομματική αθλιότητα…,
στο σύνολό τους είναι
απάτριδες, υπάλληλοι των
Βρυξελλών. Ρωτήστε και
τον κύριο Σημίτη, που επί
των ημερών του φά-γανε
καλά κάποιοι έλληνες και
σήμερα αυτοί που φάγανε… ευρώ ντε, για ευρώ
μιλούμε, τι ντρεπόμαστε,
που ο σοσιαλιστής κύριος
Σημίτης μας παγίδευσε,
το μάρμαρο το πλη-ρώνει
ο λαός. Το μόνο που δεν
είπε ο κύριος Σημίτης ότι
είμαστε άξιοι της μοίρας
μας…
Στα περιβόητα πρόσωπα
των «πολιτικών» της ρεμούλας, της διαπλοκής, της
διαφθοράς, της λαμογιάς,
βλέπουμε το πρόσωπο της
Ελλάδας. Δηλαδή τα πρόσωπα των παροικούντων,
δηλαδή των απλών «πολιτών» και την αποδοχή
της κομματικής κατάρας.
Τι έχει να μας πει η κυρία
Φώφη πέρα από την περιβόητη… κεντροαριστερά που όλοι οι ΠαΣΟΚοι
επικαλούνται και τι θέλει
τέλος πάντων η κ. ΠαΣΟΚα σε ένα ξεπουλη-μένο
χωράφι; Να μας θυμίζει την
αλεπού στο παζάρι;
Πριν κλείσουμε το αφιέρωμα στην κομματική
αθλιότητα, δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε
στις εμμονές του κυρίου
Μητσοτάκη, ο οποίος ζει

στον αστερισμό των προεκλογικών επάρσεων που
θέλει σώνει και καλά να
γίνει και… πρωθυπουργός,
δηλαδή περιφερειάρχης
στο νότιο καντόνι της «ΕΕ».
Βέβαια η υπό απόλυτη
εξάρτηση-κατοχή της Ελλάδας από το ευρωατλαντικό σύνδρομο θέλει να
έχει, μια κυβέρνηση σκιών
ή ειδώλων απλά και μόνο
για τους προαναφερόμενους ψηφοφόρους τους,
να υπάρχει και να διατηρείται η μόνιμη νάρκη, η
οποία έχει εξαπλωθεί και
στο «αριστερό» στρατόπεδο των συριζοπαΣΟΚων.
Αυτά και όχι μόνο αυτά,
γιατί δεν τα λένε στους δικούς τους «πολίτες», τους
ψηφοφόρους τους, που
τους εμπαίζουν με τους
πιο ενθελληνικούς τρόπους ότι το μόνο που τους
νοιάζει και τους ενδιαφέρει είναι η επαγγελματική
τους καριέρα, η οποία η
εξασφάλιση της περνά
μέσα από κομμένους στα
μέτρα τους θώκους. Ο
βερμπαλισμός του κυρίου
Μητσοτάκη έχει πλέον
αποκτήσει αποκρουστικά
χαρακτηριστικά και για
τους νεοδημοκράτες και
αυτός ο βερμπαλισμός,
εμμονή για την κατάκτηση
του μεγάλου «επάθλου»,
εκ των πραγμάτων τον
καθιστά έναν απλό διεκδικητή για τη διαχείριση
μιας χαμένης, αποτυχημένης και κατεστραμμένης
επιχείρησης-κομματική
Ελλάδα.
Εδώ πρόκειται για μια μεγάλη κατάρα, η οποία είναι
κατασκεύασμα «πολιτικό»,
να πούμε καλλίτερα κομματικό, γιατί ΠΟΛΙΤΙΚΗ
και ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, η ταλαίπωρη Ελλάδα δεν είδε παρά
κατασκευαστές της λαμογιάς…, ξέρετε κάτι ευρωζώνες, κάτι Βατοπαίδια,
συνέχεια στη σελίδα 22
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ÍÝá áðü ôç ÂñåôáíéêÞ Êïëïìâßá
συνέχεια από τη σελίδα 18
τουργία, παρακολούθησε
την μαθητική εκδήλωση
που συμμετείχαν παιδιά
μαθητές των ελληνικών
σχολείων του ευρύτερου
Βανκούβερ. Μίλησε για
τη σημασία του εορτασμού της Ημέρας της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
Ενθάρρυνε τους Έλληνες
της Διασποράς να δείξουν
την υποστήριξή για την
Ελλάδα, αλλά χωρίς να
μπερδεύονται στην πολιτική της. Ήταν λυπηρό
το γεγονός ότι για πάνω
από σαράντα χρόνια, τα
πολιτικά κόμματα στην
Ελλάδα έχουν αναμείξει

την πολιτική τους με τους
ανθρώπους της διασποράς και αυτό έχει δημιουργήσει διαιρέσεις στο
εσωτερικό των διαφόρων
ελληνικών κοινοτήτων του
εξωτερικού. Οι Έλληνες
της Διασποράς πρέπει αντ’
αυτού να επικεντρωθούν
στην διατήρηση του πολιτισμού, της γλώσσας και
της πίστης τους και όχι
στην πολιτική της Ελλάδας. Η Ελλάδα διέρχεται
μια δύσκολη στιγμή και οι
πολιτικές και η απληστία
του παρελθόντος έχουν
συμβάλει σημαντικά σε
αυτό. Οι Έλληνες πολιτικοί
και ο Ελληνικός λαός πρέ-

πει να αλλάξουν στάση και
αντί να ενδιαφέρονται για
το τι μπορούν να πάρουν
από τη χώρα τους να σκέφτονται για εκείνο που
μπορούν να προσφέρουν
αντ 'αυτού. Το Σάββατο
στις 25 Μαρτίου, πήγε στο
Τορόντο Οντάριο για να
συμμετάσχει στους πανηγυρισμούς εκεί για την
Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Επίσης, επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Σωτήριο. Την Κυριακή
26η του Μάρτη ήταν στο
Μόντρεαλ, όπου παρακολούθησε την παρέλαση
και τους εορτασμούς της
Ημέρας της Ανεξαρτησίας,

Κατάρα! Όπως και αν την κοιτάξεις έχει το ίδιο πρόσωπο.
συνέχεια από τη σελίδα 21

κάτι Ολυμπιακοί αγώνες,
κάτι Σίεμενς, κάτι αρπάχτρες και άλλες λαμογιές
που μέσω των κομματικών
εταιριών και των «ΜΜΕ»
συνεχώς αναπαρήγαγαν
στο διαμορφωμένο σε
κομματικό μαντρί ή καφενείο κράτος, έτσι που
όπως και να κοιτάξεις την
κατάρα έ-χει το ίδιο πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο
της κατάρας δεν μπορεί
κανένα κοινοβουλευτικό
κόμμα να εξουδετερώσει:
Τα ίδια κόμματα είναι η
κατάρα. Μην κοροϊδεύεται
τους Πο-λίτες… Φύγετε!
Οι κοροϊδίες σας και μόνο
σας υποβαθμίζουν στο
έπακρο… Και τα δρώμενα
τεσσάρων πεθαμένων δεκαετιών μιλούν από μόνα
τους. Δρώμενα που σαν

αλυσίδες έχουν συνδέσει
τον περασμένο αιώνα με
τον τρέχοντα· το παρελθόν με το παρόν. Για το
μέλλον τα δεφτέρια είναι
κενά· ψυχρά· παγωμένα·
σαν απανοσκέπασμα φέρετρου που α-κόμα, κάτω
απ’ το χώμα, ακούγεται
ντροπιασμένη, ραγισμένη,
απεγνωσμένη, παρακα-λεστική η φωνή Εκείνης να
λέει: Ζω! Παιδιά μου ζω! Να
απεχθάνεται τους ατιμώρητους που τα δημιούργησαν, τον κάθε κάλφα που
πύρωσε στα καμίνια της
ντροπής τα καρφιά και την
κάρφωσε. Και είναι αυτοί
που εξακολουθούν και βρίσκονται ανάμεσά μας. Ο
Πολίτης- ψηφοφόρος, δεν
εμπιστεύεται πλέον τίποτα και κανέναν· ούτε θεό,
ούτε «οργανισμό», κανέναν «σύμμαχο - φίλο», ΚΑΝΕΝΑ ελληνικό κόμμα, ΚΑ-

ΝΕΝΑΝ έλληνα κυβερνήτη,
«εθνάρχη», πρωθυπουργό,
κομματάρχη αρχηγό. Πολύ
δε περισσότερο τον τοπικό
βουλευτή, που του δημότη-πολίτη αρπαγμένη και
παγιδευμένη νοημοσύνη
σε φρούδες ελπίδες επέλεξε να τον εκπροσωπεί
στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Η Πολιτική μιας Χώρας του
ΤΩΡΑ και του μέλλοντοςείναι ο Πολιτισμός. Από τη
μια ο Γηγενής Ελληνισμός
με την ιστορία του και τους
αγώνες του και από την
άλλη ο Απόδημος Ελληνισμός, προικισμένος πνευματικά από τη στέρηση
της πατρίδας του, έχουν
τα ανάλογα εφόδια να τον
κατακτήσουν.
«EΕ», Ελλάδα, Απρίλιος 04
2017 pelasgos@fasoulas.
de www.fasoulas.de

Γιατί πέτυχε η Κύπρος και
αποτυγχάνει η Ελλάδα;
2008) και η Λετονία (Δεκ.
Γράφει ο Χρίστος Κατη- 2008) επίσης χρειάστηκε
να καταφύγουν σε μνηφόρης.
μόνια για τη στήριξη του
Από το 2010 έως σήμε- εξωτερικού τους ισοζυγίου
ρα, 5 χώρες της ζώνης τα οποία περατώθηκαν με
του ευρώ βρέθηκαν σε επιτυχία εντός τριετίας και
οικονομικό αδιέξοδο και τα δύο. Τον Ιανουάριο του
αναγκάστηκαν να κατα- 2015 μάλιστα τερματίστηφύγουν σε προγράμματα κε και για τις δύο χώρες η
οικονομικής προσαρμογής περίοδος «εποπτείας μετά
και χρηματοδοτικής στήρι- το πρόγραμμα» (Post–
ξης (εφεξής: «μνημόνια»): Programme Surveillance,
Η Ελλάδα (Μάιος 2010), PPS) αφού είχαν αποπληη Ιρλανδία (Δεκ. 2010), η ρωθεί το 70% του συνόλου
Πορτογαλία (Μάιος 2011), των δανείων που τους είΙσπανία (Ιούλιος 2012) και χαν χορηγηθεί από την ΕΕ.
η Κύπρος (Απρίλιος 2013)i.
Από αυτές τις χώρες μόνο Η Ρουμανία επίσης εντάμία, η Ελλάδα, δεν ολο- χθηκε το Μάιο του 2009
κλήρωσε με επιτυχία το σε πολυμερές πρόγραμμα
πρόγραμμα εντός τριετίας. στήριξης του ισοζυγίου
Μόνο η Ελλάδα κατέληξε πληρωμών (από Ευρ. Επινα συμφωνήσει με τους τροπή, ΔΝΤ, World Bank,
δανειστές της και δεύτερο EIB, EBRD). Το πρόγραμμα
και τρίτο μνημόνιο, ενώ αυτό μετεξελίχθηκε από
ήδη συζητά ένα τέταρτο την Ευρωπαϊκή Επιτρογια μετά το 2018, το οποίο πή το Μάιο του 2011 σε
φαίνεται ότι θα περιέχει πρόγραμμα προληπτιδεσμεύσεις αλλά όχι χρη- κής γραμμής στήριξης το
οποίο και έληξε το Σεπτ.
ματοδότηση.
του 2015.
Προηγουμένως, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεπώς κατά τη διάρκεια
των 28, η Ουγγαρία (Οκτ της διεθνούς κρίσης 2008-

