Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό και οι Φιλελεύθεροι βουλευτές απένειμαν φόρο τιμής με μια στιγμή
σιωπής για τα θύματα των πυροβολισμών στο τζαμί
του Κεμπέκ στη Βουλή των Κοινοτήτων τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλών με τις Αρχόντισσες στην χοροεσπερίδα της Ομοσπονδίας

Από την χοροεσπερίδα της Ποντιακής Αδελφότητας Τορόντο . Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας με
τον γεν Πρόξενο της Ελλάδας και με τον πρόεδρο
της Κοινότητας
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Οι Δήμαρχοι συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό
σχετικά με τη στέγαση και
την μαζική διαμετακόμιση

Η Ώρα της Ευρώπης…
Θεωρήσαμε απαραίτητο να αφιερώσουμε , την
παρούσα έκδοση, στη σοβαρότητα των γεγονότων
εξ αιτίας των ποταπών και
απαράδεκτων προκλήσεων της Άγκυρας σε βάρος
της Ελλάδος. Είναι βέβαιο
ότι η Άγκυρα του δικτάτορα Ερντογάν, προτίθεται
να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να παρασύρει την
Ελλάδα στο φρενοκομείο
ενός σύγχρονου πολέμου.
Αυτό το γνωρίζαμε και το
αναφέραμε επανειλημμένα, κατά το πρόσφατο
παρελθόν, στην αρθρογραφία μας. Ανεξάρτητα
δε από την ανεύθυνη πολιτική φιλοσοφία την οποία
για δεκαετίες ολόκληρες
επέδειξαν οι κυβερνήσεις
των Αθηνών, είναι πλέον
βέβαιο ότι η Άγκυρα είναι
αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα
πρόκλησης προκειμένου
να παρασύρει την Αθήνα στα εξωφρενικά της
σχέδια. Όπως γράφαμε

και κατά το παρελθόν, η
Άγκυρα πιστεύει, αυτό
τουλάχιστον διδάσκει στις
σχολές πολέμου της, ότι
ένα θερμό επεισόδιο με
την Ελλάδα, θα είναι υπόθεση δύο ή τριών ημερών,
μέχρι να δοθεί χρόνος
να παρέμβει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Στόχος της είναι, επομένως, στο χρονικό αυτό
διάστημα να καταλάβει
όσο δυνατόν περισσότερα
εδάφη από την Ελληνική
επικράτεια, προκειμένου
στις ειρηνευτικές συνομιλίες που θα ακολουθήσουν,
να βρεθεί η ιδία σε θέση
ισχύος, ως ο νικητής των
πολεμικών επιχειρήσεων.
Τα στρατηγικά σχέδια της
Άγκυρας, σύμφωνα με ότι
μπορούμε να γνωρίζουμε, είναι η κατάληψη των
νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου, ολόκληρης της
Κύπρου, της Θράκης και
της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι Θεσσαλονίκης και
της Θάσου. Ελπίζουμε ότι
συνέχεια στη σελίδα 2

Ο Κόσμος: «Επιστροφή στο παρελθόν…»
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τρουντό με τους Δημάρχους των Καναδικών μεγαλουπόλεων, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ομοσπονδίας, στην Οτάβα, Οντάριο,
20 Ιανουαρίου 2017.

Του Ι. Σ. Σαραϊδάρη

Ο πρωθυπουργός του
Καναδά Τζάστιν Τρουντό
χαιρετά τον Δήμαρχο του
Κάλγκαρι Naheed Nenshi,
πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δημάρχων των Καναδικών μεγαλουπόλεων, πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης της Ομοσπονδίας,
στην Οτάβα, Οντάριο, 20
Ιανουαρίου 2017.
(CHRIS WATTIE / REUTERS)
Οι δήμαρχοι των μεγάλων
πόλεων του Καναδά εκφράζουν την αισιοδοξία
τους ότι ο ομοσπονδιακός
προϋπολογισμός του 2017
θα δεσμεύσει δισεκατομμύρια για οικονομικά προ-

σιτή στέγαση μετά από μια
ιδιωτική συνάντηση με τον
Πρωθυπουργό Τζάστιν
Τρουντό.
Η Ομοσπονδία των καναδικών Δήμων ζήτησε από
την Οτάβα να αφιερώσει
$ 12.6 δισεκατομμυρίων
από τα $ 20 δις που έχουν
ήδη δεσμευθεί για τις «κοινωνικές» υποδομές στην
για κοινωνικούς σκοπούς
και οικονομικά προσιτή
στέγαση .
Το αίτημα αρχικά είχε αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό
στα τέλη του περασμένου
έτους από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους,
συμπεριλαμβανομένου
και του επικεφαλής της

ομοσπονδιακής αρχής της
στέγασης του και Δανείων,
του Canada Mortgage and
Housing Corp.. Ωστόσο, ο
Δήμαρχος του Κάλγκαρι
Naheed Nenshi δήλωσε ότι
οι δήμαρχοι έλαβαν θετικά
μηνύματα την Παρασκευή
το πρωί σχετικά με το αίτημα των $ 12,6 δισ.
Αρκετοί από τους δήμαρχους των μεγάλων πόλεων
ήταν στην Οττάβα την
Παρασκευή για να κάνουν
μια τελική κρούση πριν ο
υπουργός Οικονομικών
Bill Morneau απελευθερώσει τον προϋπολογισμό
του το 2017 ο οποίος θα
μπορούσε να έρθει τόσο
γρήγορα όσο τον επόμενο

κιόλας μήνα. Η φθινοπωρινή ενημέρωση του κ
Morneau ήδη παρουσίασε
τα σχέδια των ορίων των
δαπανών για τις υποδομές
της κυβέρνησης, που υπόσχεται την παροχή $ 186,7
δισ σε περίοδο 12 ετών.
Η ομοσπονδία Καναδικών
Δήμων τώρα προσπαθεί
διαμορφώσει τον τρόπο
που τα χρήματα θα πρέπει
να κατανεμηθούν σε διάφορες προτεραιότητες και
τις προϋποθέσεις που θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται για το μοίρασμα των
δαπανών σε ολόκληρη τη
χώρα. Οι Δήμοι θέλουν η
Οτάβα να δεσμευτεί για τη
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Του ΘΩΜΑ Σ. ΣΑΡΑ
Το διεθνές πολιτικοοικονομικό σύστημα που γνώρισαν και έζησαν οι μεταπολεμικές γενεές, ξαφνικά
φαίνεται να γκρεμίζεται σε
ερείπια, αφήνοντας πίσω
του ερωτήματα και προβληματισμούς για το “τι
μέλει γενέσθαι” στην “Νέα
Παγκόσμια Τάξη” που με
τόσο σκληρή δουλειά
προσπάθησαν να εγκαταστήσουν οι ηγεσίες της
παγκόσμιας κοινότητας.
Ήταν ένα όνειρο ορισμένων πολιτικών ανδρών
με φιλελεύθερες ιδέες οι
οποίοι είχαν οραματιστεί
έναν ποιο δίκαιο κόσμο,
ειρηνικό και συνεργαζόμενο, έτσι ώστε τα αγαθά της
ειρηνικής συμβίωσης να
μπορούν να μοιραστούν
σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Παρόλα
αυτά, ωστόσο, ορισμένα

σφάλματα των πολιτικών
και η απληστία εκείνων
που διατηρούν τον πλούτο
των εθνών για λογαριασμό
τους, έγιναν η κύρια αιτία
μετατροπής του οράματος
σε έναν πραγματικό εφιάλτη. Έναν εφιάλτη ο οποίος
απειλεί να ισοπεδώσει το
όλο σύστημα εκ των έσω.
Οι προβληματισμοί είχαν
αρχίσει τις δύο τελευταίες
δεκαετίες όταν η Κίνα και
Ρωσία, καθώς επίσης και
η Ινδία, θέλησαν να διεκδικήσουν το δικό τους
μερίδιο, στην παγκόσμια
τούρτα, αρνούμενες να
αποδεχτούν την Αμερικανική υπεροπλία στο ρόλο
του πλανητάρχη, μια προσπάθεια που θέλησαν να
επιβάλλουν οι ΗΠΑ από
κοινού με τους συνεταίρους και συμμάχους τους.
συνέχεια στη σελίδα 9
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της σύνταξης

Η Ώρα της Ευρώπης…
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τη φορά αυτή επιτέλους θα αναλογιστεί
σοβαρά η κυβέρνηση των Αθηνών τις
ευθύνες της και δεν θα θελήσει να δώσει
στην λυσσομανούσα Άγκυρα την αφορμή που ψάχνει να βρει, σαν κάλυψη των
προθέσεών της. Η καθημερινή παράβαση
του εναέριου χώρου και της αιγιαλίτιδας
ζώνης της Ελληνικής επικράτειας και η
πρόσφατη πρόκλησή της να στείλει τον
αρχιστράτηγο των πολεμικών της δυνάμεων στην περιοχή των Ιμίων, δεν αφήνει
πλέον καμία αμφιβολία για τις επιδιώξεις
και τα σχέδια της Άγκυρας. Η Άγκυρα
υπολογίζει και προτίθεται να θυσιάσει
σε αυτή της την προσπάθεια μέχρι και
διακόσιες χιλιάδες μέλη των ενόπλων της
δυνάμεων, προκειμένου να “επιλύσει μια
και καλή τις δίκαιες απαιτήσεις της”. Στον
παραλογισμό της αυτόν, χωρίς αμφιβολία,
ενθαρρύνεται από το γεγονός της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα με
την ελπίδα και πίστη της αδυναμίας της
τελευταίας να αντιπαρατάξει “σοβαρή
άμυνα”. Τέλος, και ενόψει των τελευταίων
εξελίξεων, ας μας επιτραπεί να υπενθυμίσουμε ότι το εσωτερικό της Τουρκίας,
είναι ένα πραγματικό ηφαίστειο έτοιμο να
εκραγεί, οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό είναι
ένα γεγονός το οποίο γνωρίζει καλά το
καθεστώς Ερντογάν, το οποίο όμως αδυνατεί να αντιδράσει, λόγω αδυναμίας των
μυστικών του υπηρεσιών πληροφοριοδότησης. Είναι δε βέβαιο ότι κάθε μέρα
που περνά φέρνει ποιο κοντά στο τέλος
της παντοδυναμίας του. Αυτοί είναι και οι
λόγοι για τους οποίους η Αθήνα οφείλει
να επιδείξει τη μεγαλύτερη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να αποφύγει να δώσει
στον μανιακό δικτάτορα την ευκαιρία που
τόσο πολύ επιζητά. Μια ευκαιρία η οποία
θα είναι για αυτόν τόσο σωτήρια, άπαξ και
θα τον θωρακίσει με τον φανατισμό του
εθνικισμού του Τουρκικού όχλου. Σε τελευταία πάντως ανάλυση η επίλυση του
Γόρδιου αυτού Δεσμού θα πρέπει να έλθει
από τη Ευρώπη. Μια Ευρώπη της οποίας
οι αντοχές πρόκειται να δοκιμαστούν
για ακόμη μια φορά, για το εάν και κατά
πόσον πιστεύει στην δική της ύπαρξη.
“Πατρίδες”

Καναδάς: Αναμένοντας τις «ηλιόλουστες
μέρες».

Το ότι έρχονται ηλιόλουστες μέρες για
τους Καναδούς, εάν σχηματίσουν οι
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οποία παρότι πλουσιότερη σε γνώσεις
και δυνατότητες από κάθε προηγούμενη,
συνέχιζε να παραμένει αβοήθητη και
ανεκμετάλλευτη από τις αγορές εργασίας.
Παρ’ όλα αυτά όμως και το γεγονός του
ότι ήδη παρήλθε ένας ολόκληρος χρόνος
από την ανάληψη της εξουσίας από την
κυβέρνηση των Φιλελευθέρων, η μεγίστη
πλειοψηφία εκείνων που πίστεψαν στις
υποσχέσεις του πρωθυπουργού και τον
τίμησαν με τη ψήφο τους, συνεχίζουν
να περιφέρονται στις αγορές εργασίας,
αναμένοντας τις “ηλιόλουστες μέρες”,
που τους υποσχέθηκε προεκλογικά ο
πρωθυπουργός. Η κατάσταση, ωστόσο
αυτή αρχίζει να διαμορφώνεται ακόμα
ποιο δυσοίωνη με την εκλογή στον γίγαντα γείτονά μας, του νέου προέδρου
των ΗΠΑ, ο οποίος, σε τελεία αντίθεση με
τις μέχρι σήμερα παραδοσιακές σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών, έρχεται να διακηρύξει ένα νέο δόγμα κλειστών αγορών και
προστατευτισμού. Μια πολιτική η οποία
είχε ξεπεραστεί τα τελευταία πενήντα
χρόνια, από τη νέα γενιά φωτισμένων
και διορατικών ηγετών, οι οποίοι στην
προσπάθειά τους να φέρουν την διεθνή
κοινότητα ποιο κοντά, δεν δίστασαν να
ξεπεράσουν τα ταμπού και τις πρακτικές
αιώνων των αγορών, και να εφαρμόσουν
ένα νέο δόγμα. Ένα δόγμα το οποίο θα
δημιουργούσε ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και δημιουργίας πλούτου σε όλους
τους λαούς του πλανήτη. Η νέα πολιτική
φιλοσοφία, ωστόσο της Αμερικανικής
διοίκησης υπόσχεται προτεραιότητα
στην παραγωγή και κατανάλωση ντόπιων
αγαθών, μια λεπτομέρεια η οποία προβληματίζει δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος
αποδέκτης των αγαθών που παράγουμε
σαν χώρα, είναι η γείτονα δημοκρατία,
η οποία μάλιστα πέραν των επεξεργασμένων αγαθών, αποτελεί και τον κύριο
αγοραστή των φυσικών προϊόντων που
διαθέτει προς εξαγωγή ο Καναδάς. Αυτοί
είναι και οι λόγοι που κάνουν δίκαιο το
προβληματισμό και δημιουργούν ανησυχίες σχετιζόμενες με το μέλλον και τη
σταδιοδρομία αυτής της γενιάς. Κάτω
μάλιστα από συνθήκες αρνητικές για την
ανάπτυξη των περισσοτέρων μερών της
διεθνούς κοινότητας, την συνέχιση των
φονικών και καταστρεπτικών πολέμων
με τις στρατιές των κατατρομαγμένων
προσφύγων οι οποίοι στην τρομαγμένη
έξοδό τους αναζητούν καταφύγιο και
λιμάνι ελπίδας, για να ξαναρχίσουν μια
νέας ζωή για αυτούς και τα παιδιά τους.
Όλα αυτά βέβαια, αποτελούν μέρος μιας
κοινωνικής πραγματικότητας η οποία θα
πρέπει να προβληματίσει τη κυβέρνηση
και να αντιδράσει με τη λήψη των αναγκαίων και απαραίτητων μέτρων και μάλιστα τώρα, όσο είναι νωρίς, εάν ο ηγέτης
της κυβέρνησης συνεχίζει να πιστεύει στις
δυνατότητες του να προσφέρει στους
Καναδούς, και κυρίως στη νέα γενιά των
Καναδών, “τις ηλιόλουστες μέρες” που
υποσχέθηκε προεκλογικά.
“Πατρίδες”

Ένας κόσμος Χωρίς
πυξίδα…
Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, απαρχής γενομένης με την ανάληψη της
εξουσίας των ΗΠΑ από τον νέο πρόεδρο
Ντόναλντ Τραμπ, ξεσήκωσαν στη διεθνή
κοινότητα πραγματικά ρίγη αβεβαιότητας και σκεπτικισμού. Το οικοδόμημα
αναμόρφωσης της Νέας Τάξης πραγμάτων, που με τόση φροντίδα και πολύπονες
προσπάθειες, θέλησαν να οικοδομήσουν
οι μεταπολεμικές γενιές της Ευρωπαϊκής
πολιτικής σκηνής, ξαφνικά άρχισε να καταρρέει σε ερείπια, παρασύροντας μαζί
του και τις ελπίδες και πόθους ολόκληρων
γενεών ανθρώπων για μια ειρηνική ζωή,
χωρίς τον εφιάλτη του πολέμου. Μια από
τις κύριες αιτίες αυτής της αλλαγής υπήρξε και η φιλοσοφία της ανθρωπιστικής
πολιτικής συμπαράστασης προς τους
πρόσφυγες και τους κατατρεγμένους
των πολέμων, την οποία ασπάσθηκε και
προσπάθησε να εφαρμόσει η παρούσα

γενιά των πολιτικών της γηραιάς Ηπείρου,
σε σχέση με την, υπό τις φλόγες του εμφυλίου, πάσχουσα Μέση Ανατολή. Είναι
μια νέα εξέλιξη, η οποία στην πραγματικότητα όχι μόνον προβληματίζει, μα
ακόμα περισσότερο και τρομάζει τον παρατηρητή, με το άγνωστο που, εξ αιτίας
τους, δημιουργείται στην διεθνή πολιτική
πραγματικότητα. Αρχικά, η εκλογή του κ.
Τραμπ, όσο και εάν υπήρξε απρόσμενη,
έγινε μέσα στα συνταγματικά πλαίσια
των Ηνωμένων Πολιτειών και επομένως
όφειλε να είναι σεβαστή, όχι μόνον από
τους ψηφοφόρους μα και από το πολιτικό κατεστημένο της χώρας, το οποίο,
στην πραγματικότητα, αιφνιδιάστηκε.
Η εκλογή, εξ άλλου του νέου προέδρου,
αυτή καθ’ αυτήν, έστειλε ένα αρνητικό
μήνυμα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Είναι δε χαρακτηριστικό αυτής της πραγματικότητας ότι για πρώτη φορά στην
πολιτική ιστορία των ΗΠΑ, η Democracy
Index 2016, υποβίβασε τον πολίτευμα
της χώρας από “πλήρη δημοκρατία” σε
«μεταβαλλόμενή”. Ο νέος χαρακτηρισμός
υποδηλώνει την μείωση εμπιστοσύνης
στη διοίκηση. Η έκθεση αυτή αποτελεί
την ενάτη ετήσια έρευνα της ειδικής μονάδας του Economist Intelligence Unit’s,
Democracy Index, η οποία αναφέρεται
στην κατάσταση των διοικήσεων της παγκόσμιας κοινότητας. Τον προηγούμενο
χρόνο, 2015, η έκθεση έκανε αναφορά σε
είκοσι πλήρεις δημοκρατίες σε ολόκληρη
τη γη, στην προκειμένη ο αριθμός αυτός
μειώθηκε στις δέκα εννέα διοικήσεις,
ύστερα από την καθαίρεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η υποβάθμιση αυτή των ΗΠΑ τις κατατάσσει στην 21
θέση, ποιο κάτω από την Ιαπωνία η οποία
παρουσιάζεται ισόβαθμη με την Ιταλία.
Σύμφωνα με την γνώμη των συγγραφέων
της έκθεσης η πιθανότητα υποβάθμισης
της Αμερικανικής Δημοκρατίας είχε
αρχίσει να διαφαίνεται από τα χρόνια
του πολέμου στο Βιετ Ναμ την δεκαετία
του 1960 και το κίνημα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που δημιουργήθηκε στη
χώρα. Εξασθένησε ακόμα περισσότερο
με τις δολοφονίες του Μάρτην Λούθερ
Κινγκ και του Ρόμπερτ Κέννεντη, αδελφού
του δολοφονηθέντος προέδρου των ΗΠΑ
Τζων Κέννεντη, και το σκάνδαλο υποκλοπής Γουότερ-Γκέιτ επί Νίξον. Σύμφωνα με
την έκθεση, ο νέος πρόεδρος Τραμπ στην
πραγματικότητα είναι ο κερδισμένος από
την αγανάκτηση που έχει επισωρευτεί
πάνω στο εκλογικό σώμα των Αμερικανών πολιτών, από την διακυβέρνηση της
χώρας, τους πολιτικούς και τα πολιτικά
κόμματα.
Σύμφωνα με την έκθεση από τις 167
χώρες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της
έρευνας, μόνο 19 έλαβαν τον χαρακτηρισμό της πλήρους δημοκρατίας, άλλες
57 χαρακτηρίζονται ως αμφιλεγόμενη
δημοκρατία και 51 άλλες χαρακτηρίζονται ως δεσποτικά καθεστώτα και τέλος
τα υπόλοιπα 40 βρίσκονται κάπου μεταξύ
δημοκρατίας και δεσποτισμού. Το μεγαλύτερο βαθμό δημοκρατικής άσκησης
κερδίζει η Νορβηγία η οποία παίρνει 9.93
μονάδες και βρίσκεται κοντά στο απόλυτο δέκα. Άλλες δημοκρατικές χώρες
είναι η Iceland, New Zealand, Denmark
και ο Καναδάς. Η Βόρεια Κορέα έρχεται
τελευταία στην κατάσταση των μελών με
μια βαθμολογική κλίμακα 1.08 μονάδων
ελευθερίας και δημοκρατίας. Μαζί της συμπεριλαμβάνονται επίσης οι δεσποτικές
κυβερνήσεις της Συρίας, του Τσαντ, της
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 9
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Ελεύθερα

Του Θωμά Στεφ. Σάρα
Για τον ερευνητή της φιλοσοφίας της σύγχρονης
διπλωματίας της Ελλάδος,
είναι βέβαιο, ότι δημιουργούνται άπειροι προβληματισμοί και ερωτήματα
γύρω από την ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική των Αθηνών, έναντι
της διεθνούς κοινότητας
και κυρίως εκείνων που
άπτονται τα εθνικά θέματα των Ελλήνων. Μιας
κοινότητας η οποία στις
μέρες αυτές αλλάζει καθημερινά, καθώς πασχίζει να
ξεπεράσει τους κλειστούς
ορίζοντες του εθνικισμού,
τους οποίους συντηρούν
οι κοντόφθαλμοι φράκτες των μικροπολιτικών
συμφερόντων εκείνων
που διεκδικούν την άσκηση της εξουσίας. Βασικό
γνώρισμα της πολιτικής
φιλοσοφίας των Αθηνών
στις μεταπολεμικές κυβερνήσεις ήταν η αρχή
ότι “για την Αθήνα δεν
υπάρχει θέμα Κυπριακού,
Μακεδονικού και Αιγαίου,
ή και Βορείου Ηπείρου”.
Μια πολιτική η οποία αποδείχθηκε πολυέξοδη και
λανθασμένη, το δε κόστος
της οποίας συνεχίζει να
πληρώνει τόσο ακριβά ο
Έλληνας φορολογούμενος. Αργότερα, στα χρόνια της μεταδικτατορικής
μεταπολίτευσης, υπήρξε
κοινή συμφωνία των Κωνσταντίνου Καραμανλή,
Ανδρέα Παπανδρέου και
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για την αλλαγή του
δόγματος και την άσκηση
“πολύπλευρης εθνικής
πολιτικής”, ανάλογης με τις
περιστάσεις και περιπτωσιακές διεθνείς συγκυρίες.
Παρ’ όλα αυτά η πολιτική
αυτή ουδέποτε εφαρμόστηκε στην ουσία, καθώς
άλλοι παράγοντες, πολύ
ποιο σοβαροί, παρεμβλήθηκαν στην διαδικασία της
δημιουργίας και άσκησης
εξωτερικής πολιτικής. Ένας
από αυτούς ήταν η Βόρειο
Ατλαντική συμμαχία, γνωστή ως ΝΑΤΟ, η οποία στην
ουσία από απλή συμμαχία,
με το πέρασμα των δεκαετιών διαμορφώθηκε σε
μια υπερεξουσία μεταξύ
των κρατών μελών. Εργαλεία της συμμαχίας για
την επιτυχία αυτής της
πολιτικής, υπήρξε μέρος
της διπλωματικής υπηρεσίας των Αθηνών, αυτοί
ήταν γνωστοί ως “Νατοϊκοί
διπλωμάτες”, έναντι των
υπολοίπων συναδέλφων
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τους οι οποίοι
διακρίνονταν
στους πατριαρχικούς και
τέλος στους
εθνικιστές. Στο
Τορόντο, γνωρίσαμε σχεδόν
εκπροσώπους
και των τριών
α υ τ ώ ν σ χο λών. Το 1974,
ο τότε γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ
Λούντς, είναι γνωστόν
ότι πίεσε την
Αθήνα να παραιτηθεί των
αντιρρήσεών της γύρω
από την άσκηση εθνικιστικής πολιτικής και να κάνει
ένα νέο άνοιγμα προς την
Τουρκία, με την αποδοχή
παραχώρησης δικαιωμάτων εκπροσώπευσης των
τουρκόφωνων κοινοτήτων
της Θράκης και την αποδοχή μεταβίβασης των
κυριαρχικών της δικαιωμάτων των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου στην
γείτονα της και “σύμμαχο”, μέλος της συμμαχίας
του ΝΑΤΟ, Τουρκία. Στο
νέο σχήμα της εξωτερικής
πολιτικής συμφώνησαν
από κοινού οι τότε ηγέτες
του πολιτικού κατεστημένου των Αθηνών, Καραμανλής, Ανδρέας Παπανδρέου και Μητσοτάκης.
Προκειμένου, μάλιστα, να
ξεπεραστούν ορισμένοι
προβληματισμοί των τριών πολιτικών αρχηγών, ο
τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
ζήτησε την διάθεση σημαντικών κονδυλίων προκειμένου να προετοιμαστεί η
κοινή γνώμη της Ελλάδος,
για τις επερχόμενες αλλαγές. Λέγεται λοιπόν ότι
τόσο η συμμαχία, όσο και
η Ουάσιγκτον διέθεσαν
ένα τεράστιο ποσό, (υπολογίζεται ότι ξεπερνούσε
τα δύο δισεκατομμύρια
δολάρια), προκειμένου
να επιτευχθεί η εφαρμογή
αυτών των σχεδίων. Το ποσόν αυτό προβλεπόταν να
διαμοιρασθεί μεταξύ των
βασικών στελεχών των
δύο μεγάλων κομμάτων
εξουσίας αλλά και ορισμένων μικρότερων, προκειμένου να συμφωνήσουν
όλοι στις προτεινόμενες
αλλαγές των συνόρων.

Η Έλληνο-Τουρκική
Φιλία και το ΝΑΤΟ

Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η
πολιτική εκείνη προέβλεπε
την δημιουργία ιδρυμάτων
τα οποία θα προέβαλαν τη
σημασία της Έλληνο-Τουρκικής φιλίας και θα βοηθούσαν στην διαμόρφωση
και αποδοχή των αλλαγών
στη κοινή γνώμη των κατοίκων των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι
λοιπόν δημιουργήθηκαν οι
ενώσεις “δημοσιογράφοι
των νησιών του Αιγαίου”,
οι συντάκτες και εκδότες
μελών της οποίας “ενισχύθηκαν” με εκατομμύρια
δολάρια, προκειμένου να
“διαφωτίσουν” το αναγνωστικό τους κοινό, που ήταν
οι κάτοικοι των νησιών της
περιοχής, για το πραγμα-

τικό τους συμφέρον να
αποτελέσουν μέρος της οικονομικής ζώνης της Τουρκίας, που απείχε μόλις λίγα
μίλια από τα λιμάνια τους,
παρά με την αργοκίνητη
Αθήνα. Ένας δεύτερος
οργανισμός που δημιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια
αυτής της πολιτικής, ήταν
το γνωστό βραβείο της
Έλληνό-Τουρκικής φιλίας, γνωστό ως βραβείο
“Ιππεκτσί”, το οποίο θα
δινόταν σε ετήσια βάση
σε σημαντικούς παράγοντες τις πολιτικής και των
τεχνών των δύο χωρών,
τα οποία θα εργαζόταν
πάνω στην προώθηση των
στόχων της φιλίας των δύο
γειτόνων. Τέλος μεταξύ
άλλων προβλεπόταν και η
διοργάνωση των περίφημων “δημοσιογραφικών
συνεδρίων της Σαμοθράκης”, όπου θα γινόταν η
“πλύση εγκεφάλου” στους
συμμετέχοντες, δωρεάν,
δημοσιογράφους των
Αθηνών και της υπόλοιπης
Ελλάδας, για την ανάγκη
της Ελληνο-Τουρκικής φιλίας. Από τους πρώτους,
μάλιστα, που αποφασίστηκε να τιμηθούν με το
“Βραβείο Ιππεκτσή”, ήταν
από πλευράς Αθηνών, ο
Γιώργος Παπανδρέου και
ο Μητσοτάκης και από την
Άγκυρα ο ΥΠ.ΕΞ. της Τουρκίας Τζεμ, και ο τότε πρωθυπουργός της, οι οποίοι
και πήραν την υπόσχεση
βοήθειας και συνδρομής
για μελλοντική άσκηση
της εξουσίας. Στο Γιώργος
Παπανδρέου, μάλιστα,
ύστερα από εισήγηση του
πατέρα του, ανατέθηκε και
η ευθύνη της επιτυχίας του
σχεδίου.
Παράλληλα, ωστόσο, το
ΝΑΤΟ ανέλαβε και την εκπαίδευση αριθμού διπλωματών της Ελλάδος, τους
οποίους στην πραγματικότητα, διαμόρφωσε σε
υπερκυβερνήτες, δεδομένου ότι όλοι τους βρέθηκαν σε θέσεις κλειδιά γραφείων άσκησης εξουσίας
των Αθηνών. Έτσι λοιπόν
γνωρίσαμε διπλωμάτες οι
οποίοι ενώ δεν είχαν κανένα σπουδαίο επίτευγμα
στην καριέρα τους, του
είδαμε να διορίζονται ως
διευθυντές του διπλωματικού γραφείου πρωθυπουργών της Ελλάδας. Όχι
ενός, αλλά μάλλον, αριθμού διαδοχικών κατόχων
της εξουσίας ανεξαρτήτου
πολιτικής τοποθέτησης.
Άλλοι, πάλι, και όταν ακόμα παροπλίσθηκαν από τις
θέσεις τους στα γραφεία
των πρωθυπουργών, απλά
μετατέθηκαν στις Βρυξέλες για να συνεχίσουν
το έργο που όφειλαν να
επιτελέσουν. Για τη τάξη
και μόνον αναφέρω ότι
την βραδιά των Ιμίων, διευθυντής του διπλωματικού
γραφείου του τότε πρωθυπουργού Σημίτη, ήταν
κάποιος Σωτηρόπουλος,
από τους πλέον έμπιστους
διπλωμάτες του ΝΑΤΟ. Δεν
θα ήθελα να σχολιάσω τις
επιπτώσεις από την νύχτα
εκείνη, πλην όμως, είμαι
βέβαιος για τα μοιραία
αποτελέσματα των παρασκηνιακών κινήσεων με το

στρατηγείο της συμμαχίας.
Στο σημείο αυτό, και άπαξ
ο λόγος περί διπλωμάτου
με προϋπηρεσία στο Τορόντο, ας μου επιτραπεί
να αναφέρω ότι όταν τον
επισκέφθηκα, στο γραφείο του, και του έδειξα
τους χάρτες της Τουρκίας
με αναφορά στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου
με Τουρκικά ονόματα και
μάλιστα μέσα στη συνοριακή γραμμή της Τουρκίας,
ο τελευταίος αφού μου
άκουσε γύρισε και με ύφος
υπεροπτικό μου δήλωσε:
“ τη δουλειά σας κ. Σάρα,
και αφήστε σε εμάς να
κάνουμε τη δική μας, μην
ανακατεύεστε στα πόδια
μας”. “Μα αυτό ακριβώς
κάνω” , του δήλωσα, την
υποχρέωσή μου ως δημοσιογράφος. Αργότερα,
και πριν μετατεθεί από
το Τορόντο για την Αθήνα, πληροφορήθηκα από
ομογενή της παροικίας του
γειτονικού Χάμιλτον ότι
τον είχε προσλάβει και του
έδωσε μάλιστα και κάποια
φωτογραφική μηχανή με
εντολή να καλύψει φωτογραφικά διαδήλωση σλαβόφωνης ομάδας, έξω από
το προξενικό κατάστημα
και μάλιστα του είπε “δεν
ξέρω τι θα κάνεις, αλλά
θέλω να μου φέρεις μια
φωτογραφία του Σάρα,
ενώ θα συνομιλεί με τους
Σλάβους, για να τον “γαμήσω”, για να μάθει
να μην χώνεται
στα πόδια μας”. Το
γεγονός αυτό το
πληροφορήθηκα
αργότερα από τον
ίδιο τον ομογενή ο
οποίος με ενημέρωσε κατά την διάρκεια επίσκεψής
του στο γραφείο
μου, επειδή ο διπλωμάτης είχε μετατεθεί στην Αθήνα και τον άφησε
απλήρωτο, η δε
συνάδελφος του
που ανέλαβε τη
θέση του γενικού
προξένου, δήλωνε άγνοια. Όταν
λοιπόν δημοσίευσα αυτά τα γεγονότα στην επιθεώρηση, περιέργως
βρέθηκαν τα απαραίτητα χρήματα,
έλαβε την αμοιβή που του είχαν
υποσχεθεί με τον
όρο να ξαναέλθει
στο γραφείο μου
και να διαψεύσει
το δημοσίευμα.

Για κακή του τύχη βέβαια
την στιχομυθία μας εκείνη
και κυρίως τις αποκαλύψεις του είχα καταγράψει στα μηχανήματά μου.
Όταν λοιπόν του δήλωσα
ότι ήμουν διατεθειμένος,
εάν επέμενε, να δώσω
την κασέτα στις σχετικές
υπηρεσίες του Καναδά, ο
τελευταίος προτίμησε να
με αποχαιρετίσει. Το 2013,
και ενώ βρισκόμουν στην
Ουάσιγκτον, τράβηξε την
προσοχή μου Τουρκικός
χάρτης, στον οποίο για
άλλη μια φορά η συνοριακή γραμμή της Τουρκίας
περιέκλειε τη Θράκη, τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την μισή, κατεχόμενη, Κύπρο. Ζήτησα, σαν
χάρη, από τον υπεύθυνο
της υπηρεσίας που είχε
το χάρτη να μου δώσει
ένα αντίγραφο. Παρά τις
αρχικές του επιφυλάξεις,
τελικά εκείνος δέχτηκε και
μου έδωσε μερικά αντίτυπα. Με την επιστροφή μου
στο Τορόντο, στις 13 Μαρτίου του 2013, απέστειλα
προσωπικά σε όλους τους
αρχηγούς των πολιτικών
κομμάτων της Ελλάδας
επιστολή με την οποία
τους γνωστοποιούσα την
ύπαρξη και κυκλοφορία
του χάρτη, αντίγραφο
του οποίου και έστειλα
σε όλους και στο καθένα χωριστά. Εσώκλειστα
έστελνα και αντίτυπο της

επιθεώρησης με την σχετική αρθρογραφία μου.
Ομολογώ ότι παρόλο που
έχουν παρέλθει, έκτοτε,
τέσσερα χρόνια, περιμένουμε ακόμα και σήμερα
να δούμε ή ακούσουμε τις
αντιδράσεις τους.

Κύπρος:
Διαπραγματεύσεις
και πράσινα άλογα.

Περιέργως, και ενώ στις
Βρυξέλες, συνερχόταν η
πολυδιαφημισμένη επιτυχία του άλλοτε προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και νυν ηγέτη
της Έλληνο-Κυπριακής
κοινότητας, στους διαδρόμους του ΟΗΕ και τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα
της Αμερικής και του Καναδά κυκλοφορούσαν νέοι
χάρτες της Τουρκίας με
το ίδιο περιεχόμενο. Όλα
τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου, αρχής γενομένης
από τη Θράκη και με την
συμπερίληψη όλων των
νησιών μέχρι την γραμμή
κατοχής της Κύπρου, εμφανίζονται ως μέρος της
Τουρκικής επικράτειας, με
πλήρη στοιχεία πολιτικού
χάρτη και πληροφορίες
γύρω από τις πόλεις και
τους δρόμους που συνδέουν τα νησιά με την υπόλοιπη Τουρκία και μάλιστα
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 4
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Ελλάδα-Τουρκία: «Ο Γόρδιος Δεσμός» ΙΙ.
συνέχεια από τη σελίδα 3
όλες αυτές οι πληροφορίες
είναι γραμμένες στα Τούρκικα. Ο χάρτης παρουσιάζει τα κατεχόμενα με την
ονομασία “KYZEY KIBRIS
TURK CUMHURIYETI”, ενώ
το ελεύθερο μέρος του
νησιού, χωρίς να εμφανίζεται στο χάρτη αναφέρεται
ως “GUNEY KIBRIS RUM
YONETIMI” που εννοεί ότι
υπάρχει Τουρκική δημοκρατία της Κύπρου και
Ελληνόφωνη κοινότητα
του νησιού. Πέραν όμως
αυτής της απεικόνισης της
Κύπρου ο χάρτης παρουσιάζει, σαν μέρος της Τουρκικής επικράτειας ολόκληρη
την Συρία, το Ιράκ και τον
Λίβανο. Σύμφωνα μάλιστα
με το Financial Press, η
Τουρκία ανοιχτά πλέον
προσπαθεί να επανέλθει
στα εδάφη που κατείχε η
Οθωμανική αυτοκρατορία.
Αυτά δε παρά της άναρθρές κραυγές των διπλωματικών θριάμβων της
διοίκησης Αναστασιάδη,
καθώς προσπαθεί να μας
πείσει ότι τελικά κατόρθωσε να “στριμώξει την Άγκυρα” και να την υποχρεώσει
να αποδεχθεί τις θέσεις
του. Στην πραγματικότητα

η όλη προσπάθεια γίνεται
προκειμένου να πεισθούν
οι Έλληνο-Κύπριοι για την
ανάγκη συμβιβασμού.
Ενός συμβιβασμού ατιμωτικού σε βάρος ενός
κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους και ενός
περήφανου λαού, ο οποίος
απέκτησε την ανεξαρτησία
του με θυσίες και εκατόμβες αιμάτων. Σύμφωνα,
μάλιστα, με τον πρώην
Πρόεδρο και νυν ηγέτη
των Έλληνο-Κυπρίων, ο
οποίος στην παραζάλη
που τον διακατέχει, βλέπει να “δημιουργούνται
προϋποθέσεις αλλαγής
των συνθηκών ασφαλείας”
και να απομακρύνονται
τα στρατεύματα κατοχής
της Τουρκίας. Προς την
κατεύθυνση αυτήν όμως
εργάζονται και το ΝΑΤΟ με
την Ευρώπη και τα Ηνωμένα Έθνη, παρ’ όλα αυτά τα
Ηνωμένα Έθνη, έχοντας
γνώση των πραγματικών
προβλημάτων παραδέχονται ότι “δεν επιδιώκουμε
μια γρήγορη λύση, αλλά
μια βιώσιμη λύση και σταθερή για την Κυπριακή Δημοκρατία και τις κοινότητές της”. Οι εξελίξεις αυτές
μου φέρνουν στο νου τα
λόγια του τέως ηγέτη των

Τούρκο-Κυπρίων Ντεκτάς,
ο οποίος κατά την διάρκεια συνομιλίας μου είχε
δηλώσει “παραδέχομαι ότι
κάναμε σφάλματα στο παρελθόν. Θα έπρεπε να είχαμε καταλάβει ολόκληρο
το νησί, ήταν μια μοναδική
ευκαιρία και είχαμε όλους
τους οιωνούς με το μέρος
μας. Το είχα υποστηρίξει ο
ίδιος στην Άγκυρα. Ελάτε
να καταλάβουμε ολόκληρο το νησί, το είχα πει
στην Άγκυρα τις παραμονές της επιχείρησης όταν
εκκλήθηκα για να ενημερωθώ, και αμέσως μετά
από θέση δυνατού να τους
καλέσουμε σε συμφωνία
με τους δικούς μας όρους.
Να τους παραχωρήσουμε
ότι θέλουμε εμείς, όχι ότι
θέλουν εκείνοι. Δυστυχώς
όμως η Άγκυρα δεν θέλησε
να με ακούσει επειδή ίσως
δεν ήθελε να παραβεί τις
κοινές συμφωνίες που είχε
με την Αθήνα, το Λονδίνο
και την Ουάσιγκτον για
το σημείο κατάληψης υπό
των στρατευμάτων της.
Συμφωνίες για τις οποίες
όμως πασχίζουμε να βρούμε κάποια δίκαιη λύση
για ολόκληρες δεκαετίες”. Είναι δε βέβαιο ότι η
Τουρκία του Ερντογάν,

είναι απόλυτος γνώστης
της απόγνωσης την οποία
αισθάνεται και βιώνει τόσο
η διοίκηση Αναστασιάδη
όσο και η Αθήνα, και ακριβώς στοχεύει πάνω σε
αυτήν προκειμένου να επιτύχει τα μέγιστα. “Οι δυνάμεις ασφάλειας” (κατοχής),
μου είχε πει ο Ντεκτάς, “δε
πρόκειται να αποσυρθούν
ποτέ από το νησί. Είτε το
θέλουν οι Έλληνες είτε
όχι. Το καλύτερο λοιπόν
που έχουν να κάνουν είναι
να το αντιληφθούν αυτό,
να το αποδεχθούν και να
προχωρήσουμε σε λύση
το δυνατόν ταχύτερα, διαφορετικά σύντομα η Τουρκική Κύπρος θα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της
Τουρκικής δημοκρατίας
όπου ανήκει και ανήκε επί
αιώνες”. Είναι ίσως ένα από
τα ποιο μεγάλα δράματα
που βιώνει ο Ελληνισμός,
καθώς παρακολουθεί ανήμπορος, λόγω των δικών
του τρομαχτικών προβλημάτων της καθημερινότητας, να χάνεται άλλη μια
μάχη, ένας αγώνας από τα
μέτωπα της εθνικής αξιοπρέπειας, ενώ η Τουρκία
συνεχίζει στην εφαρμογή
μιας πολιτικής άρνησης και
μικροπολιτικού φασισμού,

έναντι των απελπισμένων και κρίνονται για μελλοκαι ταλαιπωρημένων κα- ντικές προαγωγές. Αυτή
τοίκων του νησιού.
δυστυχώς είναι η σημερινή
πραγματικότητα. Οι γενικοί πρόξενοι της Αθήνας,
Επίλογος και οι
την μοναδική υπηρεσία
Χάρτες
που φαίνεται να προσφέΣτις έγχρωμες, μεσαίες ρουν είναι να παρακάθοσελίδες, της επιθεώρησης νται και συμμετάσχουν,
μπορεί να βρει ο αναγνώ- κυρίως, στα μητροπολιτικά
στης τους νέους χάρτες συμβούλια, οι δε πρέσβεις
της Τουρκίας. Αποτελούν να σπεύδουν στο Τορόμέρος της προσπάθειας ντο να τιμήσουν με την
της παραπλάνησης της παρουσία τους, τον κάθε
κοινής γνώμης της διε- απόφοιτο της ιερατικής
θνούς κοινότητας, ότι τα σχολής του μητροπολίτη
νησιά του Ανατολικού Αι- Σωτηρίου, ενώ κάτω από
γαίου και τα κατεχόμενα τη μύτη τους δοκιμάζονται
της Κύπρου αποτελούν και κακοποιούνται ανήλεα,
αναπόσπαστο μέρος της τα εθνικά συμφέροντα του
δικής της επικράτειας. Εί- Έλληνα πολίτη, ο οποίος
ναι η ενδυνάμωση του με προσωπικές του θυσίες
μύθου που δημιούργησε και ενώ ο ίδιος ξαναζεί
με την προπαγανδιστική συνθήκες και μέρες κατοκαμπάνια δεκαετιών των χικές, οι ίδιοι συνεχίζουν
διπλωματών της, κάτω από να απολαμβάνουν των
το ασυγκίνητο βλέμμα και προνομίων που τους είτην μη αντίδραση εκείνων χαν παραχωρηθεί από
των Αθηνών, οι οποίοι το παπαδοκρατούμενο
σε τελευταία ανάλυση, Βυζάντιο και τους ανίκαφαίνεται ότι διορίζονται νους πολιτικούς του, με
στον Καναδά μόνο για την το καλοπληρωμένο, εκτός
υποστήριξη των συμφερό- έδρας, τουρισμό τους, στις
ντων και των εκδηλώσεων μητροπόλεις και τα μονατου μητροπολίτη, από τον στήρια. Δυστυχώς με αυτή
οποίο βέβαια σε αντάλλαγ- τους την νοοτροπία, έτσι
μα δέχονται πιστοποιητικά κατάντησαν την κατακαηικανότητας, με τα οποία μένη Ελλάδα.

«Οι Έλληνες έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά την ελευθερία μας
για να την πουλήσουμε τόσο φτηνά στον πρώτο τυχόντα»

Θ. Μαλκίδης

1. Ο Δημήτριος Υψη-

λάντης και η Α΄ Εθνοσυνέλευση
Η παρουσία των σημερινών θεσμικών στην επέτειο των 195 ετών από
την Α΄ Εθνοσυνέλευση,
μας φέρνει στη σκέψη την
αναπόφευκτη σύγκριση.
Τότε οι πρόγονοί μας διακήρυτταν τα εξής: «Το
ελληνικό Εθνος το υπό τη
φρικώδη οθωμανικήν δυναστείαν, μη δυνάμενον να
φέρη τον βαρύτατον απαραδειγμάτιστον ζυγόν της
τυραννίας και αποσείσαν
αυτόν με μεγάλας θυσίας,
κηρύττει σήμερον διά των
νομίμων παραστατών του
εις εθνικήν συνειγμένην
συνέλευσιν ενώπιον θεού
και ανθρώπων την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και
ανεξαρτησίαν»
Οι σημερινοί υποδουλώθηκαν και υποδούλωσαν.
Πως να κάνεις σύγκριση το παραπάνω κείμενο της διακήρυξης της
Ανεξαρτησίας με τη τωρινή κατάσταση και τους
τότε Έλληνες των υψηλών
στρατιωτικών και πολιτικών αναστημάτων, ανιδιοτέλειας, προσφοράς στην
πατρίδα, πίστης στο Θεό,
Ελληνικότητας, με τους
σημερινούς;
Μία προσωπικότητα που
είχε ρόλο στην προετοιμασία της Α΄Εθνοσύνελευσης
συνδυάζοντας τη δράση
του με την αναμφισβήτητη
στρατιωτική του παρουσία, διαφέροντας ολοκλη-

ρωτικά με
τη σημερινή
χρεοκοπημένο πολιτικό προσωπικό, ήταν ο
Δημήτριος
Υψηλάντης.
Από τις πιο
αγνές μορφές της
Επανάστασης, θερμός
πατριώτης,
έντιμος
αγωνιστής
και γενναίος, ο Μακρυγιάννης
γράφει ότι
ήταν ο πιο
ανιδιοτελής
άν θρωπος
που είχε γνωρίσει. Από την
αρχή όμως διαφώνησε με
τους πρόκριτους, οι οποίοι
δεν ήθελαν να απωλέσουν
τα προνόμιά τους και να
υπακούουν σ’ αυτόν.
Στα Τρίκορφα αναγνωρίστηκε αρχιστράτηγος δεν
ήταν παρών στις εργασίες
της Α΄ Εθνοσυνέλευσης,
που έγιναν στην Επίδαυρο
(Δεκ. 1821-Ιανουαρ. 1822)
αφού βρισκόταν με τον
Κολοκοτρώνη στην πολιορκία του Ακροκορίνθου.
Οι πολιτικοί στην Επίδαυρο ψήφισαν το πρώτο
Σύνταγμα της Ελλάδας και
εκλέξανε ως πρόεδρο του
Εκτελεστικού (ως πρωθυπουργό δηλαδή) τον Αλέξ.
Μαυροκορδάτο, ενώ τον
Υψηλάντη ως Πρόεδρο
του Βουλευτικού, για να
δείξουν ότι τον υπολόγιζαν και να μη φανεί η
εμπάθειά τους. Έλπιζαν
όμως ότι έτσι θα περιόρι-

1824, λέγοντας το εκπληκτικής πρόβλεψης φράση του πως «οι Έλληνες
έχουμε πληρώσει πολύ
ακριβά την ελευθερία μας
για να την πουλήσουμε
τόσο φτηνά στον πρώτο
τυχόντα»........