2013, τη σοβαρότερη κρίση του δυτικού καπιταλιστικού συστήματος μετά
από εκείνη του 1929-30, 8
από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ βρέθηκαν σε προφανή
αδυναμία να ανταπεξέλθουν μόνα τους στο εξωτερικό σοκ που υπέστησαν
και στη γενικευμένη τάση
των αγορών επανεκτίμησης των κινδύνων. Και οι
οκτώ αυτές χώρες αναγκάστηκαν, δανειζόμενες εκτάκτως κεφάλαια
και κυρίως εμπιστοσύνη
από άλλες κυβερνήσεις
και διεθνείς οικονομικούς
οργανισμούς, να εφαρμόσουν, ανάλογα με το
διαφορετικό μείγμα προβλημάτων που η κάθε μία
αντιμετώπιζε, ένα σοβαρό,
δύσκολο και προφανώς
αντιδημοφιλές πρόγραμμα σταθεροποίησης και
αποκατάστασης τόσο των
εξωτερικών και εσωτερικών τους ανισορροπιών,
όσο και της αξιοπιστίας
τους.
Γνωρίζοντας κανείς όλα
τα παραπάνω, αμείλικτο
συνέχεια στη σελίδα 31

Από την τελετή έξω από την Μητροπολιτική εκκλησία του Αγ. Γεωργίου στο
Βανκούβερ της 196ης επετείου της 25ης Μαρτίου
μαζί με τον Πρωθυπουργό
του Καναδά Τζάστιν Τρουντό. Την επόμενη μέρα
επέστρεψε στην Ελλάδα.
Ήταν σχεδόν πριν από
σαράντα χρόνια ότι ένας
άλλος αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών
επισκέφθηκε το Βανκούβερ από την Ελλάδα. Το
1979 ο κ Βουδούρης έγινε
δεκτός στο αεροδρόμιο
από τους εκπροσώπους
των διαφόρων ελληνικών
φορέων του Βανκούβερ,
τα παιδιά του Περικλή Ελληνικό Σχολείο του Surrey
και ελληνικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Ήταν εδώ για
μια διπλωματική επίσκεψη
στην Β. Κ. καθώς και να
επισκεφθεί την ελληνική
κοινότητα. Στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο μίλησε
στους ανθρώπους για τη
διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού στη ζωή.
Του ζητήθηκε από τον
Δημήτριο Αγγελάτο, εάν
η κυβέρνηση της Ελλάδα
θα καταστήσει δυνατό για
τους Έλληνες στο εξωτερικό να συμμετάσχουν
στις ελληνικές εκλογές
από τους τόπους που
ζουν, από τον Καναδά,
Ηνωμένες Πολιτείες, την
Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νότια Αφρική, τη
Βραζιλία και άλλες χώρες.
Ο κ Βουδούρης είπε ότι
θα παρουσιάσει αυτό το
ζήτημα στην κυβέρνηση
του πρωθυπουργού Καραμανλή κατά την επιστροφή
του στην Ελλάδα. Είπε
ότι κάθε Έλληνας από το
εξωτερικό που επιθυμεί
να συμμετάσχει στις ελληνικές εκλογές θα συνεχίσει
να είναι ευπρόσδεκτος να
έρθει στην Ελλάδα για να
το πράξει. Ωστόσο, άφησε
να εννοηθεί ότι οι Έλληνες
του εξωτερικού και τα παιδιά τους και οι μελλοντικές

γενιές θα μπορούσαν να
βοηθήσουν την Ελλάδα
και με άλλους τρόπους.
Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν στις νέες χώρες τους,
να εκπαιδεύονται και να
συμμετάσχουν στην πολι-

λές του έχουν καρπούς.
Πολλοί Έλληνες της Διασποράς έχουν γίνει γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές. Ηγέτες επιχειρήσεων
και δημοσιογράφοι, κλπ
Άλλοι έχουν εμπλακεί στο
πολιτικό σύστημα. Στον

Fr. Costa Economos and Fr. Demetrios Partsafas at St.
George –ceremony by the cenotaph

Κάποιοι από τους μαθητές που συμμετείχαν στις
πανηγυρικές εκδηλώσεις της 25ης του Μάρτη
τική υπάρχουν, σε όλα τα
επίπεδα της κυβέρνησης.
Με αυτόν τον τρόπο θα
μπορούσε να βοηθήσει πιο
αποτελεσματικά Ελλάδα,
επηρεάζοντας τις πολιτικές
της χώρας τους προς την
Ελλάδα.
Σαράντα χρόνια αργότερα,
βλέπουμε ότι οι συμβου-

Καναδά έχουμε βουλευτές
ελληνικής καταγωγής. Στις
ΗΠΑ έχουμε ακόμα κάποια
που συμμετέχουν στο Λευκό Οίκο, για παράδειγμα
Γιώργος Στεφανόπουλος
με την κυβέρνηση Κλίντον και τώρα τουλάχιστον
τρεις Έλληνες με τη διοίκηση Trump.
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Η Ρωσία είναι κατά ένα μέρος υπεύθυνη για την επίθεση
στη Συρία, το μέλλον δεν μπορεί να περιλαμβάνει τον
Άσαντ: Τρουντό
The Canadian Press
Απόδοση¨ Ι. Σ. Σ.
Courseulles-sur-Mer, Γαλλία – Οι ημέρες του Bashar
Assad ως προέδρου της
Συρίας είναι αριθμημένες,
υπαινίχθη ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό την
Δευτέρα καθώς η όλο και
περισσότερο εχθρική συζήτηση από τις διεθνείς
δυνάμεις συνέχισε να
ενισχύει την απειλή μιας
στρατιωτικής κλιμάκωσης
στη Μέση Ανατολή.

με τα χημικά, προκαλώντας σκληρές συνομιλίες
και προειδοποιήσεις από
όλες τις πλευρές.
Τη Δευτέρα, η ένταση
μόνο αυξανόταν.

Ο βαθμός της εχθρότητας
έχει ενταθεί σε πολλαπλά
μέτωπα μεταξύ των ΗΠΑ
και των συμμάχων της,
εναντίον του Άσαντ και
των υποστηρικτών του, το
Ιράν και τη Ρωσία. Η ΗΠΑ
είπε ότι έχει απόδειξη πως
ο στρατός της Ρωσίας βοΟ δρόμος προς τα εμπρός ήθησε ώστε να καλυφθεί η
στη Συρία δεν μπορεί να χρήση των χημικών όπλων.
περιλαμβάνει τον Άσαντ,
του οποίου η τελευταία Και οι ΗΠΑ φαίνεται ότι
επίθεση με χημικά ενα- απειλούν να χτυπήσουν
ντίον του ίδιου του λαού ξανά τον Άσαντ, επεκτείτου ήταν υποκινούμενη νοντας - ή έτσι φαίνεται
από αυτές τις χώρες - τη – τις πιθανές δικαιολογίες
Ρωσία και το Ιράν - που του τους για τα μελλοντικά
επέτρεψαν να παραμείνει χτυπήματα
στην εξουσία, ο Τρουντό
δήλωσε σε συνέντευξη Την Δευτέρα τρεις φορές κατά τη διάρκεια της
Τύπου.
«Δεν υπάρχει καμία αμ- ενημέρωσης του Λευκού
φιβολία ότι όποιος είναι Οίκου, ο εκπρόσωπος του
ένοχος για τις μορφές των Trump Sean Spicer ανέφεεγκλημάτων πολέμου ενα- ρε ότι οι βόμβες βαρελιών
ντίον αθώων, εις βάρος είναι ένας ακόμη λόγο για
των παιδιών, όπως και ο την έναρξη επιθέσεις κατά
Άσαντ και το καθεστώς του του Άσαντ.
πρέπει να λογοδοτήσουν»,
είπε κατά τη διάρκεια επί- «Εγώ θα σου πω: ... αν
σκεψης στο Juno Beach για προκαλέσεις τον θάνατο
να τιμήσει την μνήμη των ενός μωρού με χημικά, αν
Καναδών που έπεσαν στον βομβαρδίσεις με βόμβα
βαρελιού αθώους ανθρώΒ 'Παγκόσμιο Πόλεμο.
«Πρέπει να κινηθούμε όσο πους, νομίζω ότι θα έχεις
το δυνατόν γρηγορότερα μια απάντηση από αυτόν
προς την ειρήνη και τη τον πρόεδρο», δήλωσε ο
σταθερότητα στη Συρία Spicer. Αργότερα, όμως,
που δεν περιλαμβάνει τον η διοίκηση άλλαξε γνώμη για την ιδέα των βομΜπασάρ αλ-Άσαντ.»
βών βαρελιού ως κόκκινη
Ο Τρουντό, ωστόσο, ήταν γραμμή.
μη δεσμευτικός όταν δέχθηκε το ερώτημα για το «Τίποτα δεν έχει αλλάξει
πώς θα καθαιρεθεί ο Άσαντ τη στάση μας», δήλωσε ο
από την εξουσία, και κατά Λευκός Οίκος σε ανακοίπόσο η Ρωσία θα πρέπει νωσή του.
να τιμωρηθεί που τον υποστηρίζει. Ο Καναδάς πα- Την ίδια ημέρα, Ο Λευκός
ραμένει ανοικτός για την Οίκος υπέθεσε ότι η Ρωσία
επιβολή νέων κυρώσεων δεν τήρησε μια διεθνή
κατά της Ρωσίας σε συνεν- συμφωνία για να συγκενόηση με τους συμμάχους ντρώσει τα χημικά όπλα
του, είπε, αλλά η Ρωσία θα του Άσαντ. Στην πραγμαπρέπει επίσης να είναι μέ- τικότητα, ένας υπάλληρος της λύσης φέρνοντας λος της διοίκησης έκανε
την ειρήνευση στη Συρία. αναφορά στο Associated
Press λέγοντας ότι πράγ«Οι χώρες που έχουν υπο- ματι η Συρία βοηθήθηκε
στηρίξει το καθεστώς του να καλύψει τη χρήση του
Άσαντ να φέρουν κάποιο παράνομου όπλου.
μέρος της ευθύνης για τις
χημικές επιθέσεις σε αθώ- Το AP ανέφερε ότι ο αξιωματούχος είπε ένα μη
ους», είπε.
επανδρωμένο αεροσκά«Και αυτές οι χώρες θα φος που καθοδηγούνταν
πρέπει επίσης να είναι από τους Ρώσους πέταξε
μέρος της λύσης καθώς πάνω από ένα νοσοκομείο
εμείς κρατάμε το καθε- στη Συρία όπου τα θύματα
στώς του Άσαντ υπόλογο της επίθεσης έσπευδαν να
και καθώς προχωρούμε θεραπευθούν. Στη συνέπρος τα εμπρός αισθητά χεια, ώρες αργότερα, ένα
ως διεθνής κοινότητα για ρωσικής κατασκευής ματον τερματισμό αυτής της χητικό αεροσκάφος βομβάρδισε το νοσοκομείο
σύγκρουσης στη Συρία.»
γεγονός που οι Αμερικανοί
Οι ΗΠΑ εκτόξευσαν 59 αξιωματούχοι πιστεύουν
πυραύλους cruise σε ένα ότι ήταν μια προσπάθεια
Συριακό αεροδρόμιο την συγκάλυψης.
περασμένη εβδομάδα σε
αντίποινα για τις επιθέσεις Εν τω μεταξύ, οι σύμμα-