ζαν την πολεμική του δράση, η οποία θα τον έκανε
ισχυρό με τις επιτυχίες του.
Στο Βουλευτικό σώμα,
όπου ήταν πρόεδρος, γνώρισε τις μηχανορραφίες
και το πολιτικό παρασκήνιο και αηδιασμένος παραιτήθηκε, συνεχίζοντας
τον Αγώνα Απελευθέρωσης.
2. Η πατριωτική στά-

ση του Υψηλάντη και
στις επόμενες Εθνοσυνελεύσεις

Κατά τη διάρκεια της Β΄
Εθνοσυνέλευσης την Άνοιξη του 1823 η αντιπαράθεση μεταξύ της κεντρικής
διοίκησης και των οπλαρχηγών εντείνεται και ο
Υψηλάντης αρνήθηκε να
συμβιβαστεί. Το γεγονός
που τον εξόργισε, όμως,
ήταν η μεθόδευση του
Μαυροκορδάτου για το
πρώτο αγγλικό δάνειο, η
οποία έγινε στις αρχές του

Η πατριωτική στάση του
Δημήτριου Υψηλάντη συνεχίστηκε και στις άλλες
πολιτικές συνάξεις, αφού
ήταν ένας από τους ελάχιστους που δεν υπέγραψε
το καλοκαίρι του 1825
την απονενοημένη «πράξη υποταγής», σύμφωνα
με την οποία το ελληνικό
Έθνος έθετε «… εκουσίως
την ιεράν παρακαταθήκην
της αυτού Ελευθερίας,
Εθνικής Ανεξαρτησίας και
της πολιτικής αυτού υπάρξεως υπό την μοναδικήν
υπεράσπισιν της Μεγάλης
Βρεταννίας».
Το ίδιο έπραξε με την
επιστολή του προς την Γ΄
Εθνοσυνέλευση που ξεκίνησε Νέα Επίδαυρο και συνεχίστηκε στην Τροιζήνα
το 1826. Το Μεσολόγγι είχε
πέσει και ο Ιμπραήμ κατέστρεφε την Πελοπόννησο.
Η Συνέλευση αποφάσισε
να ζητήσει τη μεσολάβηση
της Αγγλίας για συμβιβασμό με το Σουλτάνο, όμως
ο Υψηλάντης αντέδρασε
και έστειλε ένα μνημειώδες κείμενο:
«Κύριοι!
Και ως απλούς πολίτης και
ως πρωταίτιος του σημερινού αγώνος, χρεωστώ εις
το Έθνος μου, εις την οικογένειάν μου, εις εμέ τον
ίδιον να εκφράσω παρρησία τα φρονήματά μου εις
μίαν κρίσιμον περίστασιν,

εκ της οποίας κρέμαται
η μέλλουσα τύχη της Ελλάδος.
Η Εθνική Συνέλευσις, αποφασίζουσα να ζητήση την
μοναδικήν μεσιτείαν του
εν Κωνσταντινουπόλει
πρέσβεως της Αγγλίας,
δια να συμβιβάση την Ελλάδα με τους τυράννους
της, παρεκτρέπεται από τα
ιερά χρέη της, και από τον
προς ον όρον της συγκροτήσεώς της.
Ο λαός, Κύριοι, του οποίου παρρησιάζετε το πρόσωπον, δεν σας έδωκε
πληρεξουσιότητα να καταργήσετε την εθνικήν και
πολιτικήν ανεξαρτησίαν
του, αλλά να την στερεώσετε, να την διαιωνίσετε.
Η ιστορία θέλει κρίνει μίαν
ημέραν αδεκάστως αυτήν
την πράξιν σας. ...Αν εξ’
εναντίας δια λόγους αποκρύφους εις εμέ η Εθνική
Συνέλευσις επιμένη εις την
προλαβούσαν απόφασίν
της, κρίνω χρέος μου ιερόν και απαραίτητον να
διαμαρτυρηθώ ως και ήδη
διαμαρτύρομαι επισήμως
κατ’ αυτής ενώπιον του
Ελληνικού λαού, και όλων
των λοιπών της χριστιανικής Ευρώπης, ως κατά
μιας πράξεως παρανόμου,
αντιελληνικής και διόλου
αναξίας ενός Έθνους, το
οποίον υπεδουλώθη μεν
πολλάκις, πλην ποτέ δεν
εσυμβιβάσθη με τους τυράννους του.

αίματός μου ενόσω διαρκεί ο υπέρ ανεξαρτησίας
πόλεμος.
Παρακαλώ δε να μοι δοθή
επίσημον αντίγραφον της
παρούσης μου διαμαρτυρήσεως.
Τη 12 Απριλίου 1826, εις
Πιάδαν.
Ο πατριώτης Δημήτριος
Υψηλάντης
Επί του νώτου: Αναφορά Δ.
Υψηλάντη
Ανεγνώσθη τη 12 Απριλίου
1826.»
Αντί απαντήσεως η Εθνική
Συνέλευση απέκλεισε τον
Υψηλάντη “από κάθε πολιτικόν και στρατιωτικόν
υπούργημα” με το σκεπτικό ότι “καθυβρίζει αυθαδώς τους νομίμους πληρεξουσίους του έθνους και
διαμαρτύρεται εναντίον
αυτών διά τας πράξεις
των”».

Ο Σπυρίδων Τρικούπης,
που δεν ήταν φίλος του,
γράφει για τον Υψηλάντη:
«Μεταξύ των μεγάλων
μορφών του Εικοσιένα
η παρουσία αυτού του
ανδρός ακτινοβολεί με
τη λάμψη του ευγενέστερου και του καθαρότερου
μετάλλου...... θαύμαζε τη
δημοκρατία, δαπάνησε
το μεγαλύτερο μέρος της
οικογενειακής του περιουσίας και δεν του έμεινε
παρά μόνο ένα σπαθί. Άξιος της πατρίδας του από
την αρχή ως το τέλος της
Έλλην όμως και φίλος άδο- επανάστασης. Ανιδιοτελής
λος της ελευθερίας του σε κάθε περίπτωση……»
Έθνους μου, δεν θέλω λείψει να συναγωνισθώ μετά Η σύγκριση με τα σημερινά
των λοιπών συναδέλφων και με τους σημερινούς
μου και να χύσω και την αναπόφευκτη και κυρίως
τελευταίαν ρανίδα του θλιβερή!
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ΗΠΑ: «Εποχή των Δεινόσαυρων»

Του Θωμά Στεφ. Σάρα
Η 20 η του Γενάρη 2017,
αναμφισβήτητα σηματοδότησε μια νέα εποχή
τόσο για τις ΗΠΑ, όσο και
την παγκόσμια κοινότητα.
Μέσα σε πέντε λεπτά που
χρειάστηκαν για την τυπική μεταβίβαση της εξουσίας από τον Ομπάμα στον
αντικαταστάτη του Τραμπ,
έσβησαν και χάθηκαν προσπάθειες και αγώνες εβδομήντα περίπου χρόνων,
για την δημιουργία και
καθιέρωση μιας παγκόσμιας υπερκοινότητας,
στην οποία, υποτίθεται,
ότι τα πάντα θα ήταν ποιο
δίκαια και δεν θα υπήρχαν
διακρίσεις κοινωνικές ή
οικονομικές μεταξύ των
μελών της. Ήταν ίσως οι
πλέον δραματικές στιγμές
στους τρεις αιώνες της
πολιτικής ιστορίας της
μεγάλης βορειοαμερικανικής δημοκρατίας, με
εξαίρεση μόνο τη περίοδο
του εμφύλιου που κόστισε
τόσο αίμα και πόνο στους
μετανάστες της εποχής.
Πέραν αυτού όμως, τα γεγονότα της 20ης του Γενάρη
του 2017, ήλθαν, τρόπο
τινά, να δημιουργήσουν
αμφιβολίες και αμηχανίες,
στην κοινή γνώμη, σχετικά
με την μορφολογία και
ποιοτική αντοχή της πλέον
φιλελεύθερης δημοκρατίας των ημερών μας. Ο
μεγάλος, λοιπόν, προβληματισμός δημιουργείται
από το εάν και κατά πόσον,
τα μέτρα ασφάλειας του
αμερικανικού πολιτικού
συστήματος, είχαν στην
πραγματικότητα τη δύναμη που οι φορείς του
διεκήρυσσαν τους τελευταίους δύο αιώνες. Πέραν
τούτου, όμως, τα πολιτικά
μηνύματα που επιτρέπουν
να διαμορφωθούν αυτές
οι εξελίξεις, οφείλουμε
να ομολογήσουμε ότι είναι περισσότερο καταπιεστικά και μάλιστα κάτω
από το φως της ιστορικής
ανάλυσης. Εάν μάλιστα
θελήσουμε να εμβαθύνουμε στα αίτια αυτών των
ραγδαίων εξελίξεων οφεί-

λουμε να παραδεχθούμε
ότι αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν την αποτυχία
όλων εκείνων οι οποίοι
τα τελευταία εβδομήντα
χρόνια προσπάθησαν να
υπηρετήσουν τους σχεδιασμούς και στόχους της
Νέας Τάξης πραγμάτων
και της παγκοσμιοποίησης.
Αρχικά, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι η έννοια
της παγκοσμιοποίησης
επικεντρώνεται στην δημιουργία μιας κοινωνικά
δίκαιης, ίσης και αταξικής
κοινωνίας, όπου όλα τα
μέλη της θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και
μέρισμα στον πλούτο που
δημιουργείται από τη σύμπραξη και συμπαράταξη
όλων των μελών της. Με
άλλα λόγια, η αναφορά
πάνω στην παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οραματιστών
της, θα οδηγούσε στην
δημιουργία συνθηκών δίκαιου διαμοιρασμού του
πλούτου μεταξύ όλων των
πολιτών και θα καταργούσε τις κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις. Ένα,
κάποιο είδος, κοινωνικού
σοσιαλισμού, με διαφορετικά λόγια, ο οποίος θα
ένωνε όλη τη γη, όλες τις
ανθρώπινες κοινότητες
και φυλές, γύρω από το
ιδανικό της δημιουργίας
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για όλα τα μέλη της
παγκόσμιας κοινότητας.
Αυτή, υπήρξε, εξ άλλου
και η κοινή πολιτική των
περισσότερων διοικήσεων
της παγκόσμιας κοινότητας. Από την κομμουνιστική Κίνα, μέχρι την καπιταλιστική Ιαπωνία και από
την “σοσιαλιστική” Ινδία
μέχρι την αποικιοκρατική
Βρετανία και Ρωσία, κύριο
μέλημα των ασκούντων
την εξουσία, υπήρξε η
κατάργηση των μεγάλων
κοινωνικών διαφορών και
η δημιουργία κοινωνικών
και πολιτικών γεφυρών
μεταξύ όλων των στρωμάτων της παγκόσμιας
κοινότητας. Στο σημείο
αυτό ας μου επιτραπεί

να τονίσω το γεγονός
της εκλογής του Μπαράκ
Ομπάμα στον Λευκό Οίκο.
Η εκλογή και άσκηση της
εξουσίας από τον απόγονο μιας κοινότητας τόσο
καταπιεσμένης μέχρι τον
περασμένο αιώνα, ο οποίος, ξαφνικά, παίρνει στα
χέρια του την διαχείριση
της διακυβέρνησης της
παγκοσμιοποίησης. Το
μήνυμα, μάλιστα, είναι
τόσο έντονο, ώστε με την
εκλογή του στην εξουσία
η ακαδημία του απονέμει
το βραβείο Νόμπελ. Την
κορυφαία τιμή, που έχει
να επιδείξει μέχρι σήμερα
η παγκόσμια κοινότητα. Σε
μια περίοδο, ωστόσο της
παγκόσμιας κοινότητας, η
οποία διακρίνεται από τις
τεράστιες τεχνολογικές
ανακαλύψεις και επιτυχίες,
καθώς επίσης τις επαναστατικές εφαρμογές στα
μέσα επικοινωνίας, είναι
επόμενο και τα μικρότερα
λάθη και αποτυχίες της
ηγεσίας να προβληματίζουν τις μάζες. Έτσι λοιπόν
φθάσαμε στο γεγονός της
πληροφορίας ότι το μέγιστο ποσοστό του πλούτου
που παράγει ο πλανήτης
και η παγκόσμια κοινότητα, περιέρχεται στην
κατοχή μιας ελάχιστης
ολιγαρχίας καπιταλιστών,
οι οποίοι γίνονται πλουσιότεροι κάθε στιγμή που
περνά, σε βάρος των αδύναμων οικονομικά στρωμάτων, των εργατών και
αγροτών οι οποίοι αισθάνονται καθημερινά εντονότερη την απελπισία από
τις αδικίες που δημιουργεί
η προχειρότητα με την
οποία διαμορφώθηκε και
επιβλήθηκε η Νέα Τάξη.
Είναι άξιο προσοχής το
γεγονός ότι ο παγκόσμιος
πλούτος βρίσκεται στα
χέρια μιας ελάχιστης ομάδας δισεκατομμυριούχων
έναντι της μεσαίας και
εργατικής τάξης. Στον Καναδά, σαν παράδειγμα το
ένα τρίτο του πλούτου της
χώρας, βρίσκεται στην κατοχή τριών μόνον ατόμων,
ενώ οι υπόλοιποι Καναδοί,
γύρω στα 37 εκατομμύρια,

πασχίζουν για κάποιο μέρισμα από τον πλούτο που
δημιουργούν με την εργασία και τον ιδρώτα τους,
αντιμετωπίζουν δε τεράστια προβλήματα στην
καθημερινότητά τους.
Ο ερχομός , εξ άλλου, του
εικοστού πρώτου αιώνα,
έφερε μαζί του και μία
σοβαρή κρίση στις παγκόσμιες αγορές, μία κρίση η
οποία άφησε κοινωνικά
εκτεθειμένες έναντι των
πολιτών τους, τις περισσότερες κοινότητες, τόσο
τις Ευρώπης και Νότιας
Αμερικής, όσο και τις Ασίας
και της Αφρικής όπου οι
συνθήκες ζωής και οι κοινωνικές πραγματικότητες
γίνονται καθημερινά και
δυσκολότερες. Αυτή είναι
μια πραγματικότητα την
οποία ή δεν θέλησαν να
δουν οι ένοικοι του Λευκού
Οίκου και οι αρχιτέκτονες
της παγκοσμιοποίησης, ή
έδωσαν την απαραίτητη
προσοχή. Στην προσπάθεια, δε, της επιβολής της
παγκοσμιοποίησης, ως
δόγμα παγκόσμιο, ξεκίνησαν οι πόλεμοι των τελευταίων τριάντα χρόνων,
από τους ενοίκους του
Λευκού Οίκου, έναντι κάθε
εθνικιστικού καθεστώτος,
το οποίο δημιουργούσε
εμπόδια στην εφαρμογή
του προγράμματος. Το
αποτέλεσμα αυτών των
συγκρούσεων υπήρξε μοιραίο, δεδομένου ότι δημιούργησε ρεύματα ομαδικής μετακίνησης των κατατρομαγμένων πολιτών,
οι οποίοι στην απελπισία
τους με τη φυγή αναζητούσαν ασφαλές καταφύγιο
για αυτούς και τα παιδιά
τους. Μέχρις ότου, ωστόσο, το αντιληφθεί η Ευρώπη, ήταν πραγματικά αργά,
δεδομένου ότι όλα αυτά τα
κύματα των προσφύγων
γέμισαν ασφυκτικά κάθε
ακρογιάλι, αεροδρόμιο
ή και συνοριακό σταθμό
των μελών της, ενώ η Μεσόγειος κατάντησε σε ένα
απέραντο νεκροταφείο
των κατατρεγμένων και
δυστυχισμένων θυμάτων

της επιθετικής μανίας των των ΗΠΑ, προκειμένου
οπαδών του δόγματος.
να χρηματοδοτηθούν οι
συνεχείς πόλεμοι της παΌπως ήταν επόμενο, κάτω γκοσμιοποίησης, υπολοαπό αυτές τις συνθήκες, γίζεται ότι τις τελευταίες
τόσο το δόγμα, όσο και δεκαετίες κόστισαν πάνω
η πολιτική αυτή κατέρ- από 13 τρισεκατομμύρια
ρευσαν, δεδομένου ότι δολάρια, ενώ παράλληλα
το πάθος και η βία που οι υποδομές, τεχνικές και
δημιούργησαν οι στρατι- κοινωνικές των ΗΠΑ, γίνοωτικές παρεμβάσεις στις νται προβληματικές λόγω
κοινωνίες αυτές, έγιναν οι εγκατάλειψης από την έλδημιουργοί μιας νέας μορ- λειψη σχετικών κονδυλίων.
φής πρωτοφανούς βίας
και βαρβαρότητας μέσα Το αποτέλεσμα, λοιπόν
σε κάθε δυτική κοινότητα. ήταν η εκλογή του Τραμπ,
Όπως ήταν επόμενο, η νέα ενός δισεκατομμυριούχου,
αυτή πραγματικότητα έγι- γνωστού για τις επιχειρηνε και η αιτία της πολιτικής ματικές του παρατυπίες,
αλλαγής στη κοινή γνώμη πλην όμως η εκλογή του
της παγκόσμιας κοινότη- έκφραζε και τη δυσφορία
τας. Το αποτέλεσμα ήταν και διαμαρτυρία των πολιμοιραίο. Δεδομένου ότι οι τών για τη μέχρι σήμερα
αρχιτέκτονες της παγκο- ασκούμενη πολιτική. Αυτό,
σμιοποίησης στήριξαν την εξ άλλου, διαφαίνεται και
εφαρμογή της πολιτικής από την μελέτη της ιστοτους, πάνω στα προοδευ- ρίας, κάθε φορά που οι
τικά πολιτικά κόμματα, με δημοκρατικές διοικήσεις
την πολιτική φιλοσοφία της Ελληνικής αρχαιότητων οποίων για τη δημι- τας και της Ρώμης, δημιουργία μιας δίκαιης και ουργούσαν προβλήματα
ειρηνικής κοινότητας προ- κοινωνικά, το αποτέλεσμα
σαρμόστηκε και η θεωρία ήταν η εμφάνιση κάποιου
της παγκοσμιοποίησης, νέου πολιτικού με την μορήταν επόμενο οι λαοί στην φή του τύραννου, όπως
αντίδραση τους να στρα- αρέσκεται να τους αποκαφούν προς την παλαιά λεί η ιστορία. Βέβαια στην
εθνικιστική φιλοσοφία της προκειμένη περίπτωση
δεξιάς, όπου κάθε κοινότη- δεν είναι δυνατόν η κατάτα ήταν και υπεύθυνη για ληψη να είναι παρόμοια
τη δική της διοίκηση, μέσα για την Ουάσιγκτον. Εκείνο
στα πλαίσια των κλειστών πάντως που είναι βέβαιο,
εθνικών της συνόρων.
είναι το ότι η Μεγάλη Αμερικάνικη Δημοκρατία, η
Αυτή είναι μια πραγματικό- μέχρι σήμερα πλέον φιλετητα την οποία δυστυχώς, λεύθερη της διεθνούς κοιάργησε να αντιληφθεί, νότητας, έχει περιέλθει στα
τόσο η Ευρώπη, όσο και χέρια μιας μικρής ολιγαρχίη Ουάσιγκτον. Τα απο- ας πλουτοκρατών, τα αποτελέσματα, όπως ήταν τελέσματα της οποίας είναι
επόμενο, δημιούργησαν δύσκολο να εκτιμηθούν
πολιτικές χιονοστιβάδες οι την ώρα αυτή. Παράλληλα
οποίες ισοπεδώνουν κάθε όμως, οφείλουμε να πατι το οποίο με κόπους κα- ραδεχθούμε ότι η εκλογή
τόρθωσε να επιτύχει η ιδέα Τραμπ, έσωσε την διεθνή
της παγκοσμιοποίησης.
κοινότητα από μία απ’ ευΑυτή ακριβώς είναι και η θείας σύγκρουση μεταξύ
έννοια της εκλογής του ΗΠΑ και Ρωσίας, η οποία
φαινόμενου Τραμπ στον αποτελεί βεβαιότητα για
Λευκό Οίκο. Η ανεργία, η την περίπτωση εκλογικής
ανέχεια, η αβεβαιότητα νίκης της Κλίντον.
για το αύριο και η συνε- “Ουδέν κακόν αμιγές καχής αφαίμαξη του εθνι- λού” , λέγαν οι αρχαίοι μας
κού θησαυροφυλάκιού πρόγονοι, και είχαν τόσο
δίκαιο.

O Xi Jinping πρωταγωνιστής του Νταβός και
«απόστολος» της παγκοσμιοποίησης
Του Κώστα Ράπτη
Τίποτε δεν συμπυκνώνει καλύτερα τις αλλαγές
που εκτυλίσσονται στον
σύγχρονο κόσμο από την
εικόνα του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ στο
Νταβός. Σε αυτή τη εμβληματική συνάντηση των
οικονομικών και πολιτικών
ελίτ του πλανήτη, παραδοσιακά συνδεδεμένη με ό,τι
αποκλήθηκε “παγκοσμιοποίηση”, πρωταγωνιστής
φέτος δεν είναι κάποιος
Δυτικός ηγέτης, αλλά ο Xi
Jinping, πρώτος Κινέζος
πρόεδρος που μεταβαίνει
στο ελβετικό θέρετρο. Και
μάλιστα σε μία συγκυρία
που ο αυριανός πρόεδρος
των ΗΠΑ Donald Trump
προκαλεί ήδη αναστάτωση αμφισβητώντας τις

μέχρι τώρα σταθερές της
αμερικανικής πολιτικής:
από τον ατλαντισμό μέχρι
τις συμφωνίες για το διεθνές εμπόριο.
Οι συμβολισμοί περίσσευαν φέτος στο καντόνι
του Γκριζόν. Η αντικειμενική αδυναμία (λόγω
της χρονικής σύμπτωσης
του Φόρουμ με τη μεταβίβαση της εξουσίαςστης
Ουάσιγκτον) εξασφάλισης
μιας υψηλού επιπέδου
αμερικανικής παρουσίας,
πέραν ενός συμβούλου
του Trump, μέχρι πρότινος
επικεφαλής hedge fund,
έδωσε την αίσθηση ότι ο
Κινέζος πρόεδρος ήρθε
να καλύψει ένα κενό στο
διεθνές τοπίο. Ως ένα βαθ- Η ομιλία του Χi, διανθισμέ- θεωρητικά σχήματα του μικού Φόρουμ Δρ. Klaus
μό, αυτό δεν ήταν μόνο νη με κινεζικές παροιμίες επικεφαλής του διευθυντή Schwab, ήταν εξαρχής σχεσυμβολισμός...
αλλά και αναφορές στα του Παγκόσμιου Οικονο- διασμένη ώστε να δώσει

την εικόνα ότι η Κίνα είναι
έτοιμη να αναλάβει την
ευθύνη που της αναλογεί
σε μια κρίσιμη στιγμή για
την παγκόσμια οικονομία.
Κεντρικό θέμα αποτέλεσαν
οι προοπτικές της παγκοσμιοποίησης, που όπως
υπενθύμισε ο Xi, αντί για
“σπηλιά του θησαυρού”,
αντιμετωπίζεται πλέον ως
“κουτί της Πανδώρας”. O
Κινέζος πρόεδρος υπερασπίστηκε την παγκοσμιοποίηση, έστω και αν όντως
αποτελεί “δίκοπο μαχαίρι”,
καθώς δεν είναι αυτή καθαυτή, αλλά η “πλεονεξία”,
η πραγματική πηγή της
κρίσης του 2008.
Ο βασικός πυρήνας της
ομιλίας του Χi δεν έγκειται
στις γενικές ρητορικές ανασυνέχεια στη σελίδα 6
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O Xi Jinping πρωταγωνιστής του Νταβός και
«απόστολος» της παγκοσμιοποίησης
συνέχεια από τη σελίδα 5
φορές του σε μια δίκαιη
και χωρίς αποκλεισμούς
παγκοσμιοποίηση, αλλά
ότι ο ίδιος δεν διστάζει να
τοποθετηθεί στο κεντρικό
ερώτημα που απασχολεί
τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ: αυτό της εξόδου
από την οικονομική στασιμότητα. Η συνέχισή της για
σχεδόν μία δεκαετία έχει
άλλωστε συμβάλει αποφασιστικά και στα φαινόμενα
πολιτικής κρίσης που τροφοδοτούν την απήχηση
“λαικιστικών” και “αντιπολιτικών” ρευμάτων.
Αντί να εναποθέτει τις
προσδοκίες της στα αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων από την τριάδα
ΗΠΑ-Ε.Ε.-Ιαπωνίας παραλλαγών ποσοτικής χαλάρωσης ή σε μια βίαιη
απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου μέσω του
κύκλου των συμφωνιών
TTIP, CETA, TPP, TISA που
εκλήθησαν να καλύψουν
το κενό της κατάρρευσης

του “γύρου της Ντόχα”
στον ΠΟΕ (και οι οποίες
δεν περιλάμβαναν την
ίδια την Κίνα), η κινεζική
ηγεσία θεωρεί ότι μπορεί
να προτείνει μια σειρά από
περιφερειακές “συμφωνίες
win-win”, με κεντρικό άξονα την έμφαση στην επένδυση, στην καινοτομία, τις
επενδύσεις, την αύξηση
της παραγωγικότητας και
την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, ενός
μιας νέας βιομηχανικής
επανάστασης.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χi
στάθηκε στην κινεζική
πρωτοβουλία για έναν
“νέο δρόμο του μεταξιού”, τονίζοντας ότι έχουν
ήδη υπάρξει συμφωνίες
συνεργασίας με 40 χώρες
και οργανισμούς και ήδη
έχουν απελευθερωθεί 50
δισ. δολάρια επενδύσεων
από κινεζικές εταιρείες.
Άλλωστε, κεντρικό σημείο
της ομιλίας αποτέλεσε η
υπενθύμιση του ρόλου
της Κίνας στην παγκόσμια
οικονομία: η Κίνα θα πα-

ρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 6,7% το
2016, ενώ τα επόμενα 5
χρόνια θα εισαγάγει 8 τρισ.
δολάρια σε εμπορεύματα,
θα προσελκύσει 600 δισ.
δολάρια σε ξένες επενδύσεις και παράλληλα θα
πραγματοποιήσει η ίδια
στο εξωτερικό επενδύσεις
ύψους 750 δισ. δολαρίων.
Οι συνολικές επισκέψεις
Κινέζων τουριστών εκτός
συνόρων θα αγγίξουν τα
700 εκατομμύρια. Η Κίνα
εξακολουθεί να τραβά
το παγκόσμιο “κάρο”, συνεισφέροντας από μόνη
της το 30% της διεθνούς
ανάπτυξης.
Είναι σαφές ότι η προβολή
μιας ανάπτυξης στηριγμένης στις παραγωγικές
επενδύσεις και όχι στην
διόγκωση του χρηματοπιστωτικού τομέα αγγίζει
αρκετές ευαίσθητες χορδές. Προϋποθέτει ωστόσο
ότι η Κίνα θα αναδειχθεί
η ίδια σε παραγωγό καινοτομίας, παρά σε αντιγραφέα ή υποκλοπέα της

Silicon Valley. Πάντως σε
κάθε περίπτωση ο συνδυασμός ανάμεσα στη
χρηματοδοτική ικανότητα
των Κινέζων και το μέγεθος
της εσωτερικής κινεζικής
αγοράς φαντάζει αρκετά
δελεαστικός σε πολλούς
διεθνείς παίκτες
Είναι σαφές ότι η κινεζική
ηγεσία προσβλέπει καταρχήν σε πιο κοντινές μορφές
περιφερειακής συνεργασίας. Η Ασιατική Τράπεζα
Υποδομών Επενδύσεων,
το Ταμείο του Δρόμου
του Μεταξιού, και η Νέα
Αναπτυξιακή Τράπεζα των
χωρών Brics επιτρέπουν το
άνοιγμα σε ένα γεωγραφικό τόξο που ξεκινά από την
Κεντρική Ασία και φτάνει
μέχρι την Δυτική Ευρώπη
και την Ανατολική Αφρική.
Μόνο για το Καζακστάν
έχουν συναφθεί περισσότερες από 50 συμφωνίες
ύψους 20 δισ. δολαρίων.
Παρ’ όλα αυτά, ήταν εμφανής η προσπάθεια του Xi
να μην δώσει την εντύπωση ότι προτείνει έναν ειδι-

κά “κινεζικό” δρόμο, αλλά
αντιθέτως να δοκιμάσει να
προτείνει το μοντέλο ενός
ειρηνικού πολυπολικού
και αλληλοσυνδεδεμένου κόσμο με ανάπτυξη,
λιγότερες ανισότητες και
κατάλληλη προστασία του
περιβάλλοντος (παράμετρο στην οποία επίσης
έδωσε έμφαση).
Για τον λόγο αυτόν, και
με το βλέμμα προφανώς
στραμμένο στις ΗΠΑ, καταδίκασε τη λογική του
προστατευτισμού (“το να
επιδιώκεις τον προστατευτισμό είναι σαν να κλειδώνεσαι σε ένα σκοτεινό
δωμάτιο: ο άνεμος και η
βροχή μένουν απ’ έξω ,
όπως όμως και το φως ή
ο αέρας”). Το μήνυμά του
ηχηρό: Η Κίνα θα παραμείνει ανοικτή, δεν θα επιλέξει
τον εμπορικό πόλεμο και
δεν θα επιλέξει τον συναλλαγματικό πόλεμο.
(Σημειώνεται ότι ο Κρατικός Σύμβουλος της Κίνας
Yang Jiechi, άμεσος συνεργάτης του Xi, επισκέφθηκε

ήδη τον Δεκέμβριο τον
Πύργο Trump και συναντήθηκε με τον αυριανό ομόλογό του στις ΗΠΑ, στρατηγό Michael Flynn: οι δύο
πλευρές έχουν ήδη σαφή
εικόνα των πραγματικών
εκατέρωθεν προθέσεων
και “κόκκινων γραμμών”).
H Κίνα απέχει πολύ από το
να μπορεί πραγματικά να
υποκαταστήσει το ρόλο
των ΗΠΑ. Όχι μόνο γιατί
δεν μπορεί και δεν δείχνει
να θέλει να παίξει το ρόλο
του παγκόσμιου χωροφύλακα, αλλά και γιατί δεν
είναι βέβαιο ότι οι “ασιατικές αξίες”, ήτοι το κράμα
νεοφιλελευθερισμού, αυταρχισμού και πατερναλιστικού κρατισμού που
προτείνει, μπορεί να παίξει
ένα ρόλο ανάλογο με το
συνδυασμό φιλελευθερισμού, κοινοβουλευτισμού
και καταναλωτισμού που
πρόβαλαν οι ΗΠΑ κατά την
άνοδό τους στην ηγεμονία.
Ωστόσο, αν μην τι άλλο,
αν κάτι χαρακτηρίζει την
κινεζική ηγεσία είναι μια
αντίληψη του χρόνου με
πολύ μεγαλύτερο βάθος
από την δυτική...

επί δεκαετίες διαλύουμε,
καταστρέφουμε δια των
εκατοντάδων παρανομιών
μας, φόρο-και εισφοροκλέπτοντας, διαλύοντας τα
σχολεία και τα Πανεπιστήμια, τα οποία μετατρέψαμε
σε αχούρια και άσυλα του
πολιτικού υποκόσμου. Και
ως συνέπεια της αντεθνικής συμπεριφοράς μας,
της αστάθειας και αβεβαιότητας, μεταφέρουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια
Ευρώ σε ξένες Τράπεζες,
και χιλιάδες Επιχειρήσεις
εις τις γείτονες χώρες, και
παράλληλα στέλνουμε
και 65.000 παιδιά μας εις
τα ξένα Πανεπιστήμια,
όπου οι Έλληνες φοιτητές
αποτελούν την πλειοψηφία μεταξύ των εκεί αλλοδαπών φοιτητών, και οι
οποίοι μετά τις σπουδές
τους παραμένουν κατά το
πλείστον εκεί.
Μετά από όλα αυτά τα
δεινά τα οποία θα έπρεπε
να μας γίνουν εμπειρίες
και μαθήματα, εμείς αδυνατούμε να καταλάβουμε
επίσης και το πιο απλό,

αλλά και αναπόφευκτο:
όταν μία οικογένεια αυτοκαταστρέφεται με τις συνεχείς έριδες και γκρεμίζει
το ίδιο το σπίτι της, τότε
ο οιοσδήποτε, είτε αυτός
είναι ο γείτονας ή κάποιος
άλλος, απλώνει το χέρι του
για να σου το πάρει.
Εκ του λόγου αυτού εμείς
οι ίδιοι ήμαστε οι εχθροί
της Ελλάδος. Οι άλλοι και
την δουλειά τους κάνουν,
και τα συμφέροντά τους
υπερασπίζονται, αλλά και
επεκτείνουν!
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
(www.Γεώργιος Εμ.Δημητράκης.gr)

Ο εαυτός μας ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδος
-το μπέρδεμα του Πολιτισμού με την παγκόσμια πολιτική-

Αδιαμφισβήτητο είναι από
όλους ότι ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι ο μεγαλύτερος εις την Ιστορία της
ανθρωπότητας, και ότι εκ
του λόγου αυτού εμείς οι
Έλληνες είμαστε υπερήφανοι για την μοναδική
προσφορά των προγόνων
μας. Η υπερηφάνεια όμως
δεν πρέπει να είναι έννοια
κενού περιεχομένου, αλλά
να έχει βαθιές ρίζες εις την
ικανότητα και την δύναμη
να παρακολουθεί, να ερμηνεύει και να εναρμονίζει
τις σχέσεις της με τον περιβάλλοντα χώρο. Ο οποίος
ήταν και είναι η συνύπαρξη
με τους άλλους λαούς,
ώστε και να προστατεύεται, αλλά και να συνεχίζει
το δημιουργικό της έργο.
Αυτοί ήσαν οι πρόγονοι
μας, ένας Λαός προσφιλής
αλλά και σεβαστός από
όλους τους άλλους λαούς.
Μετά την Επανάσταση του
1821 παρατηρείται η παρερμήνευση της Ιστορίας
μας και η λάθος πορεία της
χώρας με τα ολέθρια λάθη
μας. Δύο από αυτά και τα
πρώτα είναι ότι δεν δίνουμε απάντηση εις τον ίδιο
τον εαυτόν μας, την οποία
οφείλουμε: γιατί άντεξε ο
Λαός μας τα «400 χρόνια
της τουρκικής σκλαβιάς».
Διότι εμείς οι Έλληνες ήμασταν πολύ δραστήριοι και
ο Πυλώνας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το
δεύτερο μεγάλο λάθος

είναι η δολοφονία του
Καποδίστρια το 1831, ο
οποίος το 1828 ως άμισθος
Κυβερνήτης της χώρας μας
ήθελε να κτίσει τότε ένα
σύγχρονο Ελληνικό Κράτος, όμοιο της Ελβετίας του
οποίου υπήρξε αρχιτέκτονας του, και να μας διδάξει,
ότι παράλληλα με την υπερηφάνεια οφείλουμε ως
Λαός να παρακολουθούμε
τις παγκόσμιες εξελίξεις.
Ο τραγικός όμως θάνατος
του σήμαινε το τέλος της
συνέχισης του έργου του
υπό το πνεύμα του, τη ανικανότητά και ανεπάρκειά
μας να κτίσουμε εδώ και
189 χρόνια ένα σύγχρονο
Κράτος, αλλά και η ολέθρια πορεία της Πατρίδας
μας, παρά όλες τις εθνικές εξάρσεις, αλλά και τα
σκαμπανεβάσματα που
ενδιάμεσα ακολούθησαν.
Η Ιστορία όμως ποτέ δεν
αλλάζει, διότι ως έννοια
ακολουθεί την καταγραφή
των παγκόσμιων γεγονότων, τα οποία δεν είναι
τίποτε άλλο από τις συμπεριφορές, τις ικανότητες
και τις δυνατότητες κάθε
λαού να αυτοπροστατεύεται, αλλά παράλληλα να
παρακολουθεί και να συμμετέχει ως παίχτης εις την
αρένα των ανταγωνισμών
και παγκόσμιων εξελίξεων.
Που αυτό σημαίνει, ότι εις
την Παγκόσμια Πολιτική
δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρχουν φιλίες,
αγκαλιές, κουμπαριά, συρτάκια, ρακί, μουσακάδες
και τσαμπουκάδες, αλλά
μόνον τα συμφέροντα των
λαών που φροντίζουν δια
της ικανότητας και του
δυναμισμού των αφενός
να θωρακίζουν τους εαυτούς τους, αλλά αφετέρου
να επιβάλλονται απέναντι
των άλλων, οι οποίοι αγνοούν αυτούς τους κανόνες
και ευθύνες που έχουν

απέναντι του ίδιου του
εαυτού τους.
Δυστυχώς, εις την μετά το
1831 Ιστορία μας, εμείς ως
Λαός περιχαρακωθήκαμε
εις την καταστροφική μας
εσωστρέφεια, αλλά παράλληλα και εις την εσφαλμένη
αντίληψη, ότι η χώρα μας
είναι το «Κέντρο της γης»!
Δηλαδή μπερδέψαμε τον
Πολιτισμό με την Παγκόσμια Πολιτική. Διότι ενώ
είναι γνωστή σε όλη την
ανθρωπότητα η τεράστια
συμβολή των προγόνων
μας, εμείς συνεχίζουμε να
επικαλούμαστε κάθε τόσο
το έργο και τα μνημεία
τους, όμως τώρα ως άλλοθι, για να καλύπτουμε
την απραξία, αδιαφορία,
ανικανότητα, ανεπάρκεια,
όλα τα λάθη μας, αυτή την
έλλειψη ενός έργου ως συνέχιση του δημιουργικού
έργου των προγόνων μας.
Οσο όμως περισσότερο
προσβάλλουμε εμείς οι
ίδιοι τους προγόνους μας
με τις ανεύθυνες συμπεριφορές μας τόσο περισσότερο αυτοκαταστρεφόμαστε. Διότι ενώ συνεχίζεται
η κατρακύλα μας, εξαιτίας
των επαναλαμβανόμενων
λαθών μας, τόσο περισσότερο συμπεριφερόμαστε
ανεύθυνα, μισαλλόδοξα,
υπεροπτικά απέναντι και
του εαυτού μας, αλλά και
απέναντι των άλλων. Ενώ
βυθιζόμαστε μέσα εις τον
πολιτικο-οικονομικό βούρκο που εμείς δημιουργήσαμε, κατασκευάζουμε
τώρα και εχθρούς για να
απαλλάξουμε τους εαυτούς μας από τις δικές μας
ευθύνες. Όλοι μας, ειδήμονες και μη, πολιτικοί και
πολίτες, φλυαρούμε ατέρμονα και επί δεκαετίες εις
τις καφετέριες, εις τα ΜΜΕ,
τα Κανάλια και την Βουλή,
ποίος φταίει για την κατάντια μας! Προβάλλοντες
μάλιστα και τις ρητορικές

ικανότητες και γνώσεις
μας, όλα όμως κενού περιεχομένου, διότι βρίσκουμε
κάθε τόσο τους ενόχους
αλλού, αλλά ποτέ εις τον
ίδιο τον εαυτό μας. Για
εμάς φταίνε τώρα οι ικανοί,
οι καλύτεροι, οι νικητές,
και όχι εμείς οι χαμένοι! Και
τούτο διότι όλοι μας αγνοούμε έναν βασικό κανόνα
και της ζωής, αλλά και της
Ιστορίας: ότι οι άνθρωποι
και οι λαοί κρίνονται μόνον
από τα έργα τους και όχι
από τα λόγια.
Καταντήσαμε ένας Λαός
με εκατοντάδες χιλιάδες
εθνοσωτήρες και δεκάδες
Εθνάρχες που και τώρα
ακόμη ενώ βουλιάζουμε,
μιλάμε για Πατρίδα και
Έθνος, αλλά και για εξωγενείς εχθρούς, ενώ εμείς
οι ίδιοι ήμαστε οι εχθροί
του, οι ατιμώρητοι δολοφόνοι του.
Εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες δεν καταλάβαμε ακόμη
και το πιο απλό. Ότι το ΚΡΑΤΟΣ ήμαστε εμείς, ο καθείς
από εμάς. Το οποίο όμως
αντί να κτίζουμε, εμείς

Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού Ν. Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής
γεννήθηκε και διαμένει στην Ξάνθη.
Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές
Επιστήμες και Κοινωνιολογία στη
Βόννη και Ιστορία και Πολιτιστική
κληρονομιά στην Αθήνα. Διετέλεσε
επί 5 χρόνια υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας
και επί 30-ετίας Διπλωματούχος
Ξεναγός για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

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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Συνεχιστές της σοσιαληστικής αθλιότητας
Γκρεμίστε τα είδωλα, άνθρωποι! Όλοι μαζί μπορούμε
Η Γκεμπελική προπαγανδιστική πλατφόρμα που προβάλλεται συνεχώς από τηλεοπτι- για άλλη μια φορά στις
κό δίκτυο ότι, «όλοι μαζί μπορούμε» όσο και το ρατσιστικό, «μόνο μαζί μπορούμε» σαρακοφαγωμένες σκιές
των ΠαΣΟΚων», δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας, Ό λ ο ι μ α ζ ί μ π ο ρ ο ύ μ ε ! από την ιστορία. Μα τέτοια
κατάντια; Τέτοιος ξεπεΑπό τον αντιμνημονιακο επίσης αλλοιωμένη κομ- μανδύα) βομβάρδιζε την σμός; Πώς θα μπορούσε
επαναπατριζόμενο Θεσ- ματική αγορά από τους Γιουγκοσλαβία.
να φανταστεί κανείς στην
«Εμείς οι σοσια- εποχή των κομματικών
σαλό Πολίτη Βάιο Φασού- ίδιους.
λα
Μια συνάντηση λιστές…» ήταν η κάθε «θριάμβων» του 1974 του
«Προδότης δεν που μόνο στο πάλαι ποτέ δεύτερη κουβέντα που ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ ότι το
είναι μόνο αυτός που φα- ξοφλημένο ΠαΣΟΚ θα μπο- ξεφούρνιζε αυτό το «μότο» μέλλον αυτής της Χώρας
νερώνει τα μυστικά της ρούσε να πραγματοποιη- ο «σοσιαλιστής» κύριος θα είναι μαύρο; Επιτέλους,
πατρίδος στους εχθρούς, θεί από αυτούς γι’ αυτούς, Σημίτης που έμεινε χαραγ- ξυπνάτε ρε, υποστηριχτές
αλλά είναι και εκείνος που όπως άλλωστε φαίνεται μένο στην ιστορία με με- της μιζέριας και της αθλιόενώ κατέχει δημόσιο αξίω- και στο κομματικό τους λανό χρώμα. Δεν της είπε τητας… Ξυπνάτε και ντραμα, εν γνώση του δεν προ- σύμβολο, «μόνο μαζί μπο- κανείς της κας Φώφης ότι η πείτε έστω για μια φορά
βαίνει στις απαραίτητες ρούμε…» Κάτι έχει ο βλά- «κεντροαριστερά» πέθανε αφού δε είστε ικανοί να
ενέργειες για να βελτιώσει χος στον τορβά…, λέει στο ξεκίνημά της και την γκρεμίστε τα είδωλα.
το βιοτικό επίπεδο των μια παροιμία, σύμβολο αντικατέστησε ο φιλελεύΣτα έπεα πτερόεανθρώπων πάνω στους που θυμίζει αμή τι άλλο θερος …σοσιαλισμός; Μη
οποίους άρχει...» (Θουκυ- από την καταστροφή που πας πει η κυρία Γεννηματά ντα της κας Γεννηματά-καλά να είναι που μας έδωσε
δίδης 460-398 π.Χ.)
η κομματική τους εταιρία ότι είναι ... κεντροαριστερή αφορμή για κουβένταΘέμα των ημερών, προξένησε στην Ελλάδα. σοσιαλίστρια. Μην τρελα- ανήκει και ένα μεγάλο
Η εποχή των παχέ- θούμε άνθρωποι. Τέτοια μέρος του Σύριζα, αφού
ασφαλώς δε θα μπορούσε
να ήταν άλλο από τη συ- ων αγελάδων έχει παρέλ- κεντροαριστερή κατά- και με τη δεξιά του κυρίου
νάντηση της επικεφαλής θει ανεπιστρεπτί, το δημό- ντια και περίσσιο θράσος Καμένου συγκυβερνά και
της Δημοκρατικής Συμπα- σιο είναι κατεστραμμένο, να συνεχίζουν μετά την με όχι λίγα ΠαΣΟΚικά αποράταξης κυρίας Γεννη- τα ευρωπαϊκά πακέτα είναι καταστροφή της Ελλά- μεινάρια του πάλαι ποτέ
ματά με την επιστροφή παρελθόν, το χρέος της δας να θέλουν να φτιά- αποτυχημένης ΠαΣΟΚικής
του «άσωτου υιού» ή με Ελλάδας είναι χρέος που ξουν πάλι κόμμα λαμο- δυναστείας έχει επανδρώτην «επιστροφή του δο- δημιούργησαν οι κατα- γιάς, δηλαδή… «Το έργο σει το κόμμα του. Καιρός
λοφόνου στον τόπο του στρεπτικές κυβερνήσεις με που… άφησε στη μέση να επιστρέψει τα ...έμψυχα
εγκλήματος» αν θέλετε ή πρώτη του ΠαΣΟΚ και της το ΠΑΣΟΚ καλεί τη Φώφη δανεικά και όχι μόνο.
με το γνωστό στη διεθνή… ΝΔ και όσο για το κατοχικό Γεννηματά να συνεχίσει,
σοσιαλιστική σκακιέρα χρέος, ο κύριος ΓΑΠ επί ο Γιώργος Παπανδρέου, με
Είναι παραπάνω
ΓΑΠ-κληρονομικό επίθετο των ημερών του, ερωτη- την απαντητική επιστολή από βέβαιο ότι η αποθράτου μακαρίτη Α. Παπαν- θείς από δημοσιογράφο τι του στην πρόεδρο του συνση των «κεντροαριδρέου, που από τη δική θα γίνει με το κατοχικό γερ- ΠΑΣΟΚ» όπως διαβάζουμε: στερών» ΠαΣΟΚων όσο
του εποχή του μακαρίτη μανικό χρέος που γδάρανε http://www.altsantiri.gr/ και της ΝΔ του κυρίου
πήρε τον κατήφορο η Ελ- την Ελλάδα, είχε απαντήσει parapolitika/papandreou- Μητσοτάκη, που σώνει και
λάδα. Θέμα της ημέρας πως… δεν είναι κατάλληλη k a l i - g e n n i m a t a - n a - καλά θέλει να γίνει πρω…υψηλών κομματικών η συγκυρία… Όσο για την sinechisi-tis-rizospastikes- θυπουργός και ας περάσει
προδιαγραφών που άνοι- «κεντροαριστερά» που κά- m e t a r r i t h m i s i s - t o u - πάνω από οικονομικά πτώξε το σάπιο σεντούκι και νει λόγο η κυρία Γεννηματά pasok/…, αυτό πλέον ματα, είναι δεδομένη. Σε
άδειασε το αλλοιωμένο μας θύμισε την εποχή αφορά ΚΑΘΑΡΑ τους νεο- μια Χώρα που βάλλετε από
περιεχόμενο να αεριστεί του Σημίτη, εποχή που η έλληνες «πολίτες», δηλαδή θεούς και δαίμονες, σε μια
από τη ναφθαλίνη για να ίδια «κεντροαριστερά» τους χορτοταϊσμένους Χώρα που για την κατάντια
το χρησιμοποιήσει ως «πο- (με λαϊκό, κομουνιστικό ψηφοφόρους τους που της η Ν.Δ. μοιράζετε την
λιτικό» εμπόρευμα σε μια και σοσιαλδημοκρατικό θα πρέπει να υποταχτούν ευθύνη με το ΠαΣΟΚ, αυτή
η κομματική πανσπερμία-αναπροσαρμόζεται
– επανεκκινείται, κομματικές δυνάμεις ανακατατάσσονται, καιροσκόποι και
παροπλισμένα τρωκτικά
αναπτύσσονται, αυτό το
ον
αλαλούμ που θυμίζει όρνια
πάνω από πτώματα, είναι
αποτέλεσμα της μνημονι-Αφιέρωμα για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς-