χοί του Assad
φέρεται να
απείλησαν με
αντίποινα αν
η ΗΠΑ ξαναχτυπήσουν.
Αυτή η απειλή φέρεται
να έγινε την
Δευτέρα
από ένα συνασπισμό
των στρατιωτικών υποστηρικτών
του Άσαντ
συμπεριλαμβα ν ο μ έ ν η ς
της Ρωσίας
και του Ιράν.
Διάφορα δημοσιεύματα
αναφέρουν
ότι η συμμαχί α κ υκ λο φόρησε μια
δήλωση με μια προειδοποίηση: «Από τώρα και στο
εξής θα ανταποκριθούμε
στον οποιοδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της
Αμερικής αν επιτεθεί στη
Συρία και διασχίσει τις
κόκκινες γραμμές»
Η δήλωση φέρεται να είπε:
«Η Αμερική γνωρίζει πολύ
καλά την ικανότητά μας
και τις δυνατότητες να
ανταποκριθούμε καλά σε
αυτούς.»
Οι ΗΠΑ υπαινίσσονται ότι
ο πραγματικά μακροπρόθεσμος σκοπό τους στον
βομβαρδισμό του αεροδρομίου ήταν να στείλουν
ένα πολιτικό μήνυμα - ότι
η μακροχρόνια ειρήνη
στη Συρία θα απαιτήσει
αλλαγές στην κυβέρνηση,
καθώς και οι χώρες που
υποστηρίζουν τον Άσαντ
πρέπει να σταματήσουν να
τον κρατούν στη θέση του.
Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν
στείλει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με το τι θέλουν στο σύντομο χρονικό
διάστημα. Δεν είναι ακόμη
σαφές εάν η Ουάσιγκτον
σκοπεύει να βοηθήσει
στην απομάκρυνση του
Άσαντ.
Η διοίκηση Trump λέει ότι
η ασάφεια είναι εσκεμμένη. Κάθε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος μετά
τον άλλο υπέθεσαν ότι
θα ήθελαν να δουν τον
Άσαντ να φύγει, αλλά δεν
αναφέρθηκαν αναλυτικά
στο θέμα αν είναι άμεση
προτεραιότητα των ΗΠΑ.
Ο εκπρόσωπος του Trump
λέει ότι η έλλειψη σαφήνειας δεν είναι τυχαία.
«Αυτός πρόκειται να κρατήσει τα χαρτιά του κοντά
στο γιλέκο,» ο Spicer είπε
για τον πρόεδρο. «Αλλά
μην κάνετε κανένα λάθος:
θα ενεργήσει».
Ο Τρουντό ήταν στη Γαλλία
για δύο ημέρες εκδηλώσεων μνήμης στο εξωτερικό
για τους Καναδούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν
στους δύο παγκόσμιους
πολέμους, συμπεριλαμβανομένης της 100ης επε-

τείου της Μάχης της Vimy
Ridge και τον ρόλο του
Καναδά στην D-Day στις 6
Ιουν, 1944.
«Οι άνδρες που πολέμησαν το 1944 έφεραν την
κληρονομιά εκείνων που
διακινδύνευσαν τη ζωή
τους στο Vimy Ridge το
1917», δήλωσε ο Τρουντό
μετά από μια περιήγηση
στην παραλία με τη σύζυγό
του Σοφία Gregoire Τρουντό και το γιο τους Xavier.
Αλλά δεν υπήρχε διαφυγή
του εδώ και τώρα, με την
επίθεση στη Συρία ακόμη
νωπή στο μυαλό όλων μας.
Και η ειρωνεία δεν χάθηκε
για τον Τρουντό.
Ο πρωθυπουργός δεν

άφησε καμία αμφιβολία
ότι θεωρεί την κυβέρνηση
του Άσαντ υπεύθυνη για τη
χημική επίθεση της περασμένης εβδομάδας, στην
οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 80 άνθρωποι,
μεταξύ των οποίων πολλά
παιδιά, στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ.
Η Ρωσία και το Ιράν ήταν
επίσης τουλάχιστον εν μέρει άξιοι κατηγοριών, πρόσθεσε, λόγω της υποστήριξής τους στο δολοφονικό
καθεστώς του Άσαντ, που
πιστεύεται από τους διεθνείς παρατηρητές ότι έχει
χρησιμοποιήσει χημικά
όπλα δεκάδες φορές.
Ερωτηθείς εάν φοβάται ότι

ο κόσμος ήταν στα πρόθυρα ενός νέου πολέμου, ο
Τρουντό είπε ότι η διεθνής
κοινότητα χρειάζεται να
έρθει πλησιέστερα περισσότερο από ποτέ και να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του κοινού.
«Ο μαινόμενος εμφύλιος
πόλεμος στη Συρία, οι βίαιες συγκρούσεις σε όλο
τον κόσμο», είπε, «απαιτούν μια διεθνή κοινότητα
που συσπειρώνεται, που
λογοδοτεί ο ένας στον
άλλο και προσπαθεί κάθε
μέρα να μην επαναλάβει
τα τρομερά λάθη του παρελθόντος.»
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Around and about British Columbia
DEMETRI OS & KATHERI NE ANGELATOS
Spring is finally here. All the flowering trees and plants
were late this year due to the unusually long winter we
experienced this year. We have lived here for over forty
years and this is the longest winter we have experienced
during that time. We have had other winters when we
got considerable snowfall but that snow was short
lived. This year we received snow in December, January, February and March. Even though the snow slowly
melted in between, the many snowfalls were just a bit
too much for us here on the west coast. The budget for
snow clearing was exceeded in all the municipalities. A
huge number of potholes resulted from the constant
thawing and freezing. We are lucky though, we did
not have to endure the extreme cold temperatures and
windy conditions that many parts of Canada got during
the winter months.

VA N CO U V E R C E L E BRATES GREEK INDEPENDENCE DAY MARCH
25th

This year marked
the 196th anniversary of
the beginning of the struggle for freedom of Greece
from its Ottoman oppressors. It was on Annunciation Day, March 25th 1821
that the Greek people rose
to begin the difficult and
long struggle.
This day is not
only commemorated in
Greece but also all around
the world where people
of Greek descent have settled. In Greek communities
in Canada, this day is commemorated with special
memorials in the Greek
Orthodox churches. Many
communities also have
parades and wreath laying
ceremonies. In the greater
Vancouver area, the official
ceremonies take place at
St. George Cathedral and
the Hellenic Community
of Vancouver.

March 24 –VESPER SERVICE ST. GEORGE

The vesper service at St.
George Cathedral on the
evening of March 24th was
a joint service of the three
Greek Communities. Rev.
Fr. Costas Economos was
assisted by Rev. Fr. Kostas
Kaltsidis of Sts. Constantine and Helen Church
in Surrey and by Rev. Fr.
Dorotheos Tryfonopoulos.
This year at the vesper service on March 24th there
was a special guest from
Greece, the Deputy Foreign Minister for Hellenes
Abroad Terence Nikolaos
Quick. After the church
service, the congregation
was invited into the small
hall. Children of the various Greek schools presented a program of poems
commemorated the War
of Independence. Deputy
Foreign Minister Quick
spoke on the significance
of the day.
MARCH 25 –CHURCH SERVICES and MEMORIAL
On March 25th the Divine
Liturgy and memorial services were held at Sts.
Nicholas and Dimitrios

falonian Society, Messinian
Brotherhood, Laconian,
Panarcadian and many
other Greek organizations
also laid their memorial
wreaths. After the ceremony, coffee and cookies
were served.

ΦΑΡΟΣ – PHAROS SOCIETY MARCH LECTURE

The Canadian
Hellenic Cultural society
presented its second last
lecture of the 2016-2017
season on Monday, March
EVENING GALA – MARCH 27th at the upper hall of
25
the Hellenic Community
On the evening of March Centre. Dr. Cillian O’Ho25th a fund raising dinner gan of the University of
dance was held at the Hel- British Columbia Classics
lenic Community Centre. department presented
This was a joint celebration an illustrated lecture enby the Hellenic Communi- titled “Greek Bibles”. He
ty of Vancouver, the Greek spoke on how books of
Church in east Vancouver Orthodox Community of the bible were produced
and at Sts. Constantine East Vancouver and the during the earlier centuand Helen church in Sur- Greek Orthodox Commu- ries, first on papyrus and
rey as well as at St. George nity of Surrey and Fraser later on parchment. At
Cathedral in Vancouver. In Valley.
first only individual books
Victoria, services were held
of the Old Testament or
at Ypapanti church and the MEMORIAL IN MISSION New Testament were proVictoria Greek community MONASTERY –APRIL 2
duced as multiple books
held its own celebrations.
Many Greeks live created great bulk. FragAt St. George, the digni- in areas of the Fraser Valley ile fragment remnants
taries in attendance in- far from any Greek Ortho- of these early copies of
cluded the Consul Gen- dox Churches and com- scripture are housed in
eral of Greece Athanasios munities. For many people museums today. It was not
Ioannou, the Maritime from these outlaying areas until the fourth century
Attaché and Deputy Con- such as Abbotsford, Mis- that large manuscripts of
sul of Greece Charlambos sion, Maple Ridge, Chilli- all the books of the Old
Mouzakis, the Consul of wack, Hope and beyond, and New Testament were
Cyprus Tassoula Berggren, a trip into Vancouver for created for the first time.
the presidents of the Hel- the memorial services for Two of these surviving
lenic Community, Greek Greek Independence Day manuscripts, written in
Orthodox Community of or OXI Day is not an option. Greek, survived almost
East Vancouver and the For some Greeks the Mon- intact. These are the Codex
Greek Orthodox Commu- astery of All Saints of North Sinaiticus, housed at the
British Museum and the
Codex Vaticanus, housed
at the Vatican. Both of
these manuscripts are now
available to be viewed online for study by modern
day scholars. He spoke
on the similarities of the
two manuscripts as well
as their differences. In the
4th Century, the Emperor
Constantine legitimised
Christianity and ordered
fifty copies of the scriptures to be produced and
distributed to the Christian
churches. It is possible that
Dr. Cillian O’Hogan –Classic Dept. –UBC and Pharos these two manuscripts
President Richard Spratley at the Pharos lecture at the were of those ordered by
Constantine.
Hellenic Community of vancouver
The last lecture of
nity of Surrey and Fraser America is closer to their the season is on Monday
Valley. There were also homes so they gather April 24th. The topic for
representatives of the var- there on these special oc- that evening is “Hades
ious Greek Societies and casions. Such was the case Kitchen: Cooking and Eatagain on Sunday, April ing in Ancient Greece”. The
organizations.
2nd, when some Greeks
WREATH LAYING CERE- gathered at the monastery to attend church serMONY-MARCH 25
After the church service, vices there and to hold a
a short memorial service memorial for the Greek
was held outdoors and the War of Independence. The
memorial wreaths placed memorial there also comat the cenotaph. The first memorated all Orthodox
to lay a wreath were the Christians everywhere,
Consul General of Greece who fought for freedom
and the Maritime Attaché. and their faith. As the atNext was the Consul of tendee at the monastery
Cyprus and then the three are Orthodox Christians
presidents of the Greek from many culture groups,
Communities. The Hellenic such as Russian, Ukrainian,
Canadian Congress of BC, Georgian, Greek and othAHEPA, Hellenic Studies at ers, the free Lenten buffet
SFU, Alexander the Great lunch consisted of many
Society, Cretan Society, different ethnic homeRoumelioton Society, Ke- made foods.

March 25th ceremony outside St. George Cathedral in Vancouver - 196th Anniversary

Metropolitan Sotirios at Sts. Constantine & Helen Church
in Surrey, BC
speaker will be Dr. Jennifer Ypapanti Greek Orthodox
Knapp, the coordinator of Church in Victoria, VanClassical Studies at Langa- couver Island celebrates
ra College.
its name day. So on Feb.
1st Metropolitan Sotirios
METROPOLITAN SO- presided at the Vesper
TIRIOS VISISTS BRITISH Service there and then
again at the Divine Liturgy
COLUMBIA
His Eminence Met- the next day. On both days
ropolitan Sotirios visited the Victoria community
British Columbia at the provided a free meal to all
end of January and the the faithful who attended
beginning of February. He the services.
Metropolitan Soserved at all three of the
tirios
will
again visit British
lower mainland churches,
Columbia
in April. He has
St. George Cathedral in
a
busy
schedule
again. On
Vancouver, Sts. Nicholas
Friday
April
21st
he will
and Dimitrios Church in
be
at
Ypapanti
Church
in
Vancouver and Sts. ConVictoria
for
the
evening
stantine and Helen Church

At St. George Cathedral in Vancouver the visiting Deputy Foreign Minister Terens Quick, the new Consul-General of Greece in Vancouver Athanasios Ioannou and
the Maritime Attache Charalambos Mouzakis
in Surrey. It has been his Divine Liturgy and dinner.
custom for many years On Saturday morning,
to serve at Sts Nicholas & April 22nd he will be at DiDimitrios for the feast of vine Liturgy at the Greek
the Three Heirarchs, also Orthodox Community
known as the “Day of Let- of Nanaimo and then go
ters”. On February 2nd the Continued on page 25
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rest before heading on to divisions within the various Greek communities
Montreal, Quebec.
abroad. The Greeks of the
GREEK DEPUTY FOR- Diaspora should instead
EIGN MINISTER FOR focus on preserving their
HELLENES ABROAD VIS- culture, language and
faith and not on politics
ITS VANCOUVER
of Greece. Greece is going
Terens Nikolaos through a hard time and
Quick, the Deputy Foreign the policies and greed of
Minister of Greece has the past have contributed
been visiting various Greek greatly to that. The Greek
Communities in Canada. politicians and people
On March 24th, he arrived need to change their focus
in Vancouver. He first vis- from what they can take
ited the Stavros Niarchos from their country to what
Foundation Centre for they can give instead. On
Hellenic Studies at Simon
Cypriot Association representative with Consul of Cy- Fraser University and then Saturday March 25th he Representing Macedonians – Roula Liaskos and Mike
went to Toronto, Ontario Kontogiorgou
prus Tassoula Berggren
in the evening attended to take part in the Greek
ver, children of Pericles Minister Caramalis upon
Continuing from page 24
departs for Kamloops BC the Vesper service for the
Independence Day cel- Greek School of Surrey and his return to Greece. He
on to Vancouver, for the where an evening Heirar- Annunciation and Greek
ebrations there. He also Greek media. He was here said that any Greek from
Heirarchal Great vespers chal Divine Liturgy will be Independence Day at St.
visited with Metropolitan on a diplomatic visit to BC abroad who wished to
at St. George in Vancouver. served for the Kamloops George Cathedral in VanSotirios. On Sunday March as well as to visit with the participate in the Greek
On Sunday, April 23rd, Greek community at the couver. After the service,
elections would continue
St. George Day he will All Saints Ukrainian Ortho- he attended the program
to be welcome to come
dox
Church.
On
Tuesday,
again be at St. George
put on by children of the
to Greece to do so. HowCathedral, for the Hei- April 25th he will be at Greek Schools of greater
ever, he suggested that
rarchal Divine Liturgy. A the Koimoisis G.O. Church Vancouver. He spoke on
the Greeks abroad and
celebratory luncheon will in Penticton for evening the importance of comtheir children and future
follow in the church hall. Heirarchal Divine Liturgy. memorating the Indepengenerations could help
On Monday, April 24th he He will then have a day of dence Day of Greece. He
Greece in other ways. They
encouraged
should get involved in
the Greeks of
their new countries, get
the Diaspora
educated and get involved
to show supin the politics there, at
port for Greece
all levels of government.
but not to get
That way they could more
mixed up in
effectively help Greece, by
its politics. He
influencing their country’s
was sorry that
for over forty Some Greeks at the Monastery in Mission –memorial policies towards Greece.
Forty years later
years, the po- for Greek Independence Day
we
see
that
his advice has
litical parties
of Greece have 26th he was in Montreal Greek community. At the born fruit. Many Greeks of
m i xe d t h e i r where he attended the Hellenic Community Cen- the Diaspora have become
politics with Independence Day Parade tre he spoke to the people doctors, lawyers, profest h e p e o p l e and celebrations, along on keeping the Greek cul- sors. business leaders and
of the dias- with Prime Minister of ture alive. He was asked journalists, etc. Others
pora and this Canada Justin Trudeau. by Dimitrios Angelatos if have been involved in the
h a s c re a te d The following day he re- the government of Greece political system. In Canaturned to Greece.
would make it possible for da we have MPs of Greek
It was almost for- Hellenes abroad to vote in descent. In the USA we
In the upper hall of the Hellenic Community Centre in Vancouver –some of the people ty years ago that anoth- the Greek elections from even have some involved
who attended the Greek School program and the address by the Deputy Foreign er Deputy Foreign min- abroad, from Canada, Unit- in the White House, for
ister visited Vancouver ed States, Australia, New example George StephaMinister Terens Quick
from Greece. In 1979 Mr. Zealand, South Africa, Bra- nopoulos with the Clinton
Voudouris was welcomed zil and other countries. Mr. administration and now at
at the airport by represen- Voudouris said he would least three Greeks with the
tatives of various Greek raise that question with Trump administration.
organizations of Vancou- the government of Prime

The opportunities of
EU-Canada trade
Canada. And millions
of jobs also depend
on imports. And we
should recall the importance of pursuing
a responsible trade
policy: one that is effective, transparent,
and based on values.

EU Trade Commissioner
Cecilia Malmström
It has been an active year
for trade, in which trade
policy has become even
more a major area of political debate across the
world. 10 years ago, there
was not much interest in
trade agreements. Today,
people want to know more
about them, and that interest is a good thing.
It’s a good time to recall
why we trade - 31 million
jobs in Europe depend on
exports; almost the same
as the entire population of

investment between us
supports over half a million jobs.
We have now ratified at
EU level the EU-Canada
trade agreement, CETA. It
is the most ambitious and
progressive we have ever
struck. It will cut 99% of
tariffs, in many cases from
day one. It will expand
access to services markets.
It will allow companies
to bid for each other’s
government contracts. In
a time of stretched public
funds, such open procurement is an opportunity to
do more with less.

Combined, EU nations
are the world’s biggest
exporters, the world’s
biggest impor ters,
the world’s biggest investors; the world’s biggest
recipient of investment.
Our leading role in trade
will continue, even with a
Member State leaving the
Union. We will continue to
believe that trade needs to It will help investors who
be fair, efficient, transpar- want to expand and create
ent and based on values. jobs. It will mean new opportunities for Canadians
In all this, we have an who want to work in Euimportant partner with rope, and vice versa… …
Canada. Our relations are while professionals from
strong. The EU is Canada’s architects to crane operasecond largest trading tors could see their qualipartner. While Canada is fications recognised across
a top 10 EU partner in the the Atlantic.
goods trade, and a top 5
partner in foreign investment. And foreign direct Continued on page 26
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The opportunities of EU-Canada trade
Continuing from page 25
These are not abstract laws
or theoretical changes.
They make a difference
to the opportunities for
businesses, and the lives of
consumers. Deals struck in
Brussels and Ottawa make
a difference to lives and
opportunities from Toronto to Turin, from Alberta to
Zagreb.

Under CETA, tariffs on
clothes and shoes will go
from 18% to zero. So will
most food tariffs, currently between 10 and 20%.
CETA will also help many
great transatlantic initiatives.

thousands of cars from
Mercedes… …helping
Torontonians cut carbon
and congestion…. … and
again, easier investment
and more open procurement can make this kind
of cooperation stronger.

Like the Active House,
developing the next generation of energy efficient
homes. Started in Denmark… … now based in
Brussels… … a flagship
home was last year unveiled just near Centennial
Park. Lower tariffs and
public procurement will
make cooperation that
easier.

There are huge opportunities for Canadian companies too: such as metals,
cars, medical devices, and
clean technology. New
opportunities will open.
Canadian investors and
pension funds can support Europe in making a
much-needed investment
in infrastructure. Not to
mention the “sweetest”
benefit of all; our 8% tariffs on maple syrup will
disappear.

2
I have met with European
companies today working
in fashion, design, indoor
insulation systems, construction - and they will
all benefit from the Agreement. It will also mean
Canadians get better deals And transportation: The
on European products like Toronto car2go vehicle
sharing scheme is buying
food or fashion.

Most of these benefits

NDP leadership debate to
focus on young Canadians
and how to win them back

can occur once the deal is
provisionally applied, after
both sides have notified
that they have completed
all the necessary procedures. That will happen
this spring. Full application
– which would bring extra
benefits, such as investment protection – will happen once each EU country
has ratified the deal.
For the EU, agreeing the
deal with Canada is a landmark; but just one part of
our ambitious programme
of negotiations with the
world.
Our trade strategy, Trade
for All, sets out an ambitious and responsible trade
policy that is effective,
transparent and based on
values. The debate in Europe shows that people
are concerned about what
trade means for standards,
values and public services.

These are concerns we
need to address and explain. We need to explain
that there is no lowering
of standards, no compulsory privatisation. If we are
Four NDP leadership candidates gather in Montreal for 2nd of 7 harmonising, it is about
harmonisation upwards.
official debates
And our trade agreements
in the polls na- must have a strong provitionwide, they sions on sustainable develheld about 42 opment.
per cent suppor t among This is a strategy that we
younger vot- are currently taking forward in over 20 ongoing
ers.
trade negotiations. And
P o l l s c o n - we are seeing partners
ducted in the like Mexico, Japan, and the
last days of ASEAN bloc of South-East
the 2008 and Asia… … throwing more
2011 federal resources and energy into
election cam- their EU negotiations than
paigns had the before.
NDP leading
NDP leadership candidates, left to right: Guy Caron,
among the youngest co- In an age when some
Charlie Angus, Niki Ashton and Peter Julian. The four
hort of Canadians despite doors are closing, we are
will debate issues of interest to youth in Montreal on
the party’s support among clear to the world that ours
Sunday. (The Canadian Press / Justin Tang)
are open. We are building
By Éric Grenier, CBC News Ashton, Quebec MP Guy all voters placing it in third bridges, not walls. Canada
place in 2008 and well
Caron and B.C. MP Peter behind the Conservatives and Europe are developed
Caption: NDP leadership Julian.
democracies that share
in 2011.
candidates, left to right:
many views and values.
Guy Caron, Charlie Angus, In 2015, young CanadiNiki Ashton and Peter Ju- ans became an important Polling suggests that near- We are natural partners
lian. The four will debate voting bloc when they ly half of the young voters
issues of interest to youth turned out to cast a ballot who had cast a ballot for
in Montreal on Sunday. in record numbers. Elec- the NDP in 2011 swung
(The Canadian Press / Jus- tions Canada estimated over to the Liberals in 2015.
tin Tang)
that turnout among voters But the party might have
between the ages of 18
New Democrats vying for and 24 increased to 57 lost even more of that
their party’s leadership will per cent from just 39 per support since the election.
gather in Montreal on Sun- cent in the 2011 election, According to Abacus Data,
day for a debate focused significantly closing the the NDP was at just 19 per
exclusively on issues relat- gap in participation with cent support among millennials in February, a staing to Canada’s youth — a older Canadians.
tistically significant drop of
demographic that swung
in large numbers from the The Liberals were the five points from the polling
NDP to the Liberals in the big beneficiaries of that firm’s post-election survey.
2015 federal election.
increase in turnout. A That would put the NDP
post-election survey conThe second of seven of- ducted by Abacus Data at a recent low. According
ficial debates to be held found that the Liberals to the Canadian Election
during the NDP leadership took 44 per cent of the Study, the New Democrats
campaign will be broad- vote among Canadian mil- have taken at least 20 per
cast live on CBC News lennials. The New Demo- cent of the vote among
Network and streamed on crats took just 24 per cent 18-to-30-year-olds in every
election since 2004.
CBCNews.ca and Facebook of that vote.
starting at 2 p.m. ET.
NDP youth opportunity if
NDP cornered youth vote Liberals don’t deliver
It’ll include the four can- in 2008, 2011
didates currently in the
running for the party lead- At the outset of the 2015 In the 2016 federal budership: Ontario MP Charlie campaign, when the New get, the Liberals did not
Angus, Manitoba MP Niki Democrats were leading deliver on all of their elec-