Είναι κανείς εδώ; Μας ακούει κανείς; Μας βλέπει κανείς;
(15 )

Στον ρου της νέας χρονιάς, του Λόγου βήματα βαρύγδουπα να είναι! Ταράξτε την!
Μπορείτε…! Γίνετε Αίολοι! Μπορείτε…! Θύελλες, αν σας ταιριάζει. Κύματα σαν τα
βουνά! Ακόμα, αν θέτε, και τον εγκέλαδο να ξεπεράσετε· κι αυτό το μπορείτε!
Από τον επαναπατριζόμε- κού» συστήματος. Η συχνή να μας καταπιούν όλους.
νο Θεσσαλό Πολίτη Βάιο παρουσία τους στα κανά- Κοιτάξτε, η παρουσία όλων
λια πιστοποιεί τα «ενδιαφέ- μας εδώ, δείχνει ότι μποΦασούλα
Πέρυσι, ανήμερα ροντά» τους και επιπλέον ρούμε να οδηγήσουμε τα
των Φώτων λέγαμε: «Ει- οι επαναλήψεις των δια- καράβια στα λιμάνια. Ένας,
σαγωγικά και μεταφορικά χρονικών ψεμάτων τους, όποιος, από μας, μπορεί να
με τον Λόγο μας ανήμερα τους γελοιοποιούν, τους γίνει κεραυνός χτυπώντας
των Θεοφανείων θα ξε- μεταβάλλουν σε κλόουν την ελπίδα. Κι ένας, όποιος,
διπλώσουμε τις βαριές του προαναφερόμενου θε- από μας, μπορεί να γίνει
από λερώματα κουρτίνες άτρου και η βαβούρα που σανίδα σωτηρίας αφήτου παράλογου θεάτρου δημιουργείται (σκούζουν, νοντας στα κύματα την
και θα ευχηθούμε όπως η ουρλιάζουν, δε μιλούν) μας ανθρώπινη ματαιότητα και
σημερινή ημέρα των Θεο- θυμίζουν το «Tσιριτρό» του την αμαρτία. Ας γυρίσουμε
φανείων να ευλογήσει και Ζαχαρία Παπαντωνίου: «Σε τις πυξίδες μας προς τους
να φωτίσει τα μυαλά των μια ρώγα από σταφύλι / ορίζοντες της ελπίδας. Είκαναλαρχών, των βουλευ- έπεσαν οχτώ σπουργίτες ναι το μόνο που δεν πρέπει
τών, δημοσιογράφων και και τρωγόπιναν οι φίλοι…» να εγκαταλείψουμε…»
Έλληνες! Στον ρου
οικονομολόγων, των ερΟ πολίτης που αν
γατολόγων, πρώην και νυν της νέας χρονιάς, όσο αργά ακόμα δεν έχει μολυνθεί
διοικητών - διευθυντών και να είναι, ξυπνήστε. Ο απ’ την πολυκέφαλη δηληδιαφόρων δημόσιων επι- πιο χειρότερος και τρομα- τηριώδη λάμια, ο πολίτης
χειρήσεων, των φανταρο- κτικότερος εφιάλτης που που με ανείπωτη επιθετική
πατέρων των εργατοαγρο- ζούμε, έχει διάρκεια όσο σφοδρότητα αμύνεται στις
τικών… «ηγετών» συνδι- κι ένα κακό όνειρο…
πολυποίκιλες εισβολές που
Σήμερα στον από- δέχεται από τους συνανκαλιστικών κινημάτων…,
(απλά ανθρωπάκια δεν ηχο των Θεοφανείων λέμε: θρώπους του όσο και από
βλέπουμε στα κανάλια…,) «Δεν θέλουμε να παρα- την παγκόσμια λάμια, αν
και λοιπούς του ελληνικού δεχτούμε πως τα άγρια
καραγκιοζλίκικου «πολιτι- κύματα γύρω μας μπορούν
συνέχεια στη σελίδα 10

ακής πολιτικής του Σύριζα.
Κι εδώ είναι το μέγα ευτράπελο που μνημονιακός
κατηγορεί μνημονιακό.
Παρεμπιπτόντως
το επικίνδυνο απόστημα
που έχει αποκτήσει η ελληνική κοινωνία, δεν σπάει,
δυστυχώς, από κόμματα.
Σπάει μόνο από τους λεύτερους Πολίτες. Είναι θέμα
βούλησης και θάρρους να
γκρεμιστούν τα είδωλα.
Όλοι μαζί μπορούμε.
Με όλα αυτά, και
επειδή τα κόμματα που
αντιπολιτεύονται σθεναρά
το Σύριζα οι εξαγγελίες
τους είναι ψεύτικες, υποκριτικές, ανύπαρκτες, δηλαδή χωρίς να σημαίνει ότι
ο Σύριζα πρέπει να γεράσει
στη συγκυβέρνηση, αν
λοιπόν φύγει ο Σύριζα και
αναλάβουν «πατριώτες»
τότε θα είναι ακόμα πιο
χειρότερα τα πράγματα
και το γονάτισμα ολοκληρωτικό. Σημειώστε το για
την ιστορία.
Την ίδια σημείωση πρέπει να κάνει και ο
Σύριζα. Ακόμα μπορεί και
προλαβαίνει να εισπράξει
έστω και μια ελάχιστη εξιλέωση από τους έλληνες.
Επί πλέον το οφείλει εδώ
και τώρα να ενημερώσει
υπεύθυνα το λαό, όσο
αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας με την «ΕΕ». Δεν
μπορεί από τη μια να επιλέγει ως μονόδρομο την
παραμονή της Χώρας στην
«ΕΕ» και από την άλλη να
στραγγαλίζεται κυριολεκτικά ο λαός με το λάσο
της οικονομικής αφαίμαξης. Το μόνο που ακούει
κανείς είναι μέτρα. Όλοι,
μα όλοι μιλούν για μέτρα.
Όλα είναι μέτρα. Η Ελλάδα
μπήκε στο ζύγι. Και οι ενδιαφερόμενοι «αγοραστές»
που θυμίζουν εμπόρους
λευκής σαρκός συνεχώς

την υποβαθμίζουν έτσι
που το κόστος της να είναι
φτηνό. Ποιοι οι έμποροι;
Μα αυτοί που εκθέσαμε
τα χαρακτηριστικά τους.
Και επειδή ο φασισμός
είναι επίκαιρος, καλά είναι
να θυμόμαστε τον Χίτλερ
στην κατοχική Ελλάδα,
τους «έλληνες» συνεργάτες του και την μετέπειτα
τύχη τους. Τι λέτε, πολίτες;
Η σημερινή εποχή σε τι
διαφέρει;
Ας ξεκαθαριστεί
μέσω του πρωθυπουργού,
τι τέλος πάντων θέλουν οι
νεόλλληνες. Την παραμονή
τους στην «ΕΕ» ή την έξοδο της Χ’ωρας; Έτσι όπως
λειτουργεί η «ΕΕ» όσο και
οι κομματικές και π ο τ έ
ελληνικές κυβερνήσεις στη
Χώρα μας, την κατάντια
της τη βιώνουμε όλοι μας.
Να βεβαιωθεί ο λαός ότι
μνημόνια και συνεχόμενα
μέτρα, είναι μέτρα made
in EU και κανένα κόμμα δε
μπορεί να τα ανατρέψει,
ιδιαίτερα τα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Εξάλλου,
παράλληλα βλέπουμε την
οικονομική αφαίμαξη που
δεν μπορεί ο Σύριζα να
ανατρέψει ή να τη σταματήσει και από την άλλη
την αντιπολιτευτική αλληγορία να έχει φτάσει στο
ζενίθ της. Κατά την ταπεινή
μας άποψη ο Σύριζα με τα
ατοπήματά του, προσφέρεται σαν πρόβατο στη
θυσία των «σύγχρονων»
ορθόδοξων Αβραάμηδων.
Με βεβαιότητα τους δίνει
ευκαιρία πρόσβασης στην
εξουσία και συμπαρασύρει
και τους υπόλοιπους συγκατοίκους της Χώρας σε
ένα διαφορετικό κι άγνωστο σκοτάδι ως τώρα …
Ε.Ε. –Τρίκαλα Ιανουάριος
15 2017 www.fasoulas.de
e-mail: vaios@fasoulas.de

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

PATRIDES

24 Ιανουαρίου - 10 Φεβρουαρίου 2017
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Ο Κόσμος: «Επιστροφή στο παρελθόν…»
συνέχεια από τη σελίδα1
Τα μεγάλα σφάλματα,
ωστόσο, εμφανίστηκαν
με τις προσπάθειες και τις
φιλοδοξίες των χωρών του
ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υψώσουν
έναν τοίχο μόνωσης γύρω
από την Ρωσία και Κίνα,
δημιουργώντας έτσι, στην
πράξη, μια νέα ξεκάθαρη
γεωπολιτική υπεροπλία, σε
βάρος των δύο μεγάλων
ανταγωνιστών της Δύσης.
Κάπως έτσι, ερμηνεύεται,
η προσπάθεια των χωρών του ΝΑΤΟ και κυρίως
της Γερμανίας και ΗΠΑ,
να αποσπάσουν από τη
σφαίρα του Κρεμλίνου τη
γειτονική Γεωργία και αργότερα την Ουκρανία, με
μελλοντικές βλέψεις στην
Λευκορωσία και τις υπόλοιπες μικρές δημοκρατίες της περιοχής. Οι προσπάθειες, ωστόσο, εκείνες
συνάντησαν την άμεση και
δυναμική αντίδραση της
Μόσχας, η οποία δεν άφησε καμία αμφιβολία για τις
προθέσεις της να υπερασπιστεί και διασφαλίσει
τα δικαιώματά της στον
ζωτικό χώρο της γειτονίας
της. Για πρώτη φορά μετά
τον Δεύτερο Παγκόσμιο
πόλεμο, τόσο η Ευρώπη, όσο και η Ουάσιγκτον
θέλησαν να επιβληθούν
ανοικτά στο ζωτικό χώρο
της Μόσχας, σε μια πραγματική επίδειξη δύναμης.
Αυτό ίσως ήταν και το μεγαλύτερο πολιτικό λάθος
στο οποίο υπέπεσαν, δεδομένου ότι με τον τρόπο

αυτό βοήθησαν τη Μόσχα
να αντιληφθεί εγκαίρως
τις πραγματικές τους προθέσεις και να αντιδράσει
έγκαιρα, δημιουργώντας
μια ξεκάθαρη ζώνη υπεροχής της και παίρνοντας
μέτρα περιορισμού των
επιπτώσεων από τυχόν
επίδραση των ανταγωνιστών της. Παράλληλα,
ωστόσο, η Μόσχα ήταν
εκείνη που παρακίνησε
το Πεκίνο να διεκδικήσει
τα δικά του δικαιώματα
σε έναν κόσμο του οποίου την αποκλειστικότητα
διεκδικούσαν καθαρά οι
ΗΠΑ με τους συμμάχους
τους. Τα γεγονότα που
ακολούθησαν το “ξεσήκωμα” της Ουκρανίας και
την επιβολή της φιλοδυτικής δικτατορίας έστειλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα
προς όλες τις πλευρές, ότι
η Μόσχα δεν είχε καμία
πρόθεση να επιτρέψει σε
οποιανδήποτε δύναμη
να δημιουργήσει βάσεις
κάτω από τη “μύτη” της. Ο
οικονομικός αποκλεισμός
και τα μέτρα που τόσο
βιαστικά θέλησε να λάβει η
Ευρώπη με το ΝΑΤΟ, κάθε
άλλο παρά βοήθησαν στη
λύση του προβλήματος,
δεδομένου ότι έδωσαν
τη δυνατότητα στις δύο
μεγάλες γείτονες δυνάμεις
της Ασίας να αξιοποιήσουν
τις δικές τους δυνατότητες
στους τομείς της υψηλής
τεχνολογίας, ενώ παράλληλα η Ευρώπη και ΗΠΑ
έχαναν την προσπέλαση
σε μια πολύ σοβαρή και

μεγάλη αγορά. Μοιραία,
σαν αποτέλεσμα υπήρξε
η δημιουργία της οικονομικής κρίσης. Αρχικά
οι Ευρωπαίοι και Βόρειο-Αμερικάνοι πίστεψαν
ότι με τα μέτρα θα είχαν
γονατίσει την Μόσχα και
επομένως δεν θα υπήρχαν
μακρόχρονες επιπτώσεις
πάνω στις αγορές τους.
Αυτό ίσως να ήταν και το
πλέον σπουδαίο σημείο
για την αποτυχία της όλης
πολιτικής τους, δεδομένου
ότι η Μόσχα δεν έδειξε
την παραμικρή διάθεση
εκχώρησης δικαιωμάτων
τόσο στην Ευρώπη, όσο
και τις ΗΠΑ. Παράλληλα το διάστημα αυτό το
Κρεμλίνο επιδόθηκε σε
μια ενεργή διπλωματία
προσεγγίζοντας το Ιράν
και μπαίνοντας ενεργά στο
ανοικτό μέτωπο των ΗΠΑ
και της Δύσης στη Μέση
Ανατολή. Ταυτόχρονα ενθαρρύνθηκαν οι χώρες
του Κόλπου να εναντιωθούν στην Αμερικανική
ηγεμονία καθώς επίσης και
η Βόρειος Κορέα, η οποία
προσπαθεί να διατηρήσει
τον έλεγχο πάνω στην
χερσόνησο. Η κίνα, από τη
δική της πλευρά άρχισε να
δημιουργεί τεχνητές νησίδες στο αρχιπέλαγος της
περιοχής της, τις οποίες
και φρόντισε να εξοπλίσει,
χωρίς να χάσει καιρό. Ο
πόλεμος της Μέσης Ανατολής, εξ άλλου, δημιουργεί
νέα προβλήματα και πολιτικούς συσχετισμούς στην
περιοχή, δεδομένου ότι σε

περίπτωση επικράτησης
του Ισλαμικού κράτους,
θα δημιουργηθεί ένα νέο
εμπόδιο στη Νέα Διεθνή
Τάξη. Μέσα στα πλαίσια
αυτής της ανάλυσης θα
πρέπει να γίνει αναφορά
και στον ισχυρό άνδρα
της Τουρκίας, ο οποίος,
έχοντας υπ’ όψη του τα
σχέδια της Δύσης για την
καρατόμηση της Τουρκικής επικράτειας σε μικρότερα ανεξάρτητα κρατίδια,
και εν γνώσει της απροθυμίας των Ευρωπαίων να
τον δεχθούν στις τάξεις
τους, όπως ήταν επόμενο στράφηκε και αυτός
προς τον ίδιο άξονα της
Μόσχας-Πεκίνο, πασχίζοντας να διατηρήσει την
περιφερειακή του ηγεμονία στην περιοχή, με τις
ευλογίες των δύο μεγάλων
ασιατικών δυνάμεων. Οι
εξελίξεις αυτές από κοινού
με τη μεγάλη οικονομική
κρίση που κτύπησε τις
περισσότερες χώρες της
Ευρώπης, και η αδυναμία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να ανταποκριθεί δεόντως,
είχαν σαν αποτέλεσμα
την αύξηση της ανεργίας
και τη δημιουργία πρωτόγνωρων οικονομικών συνθηκών στις χώρες μέλη.
Αυτός ήταν και ο λόγος για
την εμφάνιση των ακροδεξιών κομμάτων και τη
στροφή του σώματος των
ψηφοφόρων προς τους
εκπροσώπους αυτών των
κινημάτων. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι τα τελευταία
εβδομήντα χρόνια, από

τη λήξη του Δευτέρου
Παγκόσμιου Πολέμου , οι
Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής κατόρθωσαν να
επιβάλουν μια πραγματικά
μακροχρόνια ειρήνη. Μια
ειρήνη η οποία απέφυγε την εμπλοκή μεγάλων
δυνάμεων στις διάφορες
περιφερειακές συγκρούσεις. Είναι η πρώτη φορά,
σήμερα, που οι πολιτικές
διαμορφώσεις αφήνουν
να εννοηθεί η πιθανότητα μιας τρίτης μεγάλης
παγκόσμιας σύρραξης,
η οποία είναι βέβαιο ότι
θα είχε ήδη συμβεί, εάν
την προεδρία των ΗΠΑ
είχε κερδίσει η ομάδα της
Νέας Τάξης υπό την Κλίντον. Αυτό ακριβώς είναι
και το μήνυμα που στέλνει ο πρώην ηγέτης της
τέως Σοβιετικής Ένωσης
Μιχαήλ Γκορμπατσώφ,
με ένα άρθρο του στο
περιοδικό Τάϊμς, με το
οποίο προειδοποιεί την
παγκόσμια κοινή γνώμη
ότι η διεθνής κοινότητα
οδηγείται στη πιθανότητα
ενός νέου παγκόσμιου
πολέμου. Σύμφωνα με τον
αρθρογράφο αυτή την
εντύπωση δημιουργεί η
καθημερινή χρήση στρατιωτικής ορολογίας από
τους πολιτικούς και την
αυξημένη προσπάθεια
όλων σχεδόν των κρατών
να τονώσουν τα στρατιωτικά τους αποθεματικά και
τα οπλικά τους συστήματα.
“Τα πάντα δείχνουν ότι ο
κόσμος προετοιμάζεται
για πόλεμο” γράφει και

εισηγείται την ανάγκη να
σταματήσει αμέσως αυτή
η καταστροφική κούρσα. Νωρίτερα τον Γενάρη και μέρες μόλις πριν
το τέλος της θητείας του
προέδρου Ομπάμα από
την εξουσία, εκατοντάδες
τεθωρακισμένα οχήματα
των Ηνωμένων Πολιτειών,
από κοινού με στρατιωτικά
οχήματα μεταφοράς προσωπικού καθώς επίσης και
στρατεύματα στάλθηκαν
στις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης, σαν μέρος των
στρατηγικών σχεδίων του
ΝΑΤΟ, να σταματήσει την
επιθετικότητα της Ρωσίας
στην περιοχή.
Το χειρότερο είναι ότι και
ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ,
Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε
με επίφαση τις τελευταίες
μέρες ότι προτίθεται να
αυξήσει και δυναμώσει
το πυρηνικό οπλοστάσιο
των ΗΠΑ, ενώ ο Ρώσος
πρόεδρος Πούτιν από τη
δική του πλευρά δήλωσε ότι η ανανέωση του
στρατηγικού οπλισμού
της χώρας του αποτελεί
προτεραιότητα. Ουδέποτε,
στο παρελθόν, γράφει ο
αρθρογράφος οι δύο αντίπαλες δυνάμεις δεν είχαν
παραταχθεί τόσο κοντά,
σε σημείο μάλιστα που
θα επέτρεπε την άμεση
σύγκρουσή τους και ζητά
από τα Ηνωμένα Έθνη
να παρέμβουν ώστε να
σταματήσει μια παρόμοια
καταστροφική πυρηνική
λαίλαπα.

Οι Δήμαρχοι συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό σχετικά με
τη στέγαση και την μαζική διαμετακόμιση
συνέχεια από τη σελίδα1

χρηματοδότηση του 50
τοις εκατό όλων των μεγάλων έργων υποδομής,
με τις επαρχίες να πληρώνουν το ένα τρίτο και τους
δήμους να καλύπτουν το
υπόλοιπο.
Η φιλελεύθερη κυβέρνηση
είχε συμφωνήσει σε μια
παρόμοια εφαρμογή που
την είχε ονομάσει η πρώτη
φάση των δαπανών για
υποδομές, αλλά δεν έχει
ακόμη δεσμευτεί σε μια
συνταγή για το πολύ-μεγαλύτερο δεύτερο στάδιο.
Παραδοσιακά, το κόστος
των μεγάλων έργων έχει
συχνά μοιραστεί ισόποσα
μεταξύ των τριών βαθμίδων της κυβέρνησης.
Σε μια ουσιαστική συνάντηση το πρωί της Παρασκευής, οι δήμαρχοι
των μεγάλων πόλεων του
Καναδά κάλεσαν τον πρωθυπουργό να χρησιμοποιήσει τον επόμενο προϋπολογισμό της κυβέρνησής
ώστε να δημιουργήσει
μια νέα εποχή στη μαζική
διαμετακόμιση και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα
της οικονομικά προσιτής
στέγασης στον Καναδά.
“Αυτή η κυβέρνηση εκτιμά σαφώς ότι δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε
βιώσημες σε παγκόσμιο
επίπεδο-ανταγωνιστικές
πόλεις που βρίσκονται

στην κορυφή μιας στεγαστικής κρίσης”, δήλωσε
ο Ντον Iveson, Δήμαρχος του Έντμοντον και
πρόεδρος της Big CityCaucus Δημάρχων »FCM
της (BCMC). “Η συζήτησή
μας με τον Πρωθυπουργό
σήμερα επικεντρώθηκε
στον προϋπολογισμό - σαν
πραγματικά μια μοναδικής
ευκαιρίας σε μια-γενιά
τόσο για την επέκταση
των μαζικών μεταφορών
και για την απάλειψη της
στεγαστικής κρίσης.”
Ένα εκατομμύριο και μισό
καναδικές οικογένειες δεν
μπορούν να βρουν αξιοπρεπή στέγαση που θα
μπορούσαν να αντέξουν
οικονομικά. Ένας στους
πέντε ενοικιαστές ξοδεύει
περισσότερο από το ήμισυ
του εισοδήματος τους για
καταφύγιο. Και οι ευάλωτοι
Καναδοί βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς μακροχρόνιες
ομοσπονδιακές συμφωνίες λειτουργίας για 600.000
κοινωνικών κατοικιών του
Καναδά σταδιακά λήγουν.
Οι δήμαρχοι προτρέπουν
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επενδύσει 12,6 δισ
$ σε λύσεις στέγασης σε
διάστημα μεγαλύτερο των
οκτώ χρόνων, κατευθύνοντας χρήματα που έχουν
ήδη διατεθεί για το Ταμείο
Κοινωνικών Υποδομών.
Στις συστάσεις του προ-

ϋπολογισμού που υποβλήθηκαν τη Δευτέρα, οι
δήμαρχοι παρουσίασαν
ένα σχέδιο για την προστασία των υφιστάμενων
κοινωνικών κατοικιών, την
κατασκευή νέας οικονομικά προσιτής στέγασης και
την εκκίνηση μιας αγοράς ενοικίασης κατοικιών.
Αυτοί επίσης περιέγραψαν τους μηχανισμούς
χρηματοδότησης που θα
εξασφαλίζουν σημαντικές επεκτάσεις μαζικών
μέσων μεταφοράς - ελαττώνοντας τις μετακινήσεις,
μειώνοντας τα μποτιλιαρίσματα, μειώνοντας τις
εκπομπές καυσαερίων και
αυξάνοντας την παραγωγικότητα.
“Αυτή η κυβέρνηση τοποθέτησε πρωτοφανή ποσά
χρημάτων στο τραπέζι
για τη διαμετακόμιση, το
πράσινο και τις κοινωνικές υποδομές. Και με τους
κατάλληλους μηχανισμούς
στη θέση τους, οι πόλεις
είναι έτοιμες να μετατρέψουν τη διαμετακόμιση και
τις πράσινες επενδύσεις
σε μεγάλα αποτελέσματα
για τους Καναδούς. Αλλά
τώρα χρειαζόμαστε επίσης
μια σαφές και τολμηρή
ομοσπονδιακή απόφαση
ώστε να τοποθετήσει αυτά
τα κεφάλαια Κοινωνικών
Υποδομών στη στέγαση,

“είπε ο Iveson.
Το σημερινό πρόγραμμα
BCMC περιλαμβάνει επίσης μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με έξι οργανισμούς κατοικίας που
δείχνουν ενδιαφέρον από
ολόκληρο τον Καναδά, καθώς και συζήτηση σχετικά
με την κρίση δημόσιας
υγείας της φαιντανύλης.
Αργότερα, οι δήμαρχοι θα
επανεξετάσουν το σύνολο των συστάσεων τους
στον προϋπολογισμό του

του 2017 με ανώτερους
αξιωματούχους των Υποδομών Καναδά και τον
Adam Vaughan, Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό (Διακυβερνητική Υποθέσεων).
“Οι Μεγάλες πόλεις του
Καναδά είναι κόμβοι καινοτομίας, και οι τοπικές
μας λύσεις φέρνουν πρόοδο στις εθνικές προκλήσεις. Περισσότερο από
ποτέ, η οικοδόμηση της
πόλης είναι οικοδόμηση
του έθνους, και είναι εν-

θαρρυντικό να βλέπεις
τον πρωθυπουργό μας να
μοιράζεται αυτό το ευρύ
όραμα,” δήλωσε ο Iveson.
Η Ομοσπονδία των καναδικών Δήμων (FCM) είναι
η εθνική φωνή της τοπικής
βαθμίδας κυβέρνησης του
Καναδά, με περίπου 2.000
μέλη που αντιπροσωπεύουν το 91 τοις εκατό του
πληθυσμού. Η ομάδα των
δημάρχων των μεγαλουπόλεων συγκεντρώνει 22
από τις μεγαλύτερες πόλεις του Καναδά.