not only on trade but also
on issues, from climate
change, to migration, to
common defence. And we
work together on many
trade issues plurilaterally
and multilaterally too. For
instance:
• Cutting the cost of environmental goods in the
plurilateral Environmental
Goods Agreement, like
those goods that are used
to produce renewable energy. • On services, an increasingly important area
of trade where we have
been working together
plurilaterally on TiSA, the
Trade in Services agreement. • On investment
courts, where we have
agreed on a new system,
more transparent and professional, with an appeal
mechanism. And Canada
and the EU have presented
the idea of a multilateral,
international system to
the world’s trade ministers,
with a positive response.

It would raise prices, hitting the poorest hardest of
all. And it would cost jobs;
for the relatively wealthy
countries of Canada and
the EU… … and for the
developing world.
Some see trade as a game
you win or lose – like chess
or football. That’s not how
I see it. And in case you’re
confused: “football” is the
European word for hockey.
We think trade agreements can be win-win. We
do not agree with those
who want to raise walls or
circumvent global rules.
You create something new,
that wasn’t there before,
that neither party could
have achieved alone.
That’s the value you can
add… … the mutual benefit you can bring … … by
sharing and exchanging
ideas, goods, services between Canada and Europe.
So we do not agree with
those who think the answer is to raise barriers…
… build walls… … or circumvent the international, rules-based trading
system.

The EU and Canada also
share a common commitment both to the virtues of
progressive trade policy…
… and to the multilateral,
rules-based system that
has safeguarded our pros- In Europe, long divided
perity over many decades. itself by walls and borders,
we know those divisions
In the US, the new admin- bring anything but freeistration has withdrawn dom and prosperity. We
from the Transpacific Part- know that unplugging
nership… … has effec- from the global grid is not
tively put EU-US talks on an option; it would kill
a Transatlantic Trade and jobs, not create them. It
Investment Partnership in would raise prices for conthe deep freeze… … and sumers, not lower them.
seems to favour bilateral
agreements over multilat- We know that by engaging in the world with a
eral or regional ones.
progressive trade agenda
Meanwhile, US proposals we can shape globalisafor introducing a border tion, not merely submit
tax could have a signif- to it. And we are reaching
icant, adverse effect on out to progressive parttrade, and be at odds with ners across the world who
World Trade Organisation share that view.
rules. These are worrying
signals. We know the con- In that struggle, Canada is
sequences of turning away the obvious partner.
Speech to the Munk School
from open trade.
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Gov’t suspends judges who released journalists
suspended by the HSYK.

According to TurkeyPurge,
the HSYK has dismissed
4,272 judges and prosecutors over alleged links
to the Gülen movement
since the July 15 coup
attempt, while Turkey’s
Interior Minister Süleyman
Soylu announced on Sunday that 2,575 judges and
prosecutors have been
jailed.

Prosecutors and judges stood up and applauded President Recep Tayyip Erdoğan
when he entered the hall and when he finished his address during a ceremony on
Sept. 1 opening the new judicial year, which was held for the first time at the presidential palace and protested by the main opposition leader and the head of the bar
association because of the venue of the event.
Turkey’s Supreme Board nalists after eight months
of Judges and Prosecutors of pre-trial detention as According to the report
(HSYK) has suspended well as dismissing 45 other Judges İbrahim Lorasdağı,
the three judges who on judges and prosecutors, Barış Cömert and Necla
Yeşilyurt Gülbiçim were
Friday released 21 jour- Cumhuriyet reported.

Trump team frustrated with
go-slow approach on NAFTA
in U.S. Congress

The longer the delay, the
harder it might become to
close a NAFTA deal.

WASHINGTON — U.S. President Donald Trump’s point
man on the North American Free Trade Agreement
is expressing frustration
at the go-slow attitude of
American lawmakers.

That’s because each of
the three countries will
enter election mode, one
after the other: Mexicans
vote in just over a year;
then the new Mexican
government doesn’t get
sworn in for another five
months. By that point,
American lawmakers will
be distracted by their own
midterm elections in late2018. Then Canada has
its federal election a year
later.

Trump, updating NAFTA is
a major campaign promise
— but for many lawmakers, who by law must be
consulted in negotiations,
and who eventually would Ross has expressed a devote on the deal, NAFTA sire to get the deal done
was neither a campaign within a year.
Wilbur Ross says their promise nor a top priority.
foot-dragging in launch“Bad trade deals shouldn’t
ing the renegotiating pro- Even the top lawmaker be allowed to sit,” he added
cess is detrimental to the on trade-related files, the Sunday. “The longer they
United States.
head of the Senate finance sit there the more they
committee, Orrin Hatch, are to our disadvantage.
Ross says the U.S. Con- recently told reporters his So it’s quite unfortunate
gress has been slow on main focus at that moment that the way Congress has
two fronts: in confirming was getting Supreme been working has been to
Trump’s new trade czar, Court pick Neil Gorsuch slow-walk these activities.”
and in approving the for- confirmed. The judge is
mal notice that would now confirmed, but there’s Meanwhile, a prominent
launch the 90-day process another priority for Hatch, adviser to the Canadian
before negotiations can and for Congress, which government is preaching
start.
likely supersedes NAFTA: patience. In an interview
comprehensive tax reform. last week with The Cana“It’s been frustratingly
dian Press, former prime
slow,” the commerce sec- The administration still minister Brian Mulroney
retary said in an interview doesn’t have a trade czar said the Trudeau governSunday with Fox. “They’ve to deal with Congress.
ment has no need to hurry.
been very, very slow on
completing the hearings Lighthizer’s confirmation is Mulroney is good friends
and voting on our new U.S. turning into a bargaining with Ross.
trade representative Bob chip. Because Lighthizer
Lighthizer. That’s been not might need a congres- “I think what we should
helpful.”
sional waiver to join the do, what the government
U.S. government, given should do, is wait,” MulHe said he had also hoped past legal work for foreign roney said.
to get the formal 90-day countries, Democrats want “Until we hear from them
notice done before the something in return. In (the Americans) formally.
two-week Easter break. It exchange for confirming See what they want. And,
didn’t happen.
the trade czar, some are meanwhile, we should be
demanding coal-miner preparing what we want.”
One reason is a misalign- pension guarantees in an Alexander Panetta, The
ment of priorities. For upcoming fiscal bill.
Canadian Press

a staunch supporter of
President Recep Tayyip
Erdoğan. In a series of
messages from his Twitter account on Friday, he
wrote: “If those traitors are
not jailed again, some will
pay a very heavy price. I say
this knowingly. Things will
go crazy. … [Justice Minister] Bekir Bozdağ should
immediately convene the
HSYK [the Supreme Board
of Judges and Prosecutors]
and take action against
some judges. This is the
demand of the nation.
Every prosecutor and the
judge who decides to release known FETÖ supporters will be expelled
from their profession. This
is the absolute decision of
the state.”

The İstanbul 25th High
Criminal Court had ruled
for the release of 21 out of
26 journalists who were
accused of membership
in the faith-based Gülen
movement, which has
been designated as a terror organization by the
Turkish government and
accused of orchestrating Republican People’s Party
a failed coup last summer. (CHP) deputy Barış Yarkadaş, who commented
The 21 journalists were not on the re-arrest of the
released because either a 21 journalists from his
prosecutor objected to the Twitter account on Satrelease of some of them or urday, wrote: “When the
a new investigation was suspects who had been
launched into others.
in pre-trial detention for
eight months were to be
The independence and released, heavy pressure
impartiality of the Turkish was imposed on the jujudiciary has begun to be diciary. It is claimed that
questioned once again the Justice Ministry and
after an İstanbul court de- the HSYK [the Supreme
cided to release 21 journal- Board of Judges and Prosists from jail on Friday but ecutors] took action [for
reversed its decision hours the re-arrest of the jourlater without the journal- nalists] upon a campaign
ists being ever freed.
launched on Twitter.”
The development has led
to huge disappointment
among families of the journalists who waited for long
hours in front of prisons
in İstanbul to be reunited
with their loved ones.
The moment after the
court’s decision was announced for the release of
the 21 journalists, pro-government journalists and
figures launched a campaign on social media,
angrily demanding their
re-arrest.

Yarkadaş was referring to
calls from some pro-government figures who from
their Twitter accounts condemned the court decision
for the release of the journalists and called for their
arrest again.

“ The prosecutor who
asked for the release of
the journalists in the morning changed his mind in
the evening. The same
prosecutor issued a detention warrant for eight of
the journalists. What happened in 12 hours to make
The campaign was led the prosecutor to change
by journalist Cem Küçük, his mind? A real massacre

of the law is taking place
now,” wrote Yarkadaş.
Another CHP deputy,
Sezgin Tanrıkulu, who is
also the former head of the
Diyarbakır Bar Association,
also criticized the re-arrest
of the 21 journalists from
his Twitter account on
Saturday.
“Since these people who
had been in pre-trial detention for seven months
cannot have committed a
crime in prison and if there
is a criminal accusation
against them, then why
did prosecutors wait for
the day of their release
to press charges against
them? The journalists’ not
being released despite
the court decision and
the new detention orders
issued for them are the
most obvious examples
of a de facto judicial order,”
Tanrıkulu wrote in a series
of messages from his Twitter account.
In the meantime, the Committee to Protect Journalists (CPJ) described the
re-arrest of the 21 journalists as “devastating,”
while it called on Turkish
authorities to release all
journalists imprisoned for
their work and to drop all
charges against them, in a
message from its Twitter
account on Saturday.
The journalists were accused of membership of
a hoax terror organization
called “FETÖ,” a pejorative
acronym that Turkey’s political Islamist government
has used to smear the civic
Gülen movement as a “terrorist organization.”
The indictment revealed
that they are accused of
membership in a terrorist
organization due to their
stories, critical tweets and
retweets in the absence
of evidence of any violent
activity or the means to
engage in violence.
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Trudeau, dignitaries pay homage to fallen
Canadian soldiers at Vimy Ridge
VIMY RIDGE, France —
Canadians who died at
Vimy Ridge helped shape
Canada into a nation committed to peace, Prime
Minister Justin Trudeau
said Sunday at a ceremony
marking the 100th anniversary of the First World
War battle.
Trudeau was among the
dignitaries to speak at the
ceremony at the Canadian
National Vimy Memorial
in northern France, where
as many as 25,000 people
came to honour the Canadians who died in the
fighting.
The battle marked the
first time all four Canadian
divisions fought together
side-by-side during the
war, advancing together on the heavily fortified ridge. Earlier British
and French attacks on the
stronghold had failed to
budge the defenders.
Canada lost 3,600 soldiers
and more than 7,000 were
injured during the threeday battle.
At Sunday’s ceremony,
many people in the crowd
used umbrellas to guard
against the hot sun — different from 100 years ago
when soldiers here faced
rain and sleet in battle. The
ceremony was marked by
performances from different singers and actors who
have taken on the roles of
different historic figures
who were at Vimy.
The area around the memorial was also lined
with empty black combat
boots, representing those
who died.
“As I see the faces gathered here — veterans, soldiers, caregivers, so many

of others assembled that
the Canadians’ actions at
Vimy was a turning point

Federal budget to set aside billions for affordable housing

young people — I can’t
help but feel a torch is
being passed,” Trudeau
said in his speech. “One
hundred years later, we
must say this, together.
And we must believe it:
Never again.”
The ceremony, hosted by
the Canadian government,
included recitations of
stories from soldiers and
eyewitnesses to the battle, and performances by
Canadian singers such as
Johnny Reid and Loreena
McKennitt.
Before the prime minister
spoke, Gov. Gen. Johnston
told the crowd that the
Vimy monument symbolizes the enduring friendship between Canada and
France, underscored by
the hundreds of thousands
of Canadians who helped
liberate the country.
“Those spires stand for
peace and for freedom,”
Johnston said. “They stand
for justice and hope. And
they remind us that one
cannot exist without the
other.”
The site became a piece
of Canadian territory on
French soil in 1922 and is
featured on the $20 bill.
Prince Charles — who was
accompanied by his sons

Prince William and Prince
Harry — commended Canada for its sacrifice during
the war.
“(The Canadians) succeeded in seizing the vital high
ground of Vimy — a task in
which many others before
them had failed,” Prince
Charles said.
“However, victory came at
an unbearably heavy cost.
This was, and remains, the
single bloodiest day in
Canadian military history.
Yet Canadians displayed
a strength of character
and commitment to one
another that is still evident
today. They did not waver.
This was Canada at its
best ... “
Earlier in the day, hundreds
of citizens from the French
city of Arras turned out in a
heartfelt display of thanks
to Canada and the thousands of Canadian soldiers
who fought and died at
nearby Vimy Ridge.
Arras Mayor Frederic Leturque thanked those other
countries whose soldiers
participated in the battle
a century ago: Australians
and British, New Zealanders and South Africans.
But he saved a special
thanks for Canada, telling
Trudeau and the hundreds

NDP leadership debate to
focus on young Canadians
and how to win them back
the Liberals have yet to
fulfil their commitments
on employment insurance
tion promises related to
and pre-apprenticeship
youth, including funding
programs.
for pre-apprenticeship
programs and employUnemployment among
ment insurance breaks for
young Canadians is roughemployers who hire young
ly double of what it is for
workers.
other Canadians. Accordingly, it was the top issue
Investments in youth job
for youth in a 2016 Abacus
creation and co-op placepoll of Canadians between
ments was also well bethe ages of 18 and 25.
low what had been promised, and the results from
Accessible and affordable
doubling the funding for
post-secondary education
the Canada Summer Jobs
was ranked second in the
program resulted in little
survey. The NDP, unlike the
increase in summer youth
Liberals, has promised to
employment.
reduce tuition fees.

Continuing from page 26

Though the 2017 budget
delivered $395.5 million
in additional funding over
the next three years to
the Youth Employment
Strategy and $221 million over five years toward
more co-op placements,

for the city — and for all The Canadian Press
of France.

By arguing that the Liberals have not lived up
to the hopes of Canada’s
youth — who turned out
in record numbers to vote
for Justin Trudeau in 2015
— these lapses could be

exploited by the New
Democrats in order to win
back the favour of young
voters.
It’s an argument that will
likely be made at length
at the Montreal youth debate. But the leadership
contenders will be largely
speaking to those party
members who will choose
the next leader of the NDP.
Their message will need
to resonate beyond the
party’s base in order for
the New Democrats to
succeed.
Candidates will field questions submitted by the
New Democratic Youth
of Canada and from the
general public through
the party’s website. The
bilingual debate will be
moderated by two former
NDP MPs, Rosane Doré
Lefebvre and Hoang Mai.

y Jordan Press, The Cana- said the government has
already outlined an amdian Press
bitious financial commitOTTAWA — Cities desper- ment to infrastructure.
ate for affordable housing The multi-year, multi-bilmoney from the federal lion dollar funding for
government are expected affordable housing will
to find out in Wednesday's come out of the Liberals'
budget that they will re- social infrastructure fund
ceive approximately half that will be worth $21.9
of the $22 billion in the billion over the next 10
years.
Liberals' social infrastruc- Municipal officials are exture fund, The Canadian pecting extra money for
Press has learned.
affordable housing could
Prime M inister Justin come from the Liberals'
Trudeau had previously green infrastructure fund.
telegraphed to the mayors The fund could help cities
of the country's biggest retrofit existing units to
cities that they would re- make them more energy
ceive close to the $12.6 bil- efficient, while also reduclion they felt was needed ing operating costs that
to address an affordable squeeze some housing
housing shortage coun- providers, said Edmonton
Mayor Don Iveson.
trywide.
Since then, municipal lead- "It may be possible to
ers and housing providers achieve multiple policy
have privately revised their objectives at once workbudgetary expectations ing with the government
down to around $11 bil- between their environmental objectives and our
lion.
Multiple sources speaking social housing objectives,"
on condition of anonym- said Iveson, chairman of
ity, so as to discuss pri- the Federation of Canadivate conversations about an Municipalities big city
a budget that is not yet mayors' caucus.
public, say the Liberals will Iveson said a significant
unveil spending next week investment in affordable
that falls around that mark, housing could also have
making affordable hous- economic implications by
ing a key story line coming creating well-paying conout of the Trudeau govern- struction jobs, reducing
government spending on
ment's second budget.
Adding to the narrative is social services and helping
how the Liberals plans to new Canadians with their
get the money to cities, housing needs.
with the minister in charge "We're looking for details
eyeing some non-tradi- on the amounts of money
tional ways of targeting and the program criteria
the cash directly to mu- in next week's budget,
nicipalities so it meets the but all indications are very
positive," Iveson said.
government's goals.
The minister in charge of Government officials have
the file declined to com- been telling housing proment on the contents of viders for months that they
the budget documents. were looking at creative
Social Development Min- ways to provide affordable
ister Jean-Yves Duclos housing funding, rath-

er than send the money
through the traditional
affordable housing fund.
The move could see the
government potentially
bypass provinces through
a dedicated fund or
through the Canada Mortgage and Housing Corp., in
a bid to inject some new
thinking and financing
models into the sector.
Sources say the Liberals
have become uneasy with
how long some provinces
are taking to identify housing projects that should
receive federal funding
made available through
last year's budget. Large
provinces like Ontario
moved quickly moved
to allocate the cash, but
others appear to be slower
than the Liberals would
like.
The parliamentary budget
watchdog has been critical
of how few projects have
been identified for funding
through the social infrastructure fund, which set
aside just over $1.48 billion
for affordable housing
in this fiscal year and the
upcoming budget cycle.
There is expected to be
a mix of traditional and
non-traditional funding
outlined in the budget.
More details on the measures will come out in the
ensuing weeks when the
government releases its
national housing strategy.
The strategy will aim to
help people access affordable housing that meets
their needs and look at
everything from emergency shelters, to transition
housing, to market units.
The plan will become the
backbone of a larger anti-poverty plan that the
Liberals plan to release
later in their mandate.
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Wynne declares win after N.Y. drops Buy American
policy, turns to NAFTA

If New York’s Buy American provisions had passed, Wynne and her
cabinet had planned ‘proportional response’

praised the
development,
calling it “great
news for (Canadian) workers.”

“We worked together with NY
friends to protect our shared
prosperity,” she
said on Twitter.
Fears Buy
American policy could have
If New York’s Buy American provisions had passed, Wynne
domino
effect
and her cabinet had planned to introduce legislation that
would have allowed the province to respond “strongly,” she
If New York’s Buy American
said. (Christophe Ena/The Associated Press)
provisions had passed,
Wynne and her cabinet
Ontario Premier Kathleen on new purchases worth had planned to introduce
Wynne was “pleased” that more than US$100,000. legislation that would have
New York has dropped But legislators reached a allowed the province to reproposed Buy American deal Friday that left Buy spond “strongly,” she said.
provisions from its state American provisions out.
budget, but she remained
The legislation would
concerned Saturday about Wynne called it a success have concerned Ontario’s
U.S. protectionism and for her government’s lob- own purchasing policies
uncertainty about the bying efforts in Albany, and would have been a
North American Free Trade saying it “reflects a clear “proportional response” to
understanding among New York’s Buy American
Agreement.
New York state’s political policy, Wynne told The
Governor Andrew Cuomo leaders of just how import- Canadian Press.
had proposed the New ant our ongoing partnerYork Buy American Act, ship is to both economies.” “The response would be
which would have required
about defending the inall state entities to buy Foreign Affairs Minister terests of Ontario’s workers
from American companies Chrystia Freeland also and Ontario’s businesses

in proportion to what the particular
Buy American legislation jurisdictions,” said Wynne.
would have been,” she said. “That’s why it’s so important that we be at the table,
Ontario had feared New and close to the conversaYork’s Buy American policy tions.”
could have had a domino
effect with other states if it It’s the same approach Ontario took in Canada-Eurowas approved.
pean Union Comprehen“I hope we don’t have to sive Economic and Trade
do this too many times,” Agreement (CETA), she
said Wynne. “I hope the said.
message is clear.”
“Auto and agriculture are
two that will always be
‘Always a give-and-take’
important to Ontario in
Wynne and Economic these discussions, and we
Development Minister just need to make sure
Brad Duguid have been we find the right balance
increasingly vocal about while being a free-trading
their concerns over signs jurisdiction,” she said.
of increasing protection
in the U.S., not only in Buy Wynne has been meetAmerican policies, but ing with Ontario industry
also speculation about leaders and found there
a border adjustment tax are different opinions on
and rhetoric about the NAFTA, with some wanting
pending renegotiation of to see no change at all, to
tweaks, to very dramatic
NAFTA.
changes, she said.
But despite calling for free
trade, Wynne and Duguid “In Ontario, our auto sechave said there will be tor, our agriculture and
things Ontario will want food processing sectors,
to “protect” in talks on are very much tied to those
American export
NAFTA.
markets, and very inte“The thing is, in free trade grated into the American
agreements there’s always economy,” she said.
a give-and-take, in terms
of particular sectors and ‘An uncertain time’

“So we will be watching
in those areas and giving
our input into the federal
government every step of
the way.”
Wynne is heading to Illinois Monday to talk about
trade with the business
community and Gov. Bruce
Rauner.
She has already met with
the governors of Michigan and Vermont, and
spoken with governors of
Ohio, Indiana, Wisconsin,
Colorado, Mississippi, Arkansas and Tennessee, as
part of a strategy to win
over high-profile allies to
Ontario’s views on trade.
Wynne said she doesn’t
want Ontarians to have to
worry about protectionism threatening Ontario’s
economy.
“It is an uncertain time,
there’s no doubt about
that and it’s very important
that, as premier, I pay very
close attention to, and put
resources into, that protection of our interests — not
protection of our border,
but protection of our interests,” she said.