Ένας κόσμος Χωρίς πυξίδα…

συνέχεια από τη σελίδα 2
Κεντρικής Αφρικανικής
Δημοκρατίας, της Γουινέας, και τέλος του Τουρκμενιστάν. Τέλος και σύμφωνα
με τις τελευταίες ειδήσεις ο
νέος πρόεδρος υπέγραψε
προεδρικά διατάγματα μ€
τα οποία απαγορεύει την

είσοδο στις ΗΠΑ πολιτών
και προσφύγων από επτά
χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ παράλληλα υπέγραψε διάταγμα για την
ανέγερση διαχωριστικού
τοίχου μεταξύ των ΗΠΑ
και του Μεξικό, σε μια προσπάθεια να σταματήσει

την εισροή προσφύγων
και πολιτικών φυγάδων
από τις χώρες της Νότιας
Αμερικής και τις υπόλοιπες
χώρες της γης, μέσω του
Μεξικού. Το ερώτημα λοιπόν που δημιουργείται είναι που αλήθεια οδηγείται
η παγκόσμια κοινότητα;
“Πατρίδες”
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Είναι κανείς εδώ; Μας ακούει κανείς; Μας βλέπει κανείς; (15ον)

συνέχεια από τη σελίδα 8 δρόμους με το Σταυρό
μαζεύοντας κάποια χρήακόμα παραμένει λεύτε- ματα…
ρος, άσπιλος και μάχιμος
Μια άλλη σκιαγράέναντι των «σύγχρονων» φηση των ημερών, είναι
τεράτων του Πλανήτη, το και η τρέχουσα κατάσταοφείλει στον εξοπλισμό ση με ό, τι συνεπάγεται.
που διαθέτει, στην πολι- Μια κατάσταση που έχει
τιστική του προίκα που ο καθιερωθεί ως καθημείδιος φρόντισε να εφοδι- ρινό παράλογο θέατρο
αστεί. Πάρα αυτά, στον που το πλαισιώνουν οι
ολοένα και πιο ασφυκτικό διεφθαρμένοι… κρατικοί
κλοιό που περιέρχεται η μηχανισμοί. Δε θα φωτοΧώρα μας και ολόκληρος γραφήσουμε τις… δράσεις
ο κόσμος, τα καλέσματά αυτών των μηχανισμών,
μας προς κάθε λεύτερο όπως τους προπαγανδιπολίτη συνεχίζονται και θα στικούς Γκεμπελικούς τησυνεχίζονται όσο ακόμα λεοπτικούς σταθμούς, που
χρειαστεί και ας μας θυμί- καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζουν κάποιοι το γνωστό…, ημέρας, προβάλλουν τη
«φωνή βοώντος εν τη ερή- σαπίλα των εμπορευμάμω…» Εμείς, έχοντας κατά των τους, όπως τις κομμανου την ενόχληση που τικές φιγούρες όλων των
δείχνουν κάποιοι από τα αποκρουστικών «νεοελμηνύματά μας, λέμε πως ληνικών κομμάτων», που
όπου δημιουργείτε ανη- ούτε το ένα είναι ούτε το
συχία- ενόχληση- πανι- άλλο. Η κομματική δυσοκός, σημαίνει υγεία και σμία, παρά το τσουχτερό
γυρνώντας τη ματιά μας κρύο του Γενάρη, παραπρος κάθε κατεύθυνση και μένει έντονη. Μέσω του
κάνοντας τα χέρια μας χωνί τηλεοπτικού δέκτη διοχεμπροστά από το στόμα τεύεται στα σπίτια μας…,
μας φωνάζουμε:
σκεφτείτε ακόμα και μέσα
Είναι κανείς εδώ; Μας από το γυαλί περνάει η
ακούει κανείς; Μας βλέπει μυρουδιά της σαπίλας…,
κανείς;
είναι ανυπόφορη. Όλες οι
Σ ή μ ε ρ α , σ τ ι ς κοινοβουλευτικές φιγούπρώτες μέρες του Γενάρη, ρες, η μία λιγότερο και η
2017, ο ελληνικός λαός, ο άλλη περισσότερο έχουν
άλλοτε πλούσιος στα κάλ- κατακλέψει την Ελλάδα και
λη του, με τους Παρθενώ- την μετέτρεψαν σε κομμανες του, τη σοφία του, τους τικό φέουδο, τα ΜΜΑποήρωες του, θεωρείται πλέ- βλάκωσης σε αδιανόητες
ον από πολλούς σαν μια συχνότητες, μας τους προχοντροκομμένη πλέμπα σφέρουν σαν ληγμένες και
ταϊσμένη από κουτόχορτο τζάμπα κονσέρβες.
και υπόσχεση. Μια πλέμπα
Η Πολιτική μιας
που δεν αντιδρά· που δεν Χώρας -του ΤΩΡΑ και του
αντιστέκεται· που συμβι- μέλλοντος- είναι ο Πολιτιβάζεται και υποχωρεί εθι- σμός. Από τη μια ο Γηγενής
σμένη από τα «σύγχρονα» Ελληνισμός με την ιστορία
μέσα που του προσφέρει του και τους αγώνες του
η… μοντέρνα τεχνολογία και από την άλλη ο Απόέτσι που ν’ ακούγεται των δημος Ελληνισμός, προικιπρογόνων μας τρίξιμο των σμένος πνευματικά από τη
κοκάλων ως τα πέρατα της στέρηση της πατρίδας του,
οικουμένης.
έχουν τα ανάλογα εφόδια
Σκιαγραφώντας να τον κατακτήσουν.
τις πρώτες ημέρες του
Τα συμπαροΓενάρη θα δούμε διάφο- μαρτούντα των ημερών
ρα πράγματα, αδιάφορα που αφετηρία τους είναι
για το σήμερα και δεμένα το παρελθόν, σταθμός
στον ιμάντα της ρουτίνας Ανεφοδιασμού το παρόν
να περιστρέφονται σ’ ένα και τέλος διαδρομής το
αχανές περιβάλλον όσο μέλλον, σχηματίστηκαν
και αβέβαιο. Εκείνα που χάρη της απουσίας του
ξεχωρίζουν σε πόλεις του πολιτισμού. Η σημερινή
Θεσσαλικού κάμπου, αλλά παγκόσμια διακυβέρνηκαι σε ολόκληρη τη Χώρα ση των Χωρών δεν είναι
είναι το ξερό και πικρό κάτι το σημερινό. Όλες
κρύο, που για πολλές μέ- των αιώνων αυτοκρατορες τώρα, λειτουργεί σαν ρίες σκοπός τους ήταν η
καταψύκτης μεγάλης χω- κατάκτηση της ανθρωπόρητικότητας, καθώς και οι τητας και του Πλανήτη.
δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι Και όλες έχουν σβήσει. Η
πλατείες, οι γέφυρες αλλά τελευταία παρακμάζουσα
και οι αυλές των σπιτιών αυτοκρατορία, είναι αυτή
έθεσαν τους κατοίκους σε που βιώνει ο Πλανήτης· η
τεράστιο κίνδυνο.
σημερινή. Περισσότερος
Ένα άλλο ξέχωρο ο κόσμος, μεγαλύτερα τα
σημείο ήταν και ο εορτα- προβλήματα μιας αυτοσμός των Θεοφανείων, κρατορίας. Και οι πόλεμοι
που παρά τις ακατάλληλες δεν φέρνουν πάντα το
καιρικές συνθήκες, γιορτά- επιθυμητό αποτέλεσμα.
στηκαν δεόντως. Αρκετοί Κοστίζουν. Και οι υλικές
εκ των πιστών εναπόθεσαν καταστροφές αγριεύουν
τις ελπίδες τους στο άγιο τον άνθρωπο· αμύνεται
πνεύμα και παρακαλώντας και εκδικείται. Τα μετανατο ζήτησαν ο φωτισμός στευτικά κύματα βρίσκοτης ημέρας να απλωθεί νται στο καθημερινό προπαντού. Τον Σταυρό, κατά σκλητήριο αναφοράς και
πως το έθιμο προστάζει, η εποχή των Σοδόμων και
τον κολύμπησαν σε θάλασ- Γομόρρων επαναλαμβάνεσες, σε λίμνες και ποτάμια, ται με διάφορες εκφάνσεις
στη συνέχεια τον ψαρέψα- και επικίνδυνες παραστάνε οι κολυμβητές και την σεις και στον τόπο μας.
επομένη γυρνούσαν στους Το κυριολεκτικό τσουβά-

λιασμα των ανθρώπων
σε λαστιχένιες βάρκες, η
άθλια και απάνθρωπη προσφερόμενη βοήθεια από
χώρες υποδοχής, σφραγίζουν το απολίτιστο δυτικό
γίγνεσθαι με το ανεξίτηλο
μελάνι της ντροπής.
Και βρισκόμαστε
στις πρώτες ημέρες του
Γενάρη με τα διάφορα
ανάρμοστα πράγματα,
αδιάφορα για το σήμερα
και τον… σύγχρονο πολίτη, δεμένα με καραβόκομπο στον ιμάντα της ρουτίνας να περιστρέφονται
σ’ ένα αχανές περιβάλλον,
απρόσιτο όσο και αβέβαιο
Στο καθημερινό σκιαγράφημα με προσκλητήριο
για αναφορά, δεν υπάρχουν θέματα για συζήτηση·
υπάρχουν προβλήματα
που ζητούν άμεσες λύσεις.
Τ ο πρ ώ το π ο υ
επιβεβαιώνει την αχρηστία των θεσμών του κομματικού κράτους είναι οι
σκηνές των προσφύγων
εγκλωβισμένες σ τους
πάγους και στην επίσης
παγερή αδιαφορία των
ιθυνόντων. Εικόνες που ο
ανθρώπινος νους νιώθει
τύψεις και ενοχές. Ντρέπεται! Αυτοί οι δεξιοτέχνες
της καρέκλας και υπερασπιστές της κουτάλας ζουν
τη δική τους κοσμάρα. Δεν
μπορούν καν να διανοηθούν το μέγεθος αυτής
της κατάντιας. Βέβαια και
τα κοντέινερ δεν έχουν
καλλίτερη τύχη. Αυτές οι
ατέρμονες, απάνθρωπες
και αφύσικες παραστάσεις
από τη μια δείχνουν ότι
ο σεβασμός και η αγάπη
προς το συνάνθρωπο βρίσκονται στον αστερισμό
του θεαθήναι και από την
άλλη, ο ανθρωπισμός τους
είναι κάλπικος. Θα έπρεπε
να τους είχαν πάρει στα
σπίτια τους οι βουλευτές,
όλοι οι βουλευτές, από
πέντε-έξι ψυχές προσφύγων, να μην περίμεναν τον
καταψύκτη χιονιά να τους
παγώσει και να βάλουν
το χέρι στις τσέπες τους
παραμερίζοντας τις …
ανθρώπινες ευαισθησίες τους και τους αχινούς.
Από αριστερόλογα έχουμε
χορτάσει, από δεξιόλογα
έχουμε καταστραφεί.
Παράλληλα με

τους πρόσφυγες…, σε…
καλλίτερη βέβαια μοίρα…,
βρίσκονται και οι ντόπιοι
«πρόσφυγες», παραμυθιασμένοι από τους παραμυθάδες «πολιτικούς»
της τελευταίας ιδιαίτερα
οκταετίας και τις περιβόητες ΜΚΟ, να συνωστίζονται
στα συσσίτια έτσι που η
ντροπή της ξεχαρβαλωμένης ευρωατλαντικής
πολιτείας των ελλήνων να
διαχέεται παντού.
Λοιπόν, γνωρίζει η
κοινοβουλευτική κομπανία της συμπολίτευσης
και της αντιπολίτευσης
την παροιμία με την αχλάδα και την ουρά; Λοιπόν,
ακούστε. Παλιά, μέσα από
τις κομματικές δυναστείες
που φτάνουν στις μέρες
μας, με «καλλιτεχνικά»
ονόματα φασιστικού περιεχομένου, χλευάζονταν
πολίτες άλλων χωρών που
τους δίνανε συσσίτια και
δεν είχαν ούτε σπίτια. Σήμερα επικροτούμε την
υποβάθμιση του έλληνα
πολίτη σε επαίτη, σε κλέφτη, σε άστεγο, σε μετανάστη, σε πρόσφυγα στον
τόπο του, έτσι που ο σύριος πρόσφυγας να μην έχει
τίποτα να ζηλέψει. Μόνο
που οι πολίτες εκείνων
των χωρών της πρώην
Σ.Ε….,(μέρος του συστήματος η πτώση της…,)
αποκατέστησαν τη μοίρα
τους προς το καλλίτερο.
Στην Ελλάδα αυτό, δυστυχώς, δεν ισχύει. Τα συσσίτια θα τα αποδεχτούν οι
έλληνες με χέρια και με
πόδια και θα ευχαριστούν
το θεό που μέσω συσσιτίων και άλλων παρεμφερών
ΜΚΟ τους φροντίζει.
Ποιος οδήγησε
τους έλληνες στα συσσίτια;
Για ποιον λόγο; Που πήγε η
αξιοπρέπεια των πολιτών
τούτης της χώρας; Πρώτα
τους ληστέψανε και μετά
τους προσφέρουν συσσιτιακή… φιλανθρωπία; Βρε
λίγο ντροπή δεν υπάρχει;
Ως πότε θα κοροϊδεύουνε
τους πολίτες; Να βοηθήσουμε τους συμπολίτες
μας μέχρι να ανακάμψουν
απ’ τη δίνη της δήωσης…,
αν αυτό καταστεί κάποτε
πραγματικό…, ναι, αλλά
οι προπαγανδιστικές προβολές…, περί αυτού πρό-

κειται, άνθρωποι…, σε τι
βοηθούν; Στη μίμηση που
προσφέρει ο μερκαντιλίστικος ανταγωνισμός ή
στο χώνεμα της οριστικής
καθιέρωσης των συσσιτίων; Θα θέλαμε κάποιος
μνημονιακός ειδήμων να
μας απαντήσει; Θα προτιμούσαμε μια απάντηση
από βουλευτή οποιασδήποτε κομματικής εταιρίας…
Η εισβολή του χειμώνα στις περισσότερες
περιοχές της Ελλάδας με
ιδιαιτερότητες αυτή τη
χρονιά…, μεγάλοι όγκοι
χιονιού, πολικές θερμοκρασίες, αποκλεισμένα
χωριά, διακοπές στα δίκτυα ηλεκτρισμού, νερού,
επικοινωνιών κ. ά., βρίσκετε πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Χώρας.
Βέβαια, δε θα πούμε ότι
φταίει η συγκυβέρνηση,
αλλά κάποια στιγμή ο χειμώνας θα υποχωρήσει, η
θερμοκρασία θα ανεβεί
και θα δούμε κάποια πράγματα, ότι πριν και μετά το
πέρας του χειμώνα, θα
μπορούσαν να αποφευχθούν.
Η σωρός των
προβλημάτων είναι μη
αντιμετωπίσιμη. Η ζωή
των προσφύγων και μεταναστών στις σκηνές και
στα κοντέινερ δείχνουν το
πολιτισμό αυτή της Χώρας
και τον δυτικό-ευρωπαϊκό
πολιτισμό κατ’ επέκταση.
Βέβαια υπάρχουν και οι
καλοπερασάκηδες που
καλοπερνάνε σε χειμερινά
θέρετρα με όλα τα κομφόρ,
αλλά αυτό δε μετριάζει το
πολυδιάστατο χάος. Οι ιοί
ξάπλωσαν κόσμο και κοσμάκη στα κρεβάτια και οι
φαρμακοβιομηχανίες βρίσκονται σε συναγερμό πώς
θα σώσουν τον κόσμο. Στο
χρέος της Ελλάδας και των
πολιτών της έρχεται μια
τεράστια σφήνα που θέλει
να το σπάσει και να σωθεί
η Ελλάς και αυτή λέγετε,
Αρτέμης Σώρρας. Και είναι
αλήθεια πώς οι εποχές που
διανύει η Ελλάδα, φόροι,
ανεργία, άστεγοι, φτωχοί
και συσσίτια προσφέρεται,
όπως προσφέρεται και το
ανίκανο ελληνικό κράτος
στο …σωτήρα Σώρρα.
Στην ημερήσια δι-

άταξη σαν κερασάκι προστίθεται και το 43χρονο
Κυπριακό. Εδώ μιλούμε
για δούλεμα, για ψέμα
και υποκρισία, μάλιστα
σε μια εποχή που ο τούρκος σουλτάνος δεν διατίθεται να υποχωρήσει.
Εδώ έχει γραμμένους στα
ανατολίτικα βαρίδια τους
Ευρωπαίους και τους χορεύει καλά, θα σκεφτεί
τον Τσίπρα, το Μητσοτάκη
και τον Καμένο όλων των
διαστάσεων. Μακάρι να
μπορέσουμε να δούμε το
αφτί μας, αλλά προς χάρη
μικροπολιτικών συμφερόντων μην κοροϊδεύουμε
τον ελληνοκυπριακό πληθυσμό. Οι πολιτικές που
φέρνουν αποτελέσματα
δε γίνονται με κούφιες
πορδές. Θέλουν άντρες με
αχαμνά που στο πέρασμά
τους η μυρουδιά τους να
φέρνει αντράλα και να
σείεται ο τόπος. Οι …έλληνες «πολιτικοί» εκείνο που
κατάφεραν να κάνουν επί
42χρόνια ήταν να φέρουν
την Ελλάδα εδώ που την
έφεραν. Και τα κατάφεραν
με το εξοστρακισμό του
ελληνικού πολιτισμού.
Λοιπόν Κυπριακό!!
Οδεύουμε προς το τρίτο
τέταρτο ενός αιώνα μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας. Το δούλεμα των
διαπραγματεύσεων έχει
πάρει πλέον τον πραγματικό του χαρακτήρα. Οργανισμοί και Ενώσεις του
θεαθήναι, όπως οι ρόλοι
των ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΗΠΑ,
και Τουρκίας, ας πάψουν
να κοροϊδεύουν των ανθρώπων δυστυχία.
Κλ είνον τας, θα
φωτογραφήσουμε τη νοικοκυρά που με τη σκούπα
της μαζεύει όλα τα σάπια
φύλλα στην αυλή της και
για προληπτικούς λόγους
μαγαρίσματος τα απομακρύνει και τα πετάει στον
κάδο των σκουπιδιών. Θα
δανειστούμε τη σκούπα
της νοικοκυράς για να
μαζέψουμε όλα τα παραπάνω σε μια γωνιά, θα τα
ρίξουμε και λίγο αλάτι και
θα ξαναφωνάξουμε:
Είναι κανείς εδώ;
Μας ακούει κανείς; Μας
βλέπει κανείς…;
Ε.Ε. –Τρίκαλα Ιανουάριος
10 2017 www.fasoulas.de
e-mail: vaios@fasoulas.de

Αλβανοί εξτρεμιστές ατίμασαν ελληνική σημαία
σε εκκλησία της Βορείου Ηπείρου
Στην καρδιά της ελληνικής
μειονότητας, στο χωριό
Γεωργουτσάτες, «χτύπησαν» ακραίοι εξτρεμιστικοί
κύκλοι της Αλβανίας, θέλοντας να συντηρήσουν και
να μεταφέρουν το κλίμα
έντασης που εδώ και μερικούς μήνες καλλιεργείται
στη Χειμάρρα, όπως μεταδίδει το Epirus Post.
Αυτή που έδρασε και μάλιστα σε ώρα απογευματινή,
ήταν η ομάδα του ακραίου
κοσσοβάρικης καταγωγής
Ταχίρ Βέλιου, του ανθρώπου που έχει κηρυχθεί
persona non grata από τις
Ελληνικές Αρχές και του
έχει απαγορευθεί η είσοδος στη χώρα μας.

Στην εκκλησία της Αγίας
Τριάδας, στο κέντρο του
χωριού Γεωργουτσάτες,
δέκα χιλιόμετρα από τα
σύνορα, ήταν αναρτημένη
η ελληνική σημαία.
Πρόκειται για αναφαίρετο
δικαίωμα της εθνικής μειονότητας και κάθε καλοκαίρι, οι νέοι του χωριού
φροντίζουν να αντικαθιστούν την σημαία στην
εκκλησία…
Στον χώρο αυτό έδρασε η
ομάδα του Ταχίρ Βέλιου,
αφαιρώντας τη σημαία και
καταστρέφοντάς της, για
να ακολουθήσει μία ανακοίνωση- πρόκληση, από
το «Κίνημα για Ενωμένη

Αλβανία»…

Και μπορεί όσα αναφέρει να ξεπερνούν τα όρια
της γραφικότητας, όμως
οι πράξεις της συγκεκριμένης ομάδας, η οποία
πριν λίγο καιρό έδρασε
με πανομοιότυπο τρόπο
στη Χειμάρρα, δημιουργεί
έντονο προβληματισμό
αλλά και βαρύ κλίμα στο
χώρο της ελληνικής μειονότητας.
Σε συνδυασμό δε, με άλλα
γεγονότα που εκτυλίσσονται στην περιοχή, όπως
είναι η δράση ισλαμιστών
και η σωρεία διαρρήξεων,
δημιουργούν ένα γενικότερο κλίμα τρομοκράτησης

της μειονότητας αλλά και
έντασης.
Στην ανακοίνωση της
ακραίας ομάδας του Βέλιου, αυτό που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη
ενέργεια, αντίποινο ουσιαστικά, στην στάση που
κρατά η Ελλάδα στο τσάμικο και στην συμπεριφορά
της προς τους Αλβανούς
μετανάστες που ζουν στην
χώρα μας.
«Εφόσον, οι αυτόχθονες
Αλβανοί στην Τσαμουριά,
δεν έχουν το δικαίωμα
της εκπαίδευσης στη μησυνέχεια στη σελίδα 12
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Κίνδυνος για ομογενείς να χάσουν δίκες στην Ελλάδα
ξεις στην δικονομία,
δηλ. στους κανόνες
που ρυθμίζουν πώς
διεξάγονται οι δίκες
στα ελληνικά δικαστήρια. Με τους νέους κανόνες άλλαξε
ουσιωδώς ο τρόπος
με τον οποίο ασκείται
μία αγωγή, δηλ. πώς
κατατίθεται από τον ενάγοντα το δικόγραφο της
αγωγής στην γραμματεία
του δικαστηρίου, αλλά και
κυρίως πώς η αγωγή κοινοποιείται στον αντίδικο,
που συνήθως ονομάζεται

εναγόμενος, όταν αυτός
δεν μένει στην Ελλάδα,
αλλά η κατοικία ή η διαμονή του είναι στο εξωτερικό.
Με το παλιό σύστημα, η αγωγή κατετίθετο
επί παραδείγματι στις 30
Σεπτεμβρίου του 2016 στο
Πρωτοδικείο Αιγίου και
οριζόταν ημερομηνία για
την δίκη (συζήτηση της
αγωγής) 10 μήνες ή και 18
μήνες αργότερα. Η δικονομία όριζε ότι η επίδοση στον εναγόμενο που
έμενε στο εξωτερικό, ας
πούμε στο Μόντρεαλ του

στην πολεοδομία για να
λάβει άδεια οικοδομής και
προχώρησε στην ανέγερση κτηρίου.
Όλα είχαν ακολουθήσει μία φυσιολογική
πορεία που δεν προμήνυε
τη νομική εξέλιξη που
θα ακολουθούσε. Εννέα
περίπου χρόνια μετά την
αγορά του οικοπέδου και
ενώ το κτήριο είχε ανεγερθεί, ανακαλύφθηκε ότι μία
από τις κληρονομούμενες
που είχε αποβιώσει χωρίς
διαθήκη, όπως τότε έλεγαν
τα πιστοποιητικά από το
δικαστήριο και είχε κληρονομηθεί από την πωλήτρια
του 50% του οικοπέδου,
είχε τελικώς αφήσει διαθήκη. Η διαθήκη ευρέθη στο
αρχείο ενός Ιερού Ναού
της περιοχής, υπεβλήθη
προς δημοσίευση στο δικαστήριο και πράγματι
δημοσιεύθηκε, έχουσα
πλέον πλήρη νομική ισχύ.
Με την διαθήκη αυτή η μία
εκ των κληρονομουμένων,
που είχε το 50% του οικοπέδου, άφηνε το ποσοστό
της στον Ιερό Ναό, δηλαδή ένα νομικό πρόσωπο,
που αφού δημοσίευσε την
διαθήκη, προέβη και σε
αποδοχή κληρονομίας σε
συμβολαιογράφο. Η αποδοχή μετεγράφη στο υποθηκοφυλακείο και με τον
τρόπο αυτόν προσέδωσε
την κυριότητα, δηλαδή
την ιδιοκτησία του 50%
του οικοπέδου στον Ιερό
Ναό, αναδρομικώς εννέα
χρόνια μετά την αγορά
ολοκλήρου του οικοπέδου
από τον ανυποψίαστο αγοραστή, ο οποίος είχε βάλει
δικηγόρο, είχε κάνει νομικό έλεγχο και είχε γενικώς
επιμεληθεί της αγοράς του

οικοπέδου, όπως προβλέπει ο νόμος.
Η υπόθεση έφθασε
στα δικαστήρια και μάλιστα μέχρι τον Άρειο Πάγο,
ο οποίος επιβεβαίωσε την
κρίση του Εφετείου ότι κύριος του 50% εξ αδιαιρέτου
του οικοπέδου είχε γίνει ο
Ιερός Ναός, αναδρομικώς,
δυνάμει διαθήκης που είχε
δημοσιευθεί δέκα χρόνια
μετά τον θάνατο της εξ
αδιαιρέτου ιδιοκτήτριας
και εννέα περίπου χρόνια
μετά την αγορά του 100%
του οικοπέδου από έναν
αγοραστή, που είχε κάνει
έλεγχο τίτλων και είχε τότε
διαπιστώσει ότι αφού δεν
υπήρχε διαθήκη, μπορούσε άφοβα να αγοράσει
το εν λόγω οικόπεδο, με
βάση τους τίτλους του
συγκεκριμένου ακινήτου,
αλλά και τα έγγραφα της
κληρονομικής διαδοχής
στην οποία είχαν προβεί οι
πωλητές του ακινήτου, που
το είχαν κληρονομήσει.
Η σχετική απόφαση
υπ΄αριθ. 1789/2012 του
Αρείου Πάγου έχει βεβαίως πολύπλοκα δεδομένα
τα οποία συνδυάζονται με
σειρά νομικών διατάξεων,
αλλά το γενικό νόημα της
υποθέσεως όπως παρουσιάζεται ανωτέρω, οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι κατά
την αγορά ενός ακινήτου
απαιτείται ενδελεχής νομικός έλεγχος από δικηγόρο και εφόσον το προς
αγορά ακίνητο προέρχεται
από κληρονομία, στους
τίτλους που θα πρέπει να
απαιτεί από τους πωλητές ο αγοραστής πρέπει
να περιλαμβάνεται και το
κληρονομητήριο.

που προέρχονται από όλο
τον κόσμο, κυρίως όμως
από ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία κ.α. που επιθυμούν να διαμείνουν για περισσότερο από τρεις μήνες
στην Ελλάδα, με σκοπό την
άσκηση επαγγαλματικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα, ή την έρευνα επαγγελματικών ευκαιριών, ή
μόνο και μόνο για να δουν
πώς είναι η ζωή στην παΤου Χρήστου Ηλιόπου- τρίδα των γονέων τους και
λου*
αν θα θέλουν και οι ίδιοι να
μείνουν για περισσότερο
Πολλοί είναι οι ομογενείς στην Ελλάδα.

Αρκετοί από αυτούς
τους ομογενείς δεν μπορούν επισήμως να παραμείνουν στην Ελλάδα περισσότερο από τρεις μήνες
εντός του ιδίου εξαμήνου.
Παρά το γεγονός δηλαδή
ότι έχουν καταγωγή από
έναν ή δύο Έλληνες γονείς,
γεννημένους στην Ελλάδα,
ή από παππού ή γιαγιά
Έλληνα - Ελληνίδα, μέχρι
να κάνουν τα χαρτιά τους
για να πάρουν επισήμως
ελληνική ιθαγένεια και διαβατήριο, αντιμετωπίζουν
συνέχεια στη σελίδα 12

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Όχι σε όλες, αλλά ίσως
στις περισσότερες δίκες
που γίνονται στην Ελλάδα
ισχύουν πλέον νέες διατά-

Μία ιστορία νομικής τρέλας!

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Περί το έτος 1993 κάποιος
που ήθελε να αγοράσει
ένα οικόπεδο στα Νέα
Λιόσια Αττικής επέλεξε
αυτό που του άρεσε και
έβαλε δικηγόρο να ελέγξει
τους τίτλους. Ο δικηγόρος
έκανε έλεγχο τίτλων και
απεφάνθη ότι το οικόπεδο ανήκε κατά 50% ή
1/2 σε μία γυναίκα και
κατά το άλλο 50% ή 1/2
σε δύο άλλα πρόσωπα.
Όλοι οι ιδιοκτήτες είχαν
κάνει αποδοχή κληρονομίας και είχαν μεταγράψει
τις πράξεις αποδοχής στο
υποθηκοφυλακείο. Διαθήκη των κληρονομουμένων
δεν υπήρχε, όπως προέκυψε από σχετικά πιστοποιητικά από τα αρμόδια
δικαστήρια. Επομένως, το
οικόπεδο ήταν “καθαρό”
κατά το κοινώς λεγόμενο
και μπορούσε με ασφάλεια
να αγορασθεί από τον
ενδιαφερόμενο, ο οποίος
πράγματι το αγόρασε με
συμβόλαιο, τοπογραφικό
και όσα άλλα έγγραφα
προβλέπει ο νόμος.
Μάλιστα, ο αγοραστής, αφού έγινε ο νέος
ιδιοκτήτης του οικοπέδου,
κατέθεσε πλήρη φάκελλο

Άδεια παραμονής στην
Ελλάδα για ομογενείς

Καναδά, έπρεπε να γίνει
το αργότερο ενενήντα
(90) ημέρες πριν την συζήτηση της αγωγής. Αν η
αγωγή που κατατέθηκε
στις 30-9-16 είχε ορισθεί
να συζητηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2017, θα έπρεπε
να είχε κοινοποιηθεί στον
αντίδικο στο εξωτερικό όχι
λιγότερο από τρεις μήνες
πριν από την ημερομηνία
αυτή, (30-11-17).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
ο δικηγόρος του ενάγοντος, εκείνου δηλ. που
ξεκινάει την δίκη, είχε αρκετούς μήνες, περίπου ένα
χρόνο, (από 30-9-16 έως
καλοκαίρι 2017) να βρει
τον σωστό τρόπο κατά
το νόμο για να επιδώσει
εμπροθέσμως την αγωγή
στον αντίδικο ομογενή στο
Μόντρεαλ, δεδομένου του
ότι επίδοση της αγωγής
δεν γίνεται απλώς με επίδοση αυτής στον Εισαγγελέα του δικαστηρίου στην
Ελλάδα, αλλά απαιτείται
πραγματική επίδοση, κατά
την Σύμβαση της Χάγης
συνήθως, με παράδοση
του δικογράφου στην κατοικία του στο εξωτερικό,
με τοπικό δικαστικό επιμελητή ή με άλλον νόμιμο τρόπο και συχνά με
μεταφρασμένη την αγωγή
στην γλώσσα της χώρας
κατοικίας του ομογενούς.
Επιπροσθέτως,
ο ομογενής που λάμβανε ξαφνικά μία αγωγή σ το εξωτερικό και
επληροφορείτο ότι του
κάνουν έναν δικαστήριο
εναντίον του στην Ελλάδα,
είχε τουλάχιστον τρεις
μήνες να διαβάσει την
αγωγή, να βρει δικηγόρο
στην Ελλάδα, να του εξηγήσει ο δικηγόρος τι δικαστήριο ήταν αυτό, να
συζητήσουν μαζί πώς θα
αντικρούσουν τους ισχυρι-

σμούς της αγωγής, τι μάρτυρες και έγγραφα χρειάζονται και πολλές άλλες
λεπτομέρειες, ενώ υπήρχε
ευκολώτερα και η επιλογή
της αναβολής. Εξάλλου,
για την συντριπτική πλειοψηφία των δικαστηρίων
δεν χρειαζόταν ούτε καν
εξουσιοδότηση, ούτε να
πρέπει να έχει ο ομογενής
ΑΦΜ, δηλαδή Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην
Ελλάδα.
Με τη νέα δικονομία,
η αγωγή πρέπει να κοινοποιηθεί στον ομογενή στο
εξωτερικό το αργότερο
τρεις μήνες μετά την κατάθεσή της στο δικαστήριο
στην Ελλάδα, ενώ ημερομηνία δικαστηρίου δεν έχει
ορισθεί, διότι θα ορισθεί
αργότερα. Τις περισσότερες φορές είναι αμφίβολο εάν είναι εφικτό να
γίνει πραγματική επίδοση
της αγωγής στο αντίδικο
ομογενή στο εξωτερικό
εντός τριών μόλις μηνών.
Αλλά το σημαντικότερο
πρόβλημα για τον ομογενή
στο εξωτερικό είναι ότι
έχει πολύ μικρό χρονικό διάστημα να βρει
δικηγόρο στην Ελλάδα, να
καταλάβει τι λέει η αγωγή και να λάβει σωστή
νομική συμβουλή από
τον δικηγόρο του για το
πώς θα προετοιμασθούν
καλύτερα κατά την αγωγής.
Τέλος, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα με τη νέα
δικονομία είναι ότι κάθε
διάδικος, επομένως και
ο ομογενής, για να καταθέσει προτάσεις στο
δικαστήριο πρέπει να έχει
ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) στην Ελλάδα. Αρκετοί ομογενείς
έχουν ΑΦΜ, πολλοί όμως
δεν έχουν. Για να βγάλουν
ΑΦΜ στην Ελλάδα, η εφο-

ρία ζητάει εξουσιοδότηση
από τον ομογενή από το
εξωτερικό, αλλά και φωτοτυπία του διαβατηρίου
του ομογενούς. Μερικοί
ομογενείς, είτε λόγω προχωρημένης ηλικίας, είτε
επειδή μένουν μακριά από
το Προξενείο της Ελλάδος,
αδυνατούν ή δυσκολεύονται να κάνουν εξουσιοδότηση. Άλλοι ομογενείς
δεν έχουν καν διαβατήριο
τη συγκεκριμένη στιγμή
που μαθαίνουν ότι έχουν
δικαστήριο στην Ελλάδα.
Μέχρι να βγάλουν διαβατήριο για να μπορέσουν
ακολούθως να κάνουν
εξουσιοδότηση θα περάσει χρόνος και μπορεί να
μην προλαβαίνουν τις νέες,
μικρές και περιοριστικές
προθεσμίες για κατάθεση
προτάσεων στην δίκη στην
Ελλάδα.
Ό λ α τα α ν ω τ έ ρ ω
θα κάνουν κυριολεκτικά
πολύ δύσκολη τη ζωή των
ομογενών που θα έχουν
δικαστήρια στην Ελλάδα.
Πρέπει να ενημερωθούν
οι ελληνικές ομογενειακές
Κοινότητες και το Προξενείο ώστε με τη σειρά του
να ενημερώσει το υπουργείο δικαιοσύνης της Ελλάδος ότι η νέα δικονομία
δημιουργεί τόσο μεγάλα προβλήματα στους
ομογενείς που μπορεί να
φθάνουν μέχρι και την
στέρηση του δικαιώματος
της δίκαιης δίκης (fair trial),
που είναι ένα ανθρώπινο
δικαίωμα προστατευόμενο από τις πιο σημαντικές
διεθνείς συνθήκες.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr
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Άδεια παραμονής στην Ελλάδα για ομογενείς
συνέχεια από τη σελίδα 11
θέμα αδείας παραμονής.
Εκτός αυτών, υπάρχουν
και περιπτώσεις όπου ο
ομογενής, γεννημένος στο
εξωτερικό από Έλληνες
γονείς, δεν μπορεί να λάβει
την ελληνική ιθαγένεια
για κάποιον τεχνικό - νομικό λόγο (π.χ. η Ελληνίδα
γιαγιά είχε παντρευτεί με
θρησκευτικό γάμο τον
αλλοδαπό παππού, ο Έλληνας πατέρας δεν έχει
αναγνωρίσει το εκτός γάμου παιδί του, ο Έλληνας
παππους είχε παντρευτεί
με πολιτικό γάμο την αλλοδαπή γιαγιά κ.α.).
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο ομογενής χρειάζεται έναν νόμιμο τρόπο
να λάβει άδεια παραμονής στην Ελλάδα πέραν

και να μπορεί όχι μόνο να
μείνει νόμιμα στην Ελλάδα, αλλά και να εργάζεται,
ακόμα και αν δεν έχει αποκτήσει ακόμα την ελληνική
ιθαγένεια. Τα έγγραφα που
πρέπει να υποβάλει για
να πάρει αυτή την άδεια
παραμονής είναι τα εξής:
Έγγραφη αίτηση σε
ειδικό έντυπο.
Δ ύ ο ( 2 ) έ γ χρ ω μ ε ς
πρόσφατες φωτογραφίες
τύπου διαβατηρίου σε
φυσική, αλλά και ψηφιακή
μορφή.
Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου
ή ταξιδιωτικού εγγράφου
αναγνωρισμένου από την
Ελλάδα.
Ηλεκτρονικό παράβολο.
Βιβλιάριο υγείας σε

ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί
αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας,
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού
ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού
φορέα ασφάλισης.
Τα ανωτέρω έγγραφα μαζί με όλα τα αποδεικτικά της ομογενειακής
ιδιότητος του αιτούντος
(πιστοποιητικά γεννήσεως ή Μητρώου Αρρένων
γονέων ή παππού - γιαγιάς, πιστοποιητικά γάμου
από Ελλάδα ή εξωτερικό,
εκκλησιαστικά έγγραφα,
πιστοποιητικά γεννήσεως
από το εξωτερικό κλπ).
υποβάλλονται στην Απο-

ύστατο ταξίδι.
Ο φοβερός Ρούντολφ Ες,
που οδηγήθηκε στην αγχόνη το 1947, ήταν ο διοικητής του στρατοπέδου,
ενώ εμπνευστής του προγράμματος «Τελική Λύση»,
που εφαρμόστηκε το 1942,
ήταν ο Δήμιος της Ευρώπης, Ράινχαρτ Χάινριχ.
Περιδιαβαίνοντας κανείς
με εκκλησιαστική ευλάβεια τους χώρους της δαντικής κόλασης, μεταφέρεται σίγουρα σε μια άλλη
διάσταση εξωπραγματική,
ασύλληπτη. Σκέφτεται πως
σε κάθε σπιθαμή γης που
πατά, κάποιος μαρτύρησε.
Όλα στέκουν εκεί, απίστευτα και στοιχειωμένα
- μάρτυρες αδιάψευστοι
του Ολοκαυτώματος, σε
πείσμα όσων προσπαθούν
να το αμφισβητήσουν - . Κι
η φαντασία γυρίζει πίσω
στο χρόνο...
... Ο επισκέπτης ακούει το
κλάμα των παιδιών που
τα χωρίζουν από τις μανάδες και τις σπαρακτικές

κραυγές των δύστυχων γυναικών.
Ανατριχιάζει σ το
άκουσμα των κραυγών των άτυχων που
επιλέχ τηκαν σ τη
«Selektion» για τα
κρεματόρια. Αναπηδά στο άκουσμα
της βαριάς πόρτας
των «ντους - θαλάμων αερίων» που
κλείνει ερμητικά,
καθώς εκεί μέσα θα
πεθάνουν από τα
δηλητηριώδη αέρια
όσοι είναι ανίκανοι
για εργασία. Βλέπει
τους ένστολους σαδιστές – τους κατ’
επίφαση εκείνους
ανθρώπους - να εκτελούν
για ασήμαντη αιτία. Στ’
αυτιά του αντηχούν τα
πολυβόλα που σπέρνουν
το θάνατο. Παρακολουθεί
τους ανθρώπινους σκελετούς με τις ριγέ στολές – τα
ανθρώπινα υπολείμματα
– να σέρνονται στους χώρους του Άδη κάτισχνοι
και αποστεωμένοι, αναζητώντας ψιχία ελπίδας και
παρηγοριάς. Όμως εκεί,
στα Τάρταρα της ανθρωπότητας, η ελπίδα είναι
πολυτέλεια κι η παράταση
της ζωής κατάρα.
Κι οι εικόνες συνεχίζονται
μακάβριες, ανατριχιαστικές. Οι σωροί ανθρώπινων πτωμάτων, τα κιλά
των μαλλιών που αφού
αποστειρωθούν, θα γίνουν κλωστές, το σαπούνι
που επάνω θα γράφει RJF
(Real Jewish Fat), Γνήσιο
Εβραϊκό Λίπος δηλαδή, τα
χρυσά δόντια που αφαιρούνται από τα πτώματα,
τα συγκεντρωμένα παπούτσια, κάποιες πεταμέ-

νες κούκλες και παιχνίδια και ηρώων
που κρατούσαν μαζί τους του Ολοαθώα παιδάκια…
καυτώματος”, ενώ οι
“Arbeit macht Frei” , “Η περισσότεεργασία απελευθερώνει”, ρες ευρωείναι γραμμένο ειρωνικά παϊκές χώπάνω από την πύλη του ρες έχουν
θανάτου που οδηγεί στο τ η ν ί δ ι α
στρατόπεδο, ενώ λίγο πιο μέρα αντίπέρα αιωρούνται ακό- στοιχη επέμα οι κρεμάλες που είχαν τειο.. Στον
στηθεί από τους ναζί για τόπο του
παραδειγματική τιμωρία μαρτυρίου
αυτών που τόλμησαν να μ ά λ ι σ τ α
παρακούσουν. Ένα κτίριο καθιερώθηκε η “Πορεία
απ’ όλα ήταν προορισμέ- των ζωντανών” από το
νο για το αποκορύφωμα Άουσβιτς στο Μπιρκενάου,
της κτηνωδίας, τα ιατρικά που συμβολίζει την πορεία
πειράματα. Ούτε ένας δεν των αιχμαλώτων προς το
βγήκε ζωντανός από εκεί. θάνατο.
Στειρώσεις, δοκιμές φαρ- “Nie mehr”, “Ποτέ πια”, είναι
μακευτικών ουσιών, αλλά γραμμένο σε μια αναθυκαι χημικά όπλα, νάρκες, ματική στήλη στο στρακαι οτιδήποτε άλλο μπο- τόπεδο του θανάτου, γιατί
ρούσε να συνδράμει στη πρέπει να θυμόμαστε. Γιατί
νίκη του Γ΄ Ράιχ, έπρεπε η λήθη εξυπηρετεί τους
πρώτα να δοκιμαστεί σε εγκληματίες και η έλλειανθρώπινα πειραματόζωα. ψη γνώσης οδηγεί στα
Η πρωτοφανής φρίκη, ίδια τραγικά εγκλήματα.
ωστόσο, η συστηματικότη- Η «εθνική καθαρότητα»
τα και η άψογη οργάνωση ήταν εκείνη που οδήγησε
των μεθόδων εξόντωσης τον Κεμάλ σε γενοκτονίες
μέσα στα στρατόπεδα δεν και σφαγές στην Τουρμπορούν παρά να προκα- κία, το ίδιο και τον Χίτλερ
λέσουν τρόμο για το μέγε- στο Ολοκαύτωμα και τη
θος της διαστροφής στο γενοκτονία των Εβραίων,
οποίο μπορεί να φτάσει ο των τσιγγάνων και άλλων
άνθρωπος, όταν βάλει το «υπανθρώπων».
μυαλό του σε αχρησία και Κι όμως, τόσα χρόνια μετά
παραδοθεί ανεπιφύλακτα και ο ρατσισμός προβάλλει
στις επιταγές της οποιασδήποτε εξουσίας, που τον
μετατρέπει σε άθυρμα
στα χέρια της, σε άβουλο
υποχείριο, σε απλό ενεργούμενο.
Η ημέρα που απελευθερώθηκε το Άουσβιτς ορίστηκε στη χώρα μας σαν
“Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων

στο εσωτερικό της επικρατείας της Αλβανικής
Δημοκρατίας» αναφέρεται
χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Κινήματος για
Ενωμένη Αλβανία.

ση της «γενοκτονίας» των
Τσάμηδων και η επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Γράφει η Χριστιάννα Λούπα
Άουσβιτς. 27 Ιανουαρίου
1945. Όταν τα συμμαχικά
στρατεύματα μπήκαν στο
στρατόπεδο του Άουσβιτς
και είδαν καπνό να βγαίνει
από τα φουγάρα και μία
περίεργη οσμή – η μυρωδιά της καμένης σάρκας –
γέμισε τα ρουθούνια τους,
δεν μπορούσαν ασφαλώς
να φανταστούν τι ακριβώς
συνέβαινε, γιατί κανένας
υγιής νους δεν ήταν δυνατόν να συλλάβει αυτό που
η νοσηρή εφευρετικότητα και ο διεστραμμένος
νους των αρχιτεκτόνων
του Ολοκαυτώματος είχε
επινοήσει για την εξαφάνιση των πτωμάτων. Πράγματι, μολονότι οι ναζί είχαν
φροντίσει να εξαφανίσουν
ό,τι μπορούσαν από τα
πειστήρια του εγκλήματος,
τα κρεματόρια κάπνιζαν
ακόμα…
Το καλοστημένο αυτό εργοστάσιο μαζικής γενοκτονίας, που σαν πρώτη ύλη
χρησιμοποιούσε ανθρώπινες ζωές, χτίστηκε το Μάιο
του 1940 στην Πολωνία,
στη συμβολή των ποταμών
Βιστούλα και Σόλα, μέσα
σε μια καταπράσινη περιοχή. Ήταν ένα συγκρότημα
τεσσάρων στρατοπέδων,
χτισμένων με κόκκινα τούβλα, που έμελλε να γίνει
κολαστήριο εκείνων που
είχαν την ατυχία να γεννηθούν “Untermenschen”
(υπάνθρωποι), κυρίως βέβαια Εβραίοι. Πάνω από
2.000.000 αθώες ψυχές
βασανίστηκαν και πέθαναν εκεί, στερούμενες και
την τελευταία ρανίδα αξιοπρέπειας, ακόμα και στο

«Ποτέ πια!»