Wynne Liberals won't say when expanded rent control coming
on the rent
controls that
are currently in
place." But he
has declined to
commit to any
timeline more
specific than "in
the near future"
or "sooner rather than later."

Housing Minister Chris Ballard told CBC Toronto in March
that he will introduce new legislation to expand rent
controls in Ontario, but is yet to commit to a timeline.
(CBC Toronto)

With tenants facing big rent hikes, government
rejects NDP's move for immediate action

Premier Kathleen Wynne and her Liberal government are promising
to expand rent control
measures "soon," but they
aren't saying when.

In the meantime, some
landlords are imposing
huge snap rent increases
on their tenants, quite
likely to escape the caps
on rent hikes that are on
the way.
The Liberals had a chance
on Thursday to speed
through an NDP bill that
could have immediately
expanded rent control in
Ontario, by removing an
exemption that allows
unlimited rent hikes in
buildings built after 1991.
They refused.

It's got NDP Leader Andrea
Horwath doubting the
government's commitment to stop rents from
skyrocketing.
"This should have been a
no-brainer," Horwath said
during Question Period on
Thursday. "When there is a
crisis, the government has
to act quickly and there is a
crisis in the rental housing
market today in Ontario."
"What do they have to
say to those people who
will see their rents double
in the coming days, the
coming weeks, while the
Liberals drag their feet?"

Ballard justified
his party's rejection of the
NDP's bill by
saying his legislation will
be broader.
Expanded rent control will
be "a key part of what we
are bringing in," Ballard
said Thursday. "But we
have been studying the
whole host of surrounding
issues through the Residential Tenancy Act and
we'll be moving forward
with some pretty significant changes."
Those changes will include
addressing leases, how the
Landlord and Tenant Board
operates, and the rules on
rent increases that exceed
the provincial limit.
"I want to bring it forward
as a bundle, bring it all together because the issues
that tenants face are more
than just rent hikes that are
out of control," Ballard told
reporters at Queen's Park
on Thursday.

Housing Minister Chris
Ballard told CBC Toronto in The government has been
March that he will bring in consulting on the rental
"legislation that expands reforms since June.

'Extremely urgent matter'

condominiums.

1991 exemption was that
it would encourage the
building of new rental
units, boost supply in the
rental market and therefore keep rents in check.
But Wynne said that argument "does not actually
hold water".

That allows for shocking
rent increases, such as
the tenants who recently
received notice the rent
on their two-bedroom
condo near Liberty Village would double from
Currently, Ontario's limits $1,660 a month to $3,320
The average monthly rent
on annual rent increas- a month, starting in July.
for a one-bedroom condo
es apply only to tenants
living in residential units Wynne called that "not ac- apartment in Toronto hit
built before November ceptable" earlier this week $1,776 at the end of 2016,
1991. There are no limits and said she considers according to the Toronto
on the units built after action on rent control "an Real Estate Board.
1991 — which means the extremely urgent matter."
bulk of downtown Toronto The argument for the postIn their statements, Ballard
and Wynne keep clearly
signalling the end is nigh
for the so-called "1991
exception" to rent control.

30

April 11, 2017

PATRIDES

Wynne Liberals won't say when expanded rent control coming
landlords are imposing
huge snap rent increases
Wynne Liberals won't say
on their tenants, quite
when expanded rent conlikely to escape the caps
trol coming
on rent hikes that are on
the way.
With tenants facing big
rent hikes, government
The Liberals had a chance
rejects NDP's move for
on Thursday to speed
immediate action
through an NDP bill that
could have immediately
Cpt:Housing Minister Chris
expanded rent control in
Ballard told CBC Toronto
Ontario, by removing an
in March that he will inexemption that allows
troduce new legislation
unlimited rent hikes in
to expand rent controls
buildings built after 1991.
in Ontario, but is yet to
They refused.
commit to a timeline. (CBC
Toronto)
It's got NDP Leader Andrea
Horwath doubting the
Premier Kathleen Wyngovernment's commitne and her Liberal govment to stop rents from
ernment are promising
skyrocketing.
to expand rent control
measures "soon," but they
"This should have been a
aren't saying when.
no-brainer," Horwath said
during Question Period on
In the meantime, some
Thursday. "When there is a
Continuing from page 29

crisis, the government has
to act quickly and there is a
crisis in the rental housing
market today in Ontario."
"What do they have to
say to those people who
will see their rents double
in the coming days, the
coming weeks, while the
Liberals drag their feet?"
Housing Minister Chris
Ballard told CBC Toronto in
March that he will bring in
"legislation that expands
on the rent controls that
are currently in place." But
he has declined to commit to any timeline more
specific than "in the near
future" or "sooner rather
than later."

Expanded rent control will
be "a key part of what we
are bringing in," Ballard
said Thursday. "But we
have been studying the
whole host of surrounding
issues through the Residential Tenancy Act and
we'll be moving forward
with some pretty significant changes."
Those changes will include
addressing leases, how the
Landlord and Tenant Board
operates, and the rules on
rent increases that exceed
the provincial limit.

"I want to bring it forward
as a bundle, bring it all together because the issues
that tenants face are more
than just rent hikes that are
Ballard justified his party's out of control," Ballard told
rejection of the NDP's bill reporters at Queen's Park
by saying his legislation on Thursday.
will be broader.

received notice the rent
The government has been on their two-bedroom
consulting on the rental condo near Liberty Vilreforms since June.
lage would double from
$1,660 a month to $3,320
'Extremely urgent matter' a month, starting in July.
Wynne called that "not acIn their statements, Ballard ceptable" earlier this week
and Wynne keep clearly and said she considers
signalling the end is nigh action on rent control "an
for the so-called "1991 extremely urgent matter."
exception" to rent control. The argument for the post1991 exemption was that
Currently, Ontario's limits it would encourage the
on annual rent increas- building of new rental
es apply only to tenants units, boost supply in the
living in residential units rental market and therebuilt before November fore keep rents in check.
1991. There are no limits But Wynne said that arguon the units built after ment "does not actually
1991 — which means the hold water".
bulk of downtown Toronto The average monthly rent
condominiums.
for a one-bedroom condo
apartment in Toronto hit
That allows for shocking $1,776 at the end of 2016,
rent increases, such as according to the Toronto
the tenants who recently Real Estate Board.

Vitamin D Deficiency in Pregnancy Linked to Childhood Autism

Dr. George I. Traitses
According to the National
Institute of Neurological
Disorders and Stroke, “Autism spectrum disorder
(ASD) refers to a group of
complex neurodevelopment disorders characterized by repetitive and
characteristic patterns of

behavior and difficulties
with social communication and interaction.” As
of 2016, one in 68 U.S.
children suffer from ASD,
per the Centers for Disease
Control and Prevention.
That’s too many children
suffering from a troubling
condition that affects everyday functioning and
is frustrating for child and
caregivers alike.
While the exact cause of
ASD remains unknown, a
recent study suggests a
modifiable variable - vitamin D intake during preg-

nancy - may give us a clue
to cause (and prevention).
Published in the research
journal Molecular Psychiatry, the study found that
women with low vitamin D
levels at 20 weeks of pregnancy were more likely to
have a child identified with
ASD by age 6.
autism - Copyright – Stock
Photo / Register Mark The
study authors make the
importance of their findings clear: “Because gestational vitamin D deficiency
is readily preventable with

safe, cheap and accessible
supplements, this candidate risk factor warrants
closer scrutiny.”
Keep in mind that vitamin
D has been shown to confer a host of health benefits when taken regularly,
making consistent, adequate intake a critical element of a healthy lifestyle.
Talk to your chiropractor to
learn more about the power of vitamin D and the
best foods / supplements
you should take to ensure
you get the right amount
every day.
For more information on
health and safety please
visit www.toyourhealth.
com and the Ontario Chiropractic Association web
site at www.chiropractic.
on.ca or call 1877-3272273. Dr. George I. Traitses
of Infinite Health practices
traditional chiropractic,
advanced nutrition and
anti aging therapy and has
been serving the Toronto
and Markham communities since 1981. You can
reach him at 416-499-5656

or to find a doctor of chior www.infinite-health. ropractic near you, go to
com
the Patient Information
section of the Ontario
or the longer version
Chiropractic Association
Doctors of chiropractic Website at www.chiroare specialists, who pro- practic.on.ca or call 1-877vide drug free, hands on 327-2273. More health
treatment that targets the information can be found
source of pain. Studies at www.toyourhealth.com.
show that chiropractic Dr. George I. Traitses of
treatment is increasing- Infinite Health practices
ly recognized as one of traditional chiropractic,
the safest and most effec- advanced nutrition and
tive health care solutions. anti aging therapy and has
Chiropractic care can be been serving the Toronto
used successfully to treat and Markham communiinjuries resulting from au- ties since 1981. You can
tomobile accidents and reach him at 416-499-5656
sports injuries. For more or www.infinite-health.
prevention and wellness, com

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

εργατολόγους κλπ τηλεοπτικούς αστέρες που
ασχολούνταν με ανούσια
περιφερειακά ερωτήματα
του τύπου αν είναι συνταγματικά ή όχι η δανειακή
σύμβαση ή η περικοπή των
δημοσίων δαπανών (η δήμευση μέσω αύξησης των
φόρων εννοείται φυσικά
πως πάντοτε θεωρείται
συνταγματική κατά τους
ιδίους αυτούς συνταγμαΜεταξύ των υπολοίπων τολόγους και δικαστές).
επτά κρατών που βρέθηκαν σε κρίση και αδιέξοδο, ΔΕΝ αντιμετώπισε το δικό
ασφαλώς το πιο πρόσφο- του μνημόνιο και τη δική
ρο για συγκριτική μελέτη του «τρόικα» ως αίτια της
παράδειγμα χώρας είναι κρίσης, αλλά ως αποτελέαυτό της Κύπρου. Τι έκανε σματα αυτής. Η αυτογνωη Κύπρος και πέτυχε, το σία υπήρξε στην Κύπρο
οποίο δεν κάνει η Ελλάδα; ισχυρότερη της τάσης
Αντίστροφα, τι λάθη κάνει επίρριψης ευθυνών σε
η Ελλάδα τα οποία απέφυ- τρίτους.
γε η Κύπρος;
ΔΕΝ εφηύρε ψευτοδιλήμΟ Κυπριακός ελληνι- ματα του τύπου «μνημονιακός – αντιμνημονιακός»,
σμός σε αντίθεση με αντιθέτως κατέστη σχετικά
τον Ελλαδικό Ελλη- γρήγορα σαφές και σε
πολίτες και σε πολιτικούς
νισμό:
ότι ο μόνος τρόπος για να
ΔΕΝ αρνήθηκε αρχικώς «βγεις» από το μνημόνιο είτην ύπαρξη της κρίσης. ναι να το εφαρμόσεις γρήΑντιθέτως εμείς εδώ εμ- γορα και αποτελεσματικά.
φατικά υποστηρίζαμε ότι
δεν υπήρχε στ’ αλήθεια ΔΕΝ περιπλανήθηκε και
κρίση αλλά ο θόρυβος παραπλανήθηκε σε θεωπερί επερχόμενης χρεοκο- ρητικά, ανόητα και αντιπίας ήταν απλώς επινόηση φατικά κλισέ του τύπου
και τέχνασμα των αγορών. «είμαστε το πειραματόΗ άνοδος των spreads ζωο της νεοφιλελεύθερης
την περίοδο 2009-2010 Ευρώπης» όπως συνέβη
αποδιδόταν συστηματικά στην Ελλάδα, αν και θα
από κόμματα και δημοσι- μπορούσε, αφού μόνο
ογράφους στην Ελλάδα σε στην Κύπρο εφαρμόστηκε
παιγνίδια κερδοσκόπων το bail–in, αντί μόνο του
και όχι σε πραγματικά αίτια bail–out. Σημειωτέον η
μιας οικονομίας που νοσεί διάσωση και με bail–in.
δηλ. με τη συνεισφορά των
βαριά.
μεγαλοκαταθετών και τη
ΔΕΝ αντιμετώπισε ποτέ χρεοκοπία της δεύτερης
τους διεθνείς οικονομι- μεγαλύτερης τράπεζας
κούς φορείς (τρόικα), εκεί- της Κύπρου υπήρξε το
νους τους οποίους κάλεσε μόνο «νεοφιλελεύθερο»
δηλ. να τη βοηθήσουν ως μέτρο που εφαρμόστηκε
εχθρούς ή αντιπάλους. διεθνώς, καθ όλη τη διάρΔΕΝ τους έβλεπε ούτε κεια της διεθνούς κρίσης
τους αποκαλούσε ως Δ’ μετά τη χρεοκοπία της
Ράιχ, Μασόνους, Εβραίους, Lehman to 2008, σε μια
Μπίλντεμπεργκ, Ρότσαιλντ γενικευμένη κρατικίστικη
ή «οικονομικούς δολοφό- διαχείριση της κρίσης σε
ΗΠΑ, Αγγλία και Ευρώπη,
νους».
μέσα από την προσέγγιση
ΔΕΝ είχε λαϊκιστές πολι- “too big to fail”.
τικούς, δημοσιογράφους
και ιερωμένους οι οποίοι ΔΕΝ θεωρούσε τη διανα προπαγανδίζουν συ- πραγμάτευση για το κλείστηματικά το παντελώς σιμο κάθε αξιολόγησης
παράλογο και παράδοξο του προγράμματος ως
ότι οι δανειστές δεν επιθυ- μάχη των οχυρών Ρούπελ,
μούν πραγματικά να στα- ούτε ως ευκαιρία αναβαθεί όρθια η χώρα ώστε να πτισμού στα εθνικά διδάγεκπληρώσει αυτοδύναμη ματα από το Αρκάδι και το
και πάλι τις υποχρεώσεις Κούγκι, αλλά ως ευκαιρία
της, αλλά ότι προτιμούν να μπει το έμπειρο νυστέρι
να σέρνεται σε ύφεση και στην πληγή και να καθαμιζέρια ώστε να τις αρπά- ρίσει τα υπαρκτά αποστήξουν τη γη και τις επιχει- ματα. Μέσα σε δυόμιση
ρήσεις της και να πολεμή- χρόνια έκλεισαν με επιτυχία οκτώ αξιολογήσεις (μία
σουν την ορθοδοξία.
ανά τετράμηνο!!!), ενώ η
ΔΕΝ έχασε πολύτιμο χρόνο Ελλάδα έχει ολοκληρώσει
και χρόνια ασχολούμενη ασθμαίνουσα συνολικά
με συνταγματολόγους, 10 αξιολογήσεις με τους
óõíÝ÷åéá áðï ôç óåëßäá 22
προκύπτει το ερώτημα
προς όλους, αριστερούς,
κεντρώους δεξιούς, λαϊκιστές και φιλελεύθερους:
Γιατί ενώ οι επτά χώρες
από τις οκτώ πέτυχαν την
επιστροφή τους στην κανονικότητα εντός τριετίας,
η μία, η Ελλάδα, αποτυγχάνει έως στιγμής, μετά από
επτά ολόκληρα έτη;
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Γιατί πέτυχε η Κύπρος και αποτυγχάνει η Ελλάδα;
Ευρωπαίους μέσα σε επτά
έτη (τις 9 αξιολογήσεις είχαμε ολοκληρώσει τα πρώτα 4 έτη των μνημονίων).
ΔΕΝ είχαν μυωπικούς και
αναξιόπιστους ηγέτες και
υπουργούς οι οποίοι αφού
υπογράφουν το μνημόνιο
και στη συνέχεια δύσκολα μέτρα, δεν τα πιστεύουν και ακολούθως δεν
τα εφαρμόζουν ούτε τα
υποστηρίζουν απέναντι
στους πολίτες. Οι Ελλαδίτες ζήσαμε τη φαιδρότητα
ενός Πρωθυπουργού και
μιας κυβέρνησης οι οποίοι
ενώ υπέγραψαν το πρώτο
μνημόνιο, στη συνέχεια επί
ενάμιση έτος αρνούνταν
πεισματικά να το υλοποιήσουν σε ό,τι αφορά τις
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις αποκρατικοποιήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι
τελικά για τον εαυτό τους
το μοναδικό προνόμιο να
υβρίζονται από την Ελλαδική κοινωνία ταυτόχρονα
ως «μνημονιακοί» και ως
«αντιμνημονιακοί».
ΔΕΝ αναζητούσε συνεχώς
το Plan B ή C (παρά μόνον
για έναν μήνα, εκείνον που
προηγήθηκε της υπογραφής του μνημονίου της
Κύπρου) αλλά προσπάθησε αμέσως να υλοποιήσει
αποτελεσματικά το προταθέν και συμφωνηθέν Plan
A, όπως άλλωστε έκαναν
και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που βρέθηκαν
στην ανάλογη δυσχέρεια.
ΔΕΝ διέθετε γραφικούς
μεγαλοδημοσιογράφους
να προβάλλουν στα τηλεοπτικά πρωινάδικα ή μεταμεσονύκτιες εκπομπές
ουτοπικούς παραδείσους,
της Ρωσίας, της Κίνας, των
μετοχών της τράπεζας
της Ανατολής, μυστικούς
καταπιστευματικούς λογαριασμούς στην Παγκόσμια
Τράπεζα ή τους μεγαλοαπατεώνες-εθνοσωτήρες
με υποτιθέμενη περιουσία
διπλάσια της αθροιστικής
περιουσίας των 50 πλουσιότερων επιχειρηματιών
της υφηλίου.
ΔΕΝ κατηγορούσε το ΔΝΤ
και τους άλλους θεσμούς
για τις λάθος εκτιμήσεις
και τους «λάθος πολλαπλασιαστές» αλλά φρόντιζε
με την έγκαιρη, συστηματική και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των
συμφωνηθέντων, χωρίς
μαγκιές και ασάφειες, όχι
μόνο να αποφεύγεται η
ακραία αβεβαιότητα αλλά
και να προστίθεται συνεχώς αξιοπιστία χωρίς
πισωγυρίσματα, συστατικά
κρίσιμα και απαραίτητα για
να γίνονται μικροί οι πολλαπλασιαστές των επιπτώσεων των δημοσιονομικών
μέτρων επί του εθνικού
εισοδήματος (δεξιοί και
αριστεροί παλαιοκεϋνσιανοί παραλείψτε αυτήν την
παράγραφο, διότι σας είναι
ακατανόητη).
Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε μια
πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Οι καλές

πρακτικές της Κύπρου και
η έξοδος από το μνημόνιο…» με διοργανωτές το
Δημοκρατικό Συναγερμό
Ελλάδος και τη Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων και
Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας. Εντυπωσίασε θετικά η
υπεύθυνη προσέγγιση των
Κυπρίων στην κρίση τους,
όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον Γραμματέα του
Υπουργικού Συμβουλίου
της Κύπρου κ. Θεοδόση
Τσιόλα αλλά και από τον Γ.
Γραμματέα του Κυπριακού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Μάριο
Τσιάκκη.
Οι εισηγήσεις των Κυπρίων
εκπροσώπων αυτών του
πολιτικού και του επιχειρηματικού κόσμου, συμπλέοντας μάλιστα, επιβεβαίωσαν τα όσα προαναφέραμε. Ο Κυπριακός
ελληνισμός αντιμετώπισε
την κρίση κατάματα, με
θάρρος και υπομονή. Εργάστηκε αποτελεσματικά,
χωρίς καθυστερήσεις και
πισωγυρίσματα. Δύο στοιχεία φαίνεται πως υπήρξαν
καθοριστικά συστατικά
της επιτυχούς εξόδου της
Κύπρου από το μνημόνιο:
α) Στο εσωτερικό: μάχη και

συμφωνίες τελικά, αφού
αγνοεί την παράμετρο του
χρόνου. Ο χρόνος και ο
χρονισμός συχνά είναι σημαντικότερος παράγοντας
από το περιεχόμενο το ίδιο
της αποφάσεως. Αυτό αποτελεί βασική γνώση όλων
όσων έχουν ασκήσει στοιχειώδη διοίκηση, οποιουδήποτε είδους. Οι Κύπριοι
το γνώριζαν και το έλαβαν σοβαρά υπόψιν τους.
Αποκλείεται να μην την
γνωρίζει και το Ελλαδικό
νίκη επί του λαϊκισμού, του πολιτικό σύστημα (μόνο ο
κρατισμού και της παλα- Υπουργός Οικονομικών
βής αριστεράς
Τσακαλώτος τον ανέφερε
το Φεβρ. του 2016).
β) Στο εξωτερικό: Συνεργατική και όχι συγκρουσιακή Η παρούσα κυβέρνηση
διαπραγμάτευση με τους Τσίπρα-Καμμένου, υποεταίρους δανειστές με τη βαθμίζοντας εξ αρχής τον
σταδιακή οικοδόμηση κλί- παράγοντα χρόνος και
ματος εμπιστοσύνης και επιλέγοντας τη συγκρουόχι καχυποψίας.
σιακή και παρατεταμένη
μορφή διαπραγμάτευσης
Με βάση τα παραπάνω, αποδεικνύει διαρκώς ότι
η Ελλάδα δείχνει προς το δεν ενδιαφέρεται πραγπαρόν ότι είναι πολλές ματικά για τη μείωση της
αξιολογήσεις και πολλούς ακραίας αβεβαιότητας και
μήνες μακρυά ακόμη από την ανάκαμψη της οικονοτην έξοδό της από τα μνη- μίας. Η παρούσα κυβέρνημόνια.
ση δεν ενδιαφέρεται για
την αύξηση της απασχόΗ μεγάλη πλειοψηφία του λησης και του πλούτου της
ελληνικού λαού ακόμη χώρας παρά μόνο για την
πιστεύει στο αφήγημα της αύξηση της πολιτικής και
δήθεν «ισχυρής διαπραγ- ιδεολογικής κυριαρχίας
μάτευσης» και γοητεύεται της αριστεράς. Μόνη μέριαπό ρίξεις και αντιπαρα- μνα τους είναι η διατήρηθέσεις με τους «ξένους». ση και νομή της εξουσίας.
Μόνο που η «ισχυρή δια- Το βιωτικό επίπεδο του
πραγμάτευση», μέσω των συνόλου των ελλήνων ποκαθυστερήσεων, συγκρού- λιτών, εργαζομένων και
σεων, «δημιουργικών ασα- ανέργων, τεκμαίρεται ότι
φειών» και αναβολών που τελικά τους αφήνει παγερά
συνεπάγεται, έχει επα- αδιάφορους.
νειλημμένως αποδειχθεί
ότι κοστίζει ακριβότερα *Ο κ. Χρίστος Κατηφόρης
σε όρους εισοδήματος είναι οικονομολόγος – δικαι πλούτου, οδηγώντας εθνολόγος.
σε ολοένα και χειρότερες
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Ακολουθώντας την παράδοση.
Συγγενείς και φίλοι γιορτάζουν την Ημέρα της Αγάπης
Κυριακή του Πάσχα 2017

Από την εκδήλωση της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας για την Μαρία Κάλλας