τρική τους γλώσσα, δεν
έχουν το δικαίωμα να μιλούν αλβανικά, μάλιστα
συλλαμβάνονται Αλβανοί
κρατικοί επίσημοι για τον
μόνο λόγο ότι διένειμαν
αλφαβητάρια στην αλβανική γλώσσα, τον καιρό
που στους Αλβανούς στην
Ελλάδα τους αρνούνται και
τους παραβιάζουν τα άλλα
στοιχειώδη δικαιώματα

του ανθρώπου, τον καιρό
που ακόμη δεν επιτρέπουν
τον επαναπατρισμό των
αλβανικών πληθυσμών
στην Τσαμουριά, τον καιρό
που στην Τσαμουριά δεν
δύνασαι να συναντήσεις
κάποια οδική πινακίδα
στην αλβανική γλώσσα,
μη μιλήσουμε για καμιά
αλβανική σημαία, τότε
είναι απαράδεκτο η ελληνική σημαία να κυματίζει

Το δεύτερο σκέλος απευθύνεται στην Αλβανική
κυβέρνηση από την οποία
ζητά να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε
να επιτευχθεί η αναγνώρι-

κατοίκου εξωτερικού και
να πρέπει να υπηρετήσει
στον στρατό όχι απλώς
για τρεις μήνες αλλά για
ολόκληρη την θητεία,
αφού θα θεωρείται πλέον
κάτοικος Ελλάδος και όχι
εξωτερικού. Γι’ αυτό πρέπει κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών για άδεια
παραμονής στην Ελλάδα
ο ομογενής να λάβει συμβουλή και για το ζήτημα
της στρατολογίας, ώστε να
μην βρεθεί προ εκπλήξεως
αργότερα.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
ε ί ν α ι Δ ι κ η γ ό ρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr

πάλι μπροστά μας απειλητικός, σαν τη Λερναία
Ύδρα, που μόλις της κόψεις ένα κεφάλι, δύο ξεπετάγονται στη θέση του.
Ας μην επαναπαυόμαστε.
Ας μην αφήσουμε την επέτειο αυτή να περάσει στα
ψιλά των εφημερίδων. Ας
διαβάζουμε την Ιστορία.
Ας πλατύνουμε τη σκέψη μας. Γιατί το Άουσβιτς
μπορεί πολύ εύκολα να
αναβιώσει, όχι μόνο στα
σταλινικά γκουλάγκ, στη
Σρεμπρένιτσα και στη Ρουάντα, αλλά οπουδήποτε
και με οποιαδήποτε θύματα. Ας γίνει η «γνώση» ένας
ελάχιστος φόρος τιμής σ’
εκείνους που πολτοποιήθηκαν από τις μυλόπετρες
της Ιστορίας, σ’ εκείνους
που πλήρωσαν με το αθώο
αίμα τους την εμπάθεια, το
σοβινισμό και τη μισαλλοδοξία των «τυράννων».

Law Offices

of
Christos I. ILIOPOULOS

Αλβανοί εξτρεμιστές ατίμασαν ελληνική σημαία
σε εκκλησία της Βορείου Ηπείρου

συνέχεια από τη σελίδα 10

κεντρωμένη Διοίκηση.
Σημειώνεται ότι κάθε περίπτωση έχει τα δικά της
χαρακτηριστικά και μπορεί
να χρειάζονται και άλλα
έγγραφα ή διευκρινίσεις
για όσα έγγραφα αναφέρονται παραπάνω. Επίσης,
για τους άρρενες πρέπει να
ληφθεί υπόψιν το θέμα της
στρατολογίας. Δηλαδή ο
ομογενής μπορεί να βρει
λύση στο θέμα της αδείας
παραμονής του στην Ελλάδα για πάνω από τρεις
μήνες, όμως εάν έρθει
αργότερα η ώρα να λάβει
και επισήμως ελληνική
ιθαγένεια και διαβατήριο,
μπορεί τότε λόγω παραμονής πάνω από έξι μήνες
στην Ελλάδα (εφόσον είναι
κάτω από 45 ετών) να χάσει το καθεστώς μονίμου

των τριών μηνών εντός
εκάστου εξαμήνου που
επιτρέπει η νομοθεσία για
οποιονδήποτε αλλοδαπό
από τις ΗΠΑ, τον Καναδά,
την Αυστραλία και άλλες
χώρες, πλην της Αλβανίας,
της Τουρκίας ή χωρών της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
για τους ομογενείς από
τις οποίες ισχύουν άλλες
διατάξεις.
Ο νόμιμος αυτός τρόπος είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση 123/2016
- ΦΕΚ 35/18-1-2016, σύμφωνα με την οποία ο ομογενής μπορεί να υποβάλει
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ελληνική
καταγωγή του και άλλα
έγγραφα, ώστε να λάβει
άδεια παραμονής ενός
έτους ή και περισσότερο

Την δράση της συγκεκριμένης εξτρεμιστικής
κίνησης, όπως κι άλλων
παρόμοιων, δεν έχει καταδικάσει μέχρι τώρα η
Κυβέρνηση Ράμα, καθώς
φαίνεται ότι εξυπηρετούνται οι πολιτικές της.

Attorney at the Supreme Court of Greece
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International and European Law
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114 75, HELLAS
Phone/Facsimile: +30 - 210-6400282,
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O ρεαλισμός δεν είναι απαισιοδοξία

- Του Χρήστου Γιανναρά
Πρ ώτη επιφυλλίδα στον
καινούργιο χρόνο. Tο καινούργιο του χρόνου εξαντλείται στην αλλαγή ενός
ψηφίου στη συμβατική
αρίθμηση της διαδοχής
των ετών. Στην ελλαδική
κοινωνία τίποτε δεν καινουργείται με το πέρασμα
του χρόνου. H απροκατάληπτη, στοιχειωδώς ρεαλιστική σκέψη αποκλείει και
την ελπίδα. Ξέρουμε την
ανθρώπινη ποιότητα των
διαχειριστών της ζωής μας,
την αποτελεσματικότητα
των θεσμών και λειτουργιών του δημόσιου βίου,
τους νόμους της ζούγκλας
που κυριαρχούν στο πολυ-υμνημένο πολιτισμικό
μας «παράδειγμα». Oλα
αποκλείουν την ελπίδα.
Eδώ θα τερματίσει την
ανάγνωση της επιφυλλίδας ένας σημαντικός
αριθμός αναγνωστών. Δεν
αντέχεται άλλο η πιστοποίηση του αδιεξόδου.
Mεγαλώνει συνεχώς το ποσοστό των ανθρώπων που
βαφτίζουν τον ρεαλισμό
«απαισιοδοξία» και τον
απωθούν, αρνούνται να
βλέπουν γύρω τους και να
κρίνουν. Eγκαταλείπονται
με επιπόλαιη ευπιστία στις
δόλιες ψευτοπαρηγόριες
των εκάστοτε κυβερνώντων ή στις τυποποιημένες, χιλιοφθαρμένες επαγγελίες της αντιπολίτευσης.
Tα κόμματα εναλλάσσονται στην εξουσία, όμως η
γλώσσα κάθε κυβέρνησης
και κάθε αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πάντα
ίδια, πανομοιότυπη, όποιο
κόμμα κι αν τις συγκροτεί.
Eμείς όλοι, τάχα και πολίτες, το πιστοποιούμε με
παραλυτική αδράνεια, δεν
τολμάμε να περάσουμε
στην αντεπίθεση, έστω της
αποχής.
Aυτοί που συνεχίζουν
απτόητοι να εμπορεύονται
τη μακάβρια κατάρρευση
του ελλαδικού κρατιδίου,
τον βασανισμό ενός ολόκληρου λαού από την ανικανότητα και φαυλότητα
των κυβερνώντων, είναι η
πλειονότητα των εμπορευόμενων την πληροφόρηση
- ενημέρωση, μαζί και τον
(υποτίθεται) «σχολιασμό»

της τραγελαφικής επικαιρότητας. Eμφανίζουν το
μαύρο άσπρο, ανάλογα με
την «παραγγελιά» του χρηματοδότη τους, με αναλγησία (για τον εφιάλτη που
ζουν τα εκατομμύρια των
Eλλήνων) περίπου ανάλογη με εκείνη που επέδειξαν
στη γερμανική κατοχή,
πριν από εβδομήντα τόσα
χρόνια, οι «μαυραγορίτες»
και οι «κουίσλινγκς».
Mοιάζει η «κρίση» αυτή τη
φορά να μην είναι περιπτωτική και περιστασιακή,
πολλά, πάμπολλα σημάδια μαρτυρούν μάλλον
μιαν ακατάσχετη δυναμική ιστορικού τέλους του
Eλληνισμού. H δραματική οικονομική χρεοκοπία
συνδυάζεται με την απροκάλυπτη «επιτρόπευση»
όλων των κρατικών λειτουργιών από τους «δανειστές» της χώρας, τους
γνωστούς και μη εξαιρετέους νεκροπομπούς που
μεταλλάζουν ζωντανές
κοινωνίες σε εξαθλιωμένο,
πάμφθηνο εργατικό προλεταριάτο.
Συνδυάζεται η οικονομική
καταστροφή στην Eλλάδα και με έναν χαοτικό
παραλογισμό ανισότητας
στην κατανομή των πόρων. Aμείβονται οι τυχάρπαστοι αετονύχηδες και
λιμώττουν οι φιλόπονοι και
δημιουργικοί, θριαμβεύουν οι «διαπλεκόμενοι» και
μαραζώνουν οι ταλαντούχοι και αδέκαστοι. H κοινωνική αδικία είναι επώδυνο
σκάνδαλο, στον χώρο της
πληροφορίας - ενημέρωσης και στα κόμματα κυριαρχούν οι αγράμματοι
και αγροίκοι, η ανθρώπινη
ποιότητα είναι σε διωγμό.
Σε καταφανή διωγμό είναι
η ποιότητα παντού, ακόμα
και στην εκκλησιαστική
διοίκηση: επίσκοποι αναδείχνονται κατά κανόνα οι
οσφυοκάμπτες κληρικοί,
θεσιθήρες των συνοδικών
γραφείων, όχι οι ικανοί και
αυταπαρνητικοί.
H γλώσσα, που μας «έδωσαν ελληνική», φθίνει δραματικά, δεν αναγνωρίζεται
έτσι στρεβλωμένη που
κυκλοφορεί, κακοποιημένη φριχτά (και ατιμώρητα) στην προφορική και

στη γραπτή της χρήση.
Kαταστρέφεται η γλώσσα,
μεθοδικά και εμπρόθετα,
με την κρετινική χρησιμοθηρία των «απλουστεύσεων» (ή το απροσχημάτιστο πρακτοριλίκι) της
πολιτικής του υπουργείου
Παιδείας – διακομματικό
«έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», ίσως πιο
αποτρόπαιο και από την
καταστροφή της Παλμύρας. Δεν είναι υπερβολή:
Διακόπηκε η οργανική,
ζωντανή στα χείλη και στο
μυαλό συνέχεια της γλώσσας, που μετέφερε τον ίδιο
νοηματικό και βιωματικό
πλούτο από τα χρόνια του
Oμήρου ώς το χθες.
Σήμερα πια ο μέσος Eλλαδίτης, κάτω των πενήντα
ετών, δεν καταλαβαίνει
τίποτα με τις λέξεις «άχθος
αρούρης», επομένως ούτε
και με το «αχθοφόρος»
ή το «επαχθής», του είναι ακατανόητη η φράση
«τη υπερμάχω στρατηγώ
τα νικητήρια», άρα και η
σχέση της «Πόλης» με την
Aγια-Σοφιά, της «εκκλησίας» και του «πολιτικού
αθλήματος» με τον Παρθενώνα. Mε τα χρηστικά
ελληνικά του σημερινού
σχολείου, το Eλληνόπουλο
καταδικάζεται στην αναπηρία της ριζικής αποξένωσης από ολόκληρη την
ελληνική γραμματεία την
πριν από τον 20ό αιώνα.
Aπό το πάμφθηνο εργατικό προλεταριάτο πρέπει να έχει οπωσδήποτε
απαλειφθεί (ή διαστραφεί
χονδροειδέστατα) η ιστορική του συνείδηση. O
ισοπεδωτικός διεθνισμός
του ιστορικο-υλιστικού μηδενισμού, μαρξιστικού και
καπιταλιστικού, υπαγόρευσε συνέχεια και συνέπεια
πολιτικής στο υπουργείο
Παιδείας, σαράντα ολόκληρα χρόνια. ΠAΣOK,
N.Δ. και ΣYPIZA αλληλεπικουρήθηκαν «αγαστώς»,
για να παγιωθούν στις
συνειδήσεις των Eλλαδιτών τα συνειδησιακά
προαπαιτούμενα του μεταπρατισμού: Nα καυχώνται
για την αρχαία («κλασική»)
σοφία και Tέχνη ενώ ριζικά
την αγνοούν, να περιφρονούν και να φτύνουν το

«Bυζάντιο», που ακόμα και
εξαφανισμένο παραμένει
ο πολιτισμικός αντίπαλος
της μετα-λατινικής Δύσης,
να υπάρχουν ιστορικά οι
Eλληνώνυμοι μόνο με τους
όρους της «μετακένωσης»
της ελληνικότητας από τη
Δύση, όπως πρακτόρευσε
ο Kοραής. Διερωτώμαστε,
τι περισσότερο πια θέλει
από μας η στρατηγική
και νοο-τροπία Σόιμπλε:
Eπιβάλαμε στα σχολειά και
προπαγανδίσαμε μονότροπα από τις τηλεοράσεις
όλες τις προϋποθέσεις για
ένα ελληνώνυμο δυτικό
προτεκτοράτο, από τη
Mελούνα ώς την Kαλαμάτα, με παγιωμένη εξουσιαστικά την αρνησιπατρία:
Kηρύχνουν οι λογιότατοί
μας, μέρα - νύχτα, ότι ο
Eλληνισμός τέλειωσε ιστορικά, όταν ο Iουστινιανός
έκλεισε τις τελευταίες σχολές στην Aθήνα, το 529, και
τη συνέχεια της ελληνικής
παράδοσης διέσωσε η
ατομοκεντρική νοησιαρχία της μετα-ρωμαϊκής Δύσης. Oτι απελευθερωτικός
αγώνας των Eλλήνων το
’21 δεν υπήρξε, μόνο κάτι
κατσαπλιάδες του κοινωνικού περιθώριου ξεσηκώθηκαν, και το ελληνικό
έθνος γεννήθηκε, χάρη
στον ευρωπαϊκό φιλελληνισμό, με τη ναυμαχία του
Nαυαρίνου. Tα δώσαμε
όλα, «γην και ύδωρ» στην
κυριολεξία, την ύδρευση,
τον φωτισμό, τα λιμάνια,
τα αεροδρόμια, το οδικό
δίκτυο, τις αρχαιότητες,
την ομορφιά της γης μας
και των ακτών μας βορά
στον τουριστικό Mινώταυρο. Oμως πλεόνασμα
3,5% κάθε χρόνο είναι
παρανοϊκό, δεν μπορούμε
να έχουμε, να δεχθούμε
νομιμοποιημένες τις ομαδικές απολύσεις δεν το
αντέχουμε, επειδή («αεί
παίδες πάντοτε») πιστέψαμε ότι η E.E. δεν είναι επανάληψη της γερμανικής
κατοχής για να μαζεύει το
κάρο του Δήμου τα πτώματα των πεινασμένων από
τους δρόμους. Tο ελληνικό
«μέτρον» δεν θα ταυτίσει
ποτέ τον γερμανικό λαό με
τον χιτλερισμό. Δεν θα τον
ταυτίσει με τη στρατηγική
και τη νοο-τροπία Σόιμπλε.

Θεσσαλονίκη: Μαθητές έφτιαξαν λευκό χαβιάρι από
σαλιγκάρια αξίας 3.200 ευρώ το κιλό! βήματα αργά, αλλά στα-

Στόχος τους μέχρι τον Ιούνιο, γυάλινα δοχεία των
30 γραμμαρίων και αξίας
περίπου 150 ευρώ, να είναι
διαθέσιμα προς πώληση
σε επιλεγμένα σημεία της
πόλης
Την παραγωγή λευκού
χαβιαριού από σαλιγκάρια
πέτυχαν για πρώτη φορά
στην Ελλάδα 30 μαθητές ηλικίας 15-18 χρόνων
του Επαγγελματικού Λυκείου της Αμερικάνικης
Γεωργικής Σχολής και του
τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων
του Perrotis College, και
μέχρι τον Ιούνιο, στόχος
είναι, γυάλινα δοχεία των
30 γραμμαρίων, να είναι
διαθέσιμα σε επιλεγμένα
σημεία της πόλης.
Οπως επισήμανε ο Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελ-

ματικής Εκπαίδευσης στην
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Βαγγέλης Βέργος, λευκό
χαβιάρι από σαλιγκάρια
παράγεται σε μικρές ποσότητες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο μόνο στις χώρες
Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία
και η αξία του ανέρχεται
στα 3.200 ευρώ/κιλό, ενώ
το γυάλινο δοχείο των 30
γραμμαρίων αναμένεται
να πωλείται στην τιμή των
150 ευρώ.
Σύμφωνα με τον κ. Βέργο,
η σύλληψη της ιδέας για
την παραγωγή του λευκού
χαβιαριού από σαλιγκάρια στη σχολή έγινε προ
διετίας και παρόλο που
στην πράξη αποδείχθηκε
ένα δύσκολο εγχείρημα
«αφού δεν υπάρχει πληροφόρηση και κανείς δεν
θέλησε να μοιραστεί την

ενημέρωση που έχει με
τους μαθητές της σχολής»,
σήμερα η παραγωγή ξεπερνά τα 550 γραμμάρια.
Οι 30 μαθητές υπό την
καθοδήγηση και στήριξη
του καθηγητή Πέτρου Ευαγγέλου, ο οποίος και είναι
απόφοιτος της σχολής,
ξεκίνησαν την κλειστή
ελεγχόμενη εκτροφή σαλιγκαριού, με σκοπό την παραγωγή και προπάχυνση
γόνου και με παράλληλη
παραγωγή λευκού χαβιαριού.
Τα 300 σαλιγκάρια-γεννήτορες του ενδημικού
είδου ς Helix Aspersa
Maxima, έχουν τοποθετηθεί σε ξύλινη κατασκευή με
ελεγχόμενη θερμοκρασία,
σχετική υγρασία και φωτισμό, «την οποία και έφτιαξαν οι ίδιοι οι μαθητές με

θερά και με το αποτέλεσμα
να είναι θετικό» επισήμανε
ο κ . Βέργος.
Οι γεννήτορες αυτού του
είδους, γεννούν κατά μέσο
όρο μία φορά το χρόνο,
περίπου 100 αβγά, συνολικού βάρους τεσσάρων
γραμμαρίων.
Στη Σχολή Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, η οποία έχει
την εποπτεία των προγραμμάτων πρακτικής
άσκησης του ΕΠΑΛ και
το Τμήμα Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων
του Perrotis College, έχει
ξεκινήσει έρευνα για την
υγιεινή των αβγών και τη
διατροφική τους αξία, με
στόχο τη βελτιστοποίηση
της παραγωγής.
Πηγή: protothema.gr
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Patrides Western Bureau
Dimitrios & Katerina Angelatos
604-583-7814 604-728-7814 fax:604-5856556
Email:patridesinbc@shaw.ca
********

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

Restaurants
ANDREAS RESTAURANT
Two locations to serve you:
20227 – 56th Avenue Langley, BC
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
604 733-4191 fax: 604 734-4171
Email:parthenonmarket@gmail.com

KERKIS
Greek Taverna
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
604-461-3000

January 24 - February 10, 2017
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PATRIDES

Ήρθε η ώρα για επιστροφή στην πραγματικότητα:
Η επόμενη στάση (του Τραμπ) το Παρίσι;

Του Δημήτρη Γ. Απόκη*

Αρκετούς μήνες πριν τις
προεδρικές εκλογές στις
Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω
αρθρογραφίας μου αλλά
και δημόσιων τοποθετήσεων είχα εκφράσει την
άποψη ότι η εκστρατεία
του Ντόναλντ Τράμπ, με
στόχο την εκλογή του αποτελούσε ένα κίνημα το
οποίο ξεπερνούσε κατά
πολύ το ίδιο το πρόσωπο
και στην ουσία ήταν ένας
ξεσηκωμός , ο οποίος οδηγούσε σε μια ανώμαλης
προσγείωσης επιστροφή
στην πραγματικότητα.
Η εκλογή του, Προέδρου
πλέον, Ντόναλντ Τράμπ,
επιβεβαίωσε αυτή μου
την αίσθηση, κόντρα στην
επικρατούσα λογική. Η αίσθησή μου, κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης της εξουσίας από την
Προεδρία Ομπάμα, στην
Προεδρία Τράμπ, πάλι κόντρα στις επικρατούσες
απόψεις και προβλέψεις,
ήταν ότι ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος, εννοούσε
πλήρως αυτά τα οποία είχε
εξαγγείλει ότι θα κάνει ως
Πρόεδρος. Οι πρώτες ημέρες του στο Λευκό Οίκο,
φαίνεται να δικαιώνουν
αυτή την αίσθηση.
Συζητώντας με έναν καλό
φίλο υπέπεσε στην αντίληψή μου μια συνέντευξη
που έδωσε στο BBC, ο
καθηγητής Τέντ Μάλοκ
(http://www.bbc.com/
news/business-38749884),
το πρόσωπο το οποίο ο
Πρόεδρος Τράμπ, σκοπεύει να τοποθετήσει ως
πρέσβη των ΗΠΑ, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνέντευξη αυτή και τα λεγόμενα του κ. Μάλοκ, με
έκανε να προβληματιστώ
έντονα και να καταλήξω
στο συμπέρασμα, ότι ο
Πρόεδρος Τράμπ και η
ομάδα του, έχουν πλήρως
διαμορφωμένο σχέδιο για
τη μετάβαση από το μέχρι
σήμερα αποσαθρωμένο
και στο δια ταύτα αποτυχημένο σύστημα, σε ένα
νέο διεθνές πλαίσιο το
οποίο πολύ απλά θα αποτελέσει επιστροφή, αλλά
κυρίως προσαρμογή στην
πραγματικότητα.
Οι τοποθετήσεις του καθη-

γητή Μάλοκ, για την ΕΕ και
για το Ευρώ, ήταν απόλυτα
ωμές, και στην ουσία είπε
αυτό που όλοι σκέφτονται
αλλά τρέμουν να παραδεχτούν, πόσο μάλλον να το
πουν. Στην πραγματικότητα τρέμουν να ακούσουν
την ίδια τη φωνή τους να
το λέει.
Η ΕΕ και το Ευρώ, ήταν
ένα όμορφο , στα χαρτιά
και τις βαρύγδουπες ομιλίες και εξαγγελίες όνειρο,
το οποίο εξελίχθηκε σε
μια καλή και επικερδή
επιχείρηση πλουτισμού
μια ελίτ, η οποία σε καμία
περίπτωση δεν είχε στον
κέντρο της πολιτικής της
την βελτίωση του επιπέδου της καθημερινής ζωής
των κοινωνιών των χωρών
της Ευρώπης.
Αντίθετα, εξελίχθηκε σε
μια προσπάθεια, χωρίς
όπλα αυτή τη φορά, δημιουργίας μιας γερμανικής
Ευρώπης, με μέσο υλοποίησης το κοινό νόμισμα
και τη δήθεν ενωμένη Ευρώπη.

Στην ουσία εξελίχθηκε σε
ένα παρά φύση εγχείρημα,
το οποίο ήταν καταδικασμένο να αποτύχει, με
αποτέλεσμα σήμερα να
έχει ξεκινήσει ανεπιστρεπτί η πορεία ξηλώματός
του, με αποκλειστικά δική
του ευθύνη.
Παρόλα αυτά, η πτώση
του και το ξήλωμα της
παρασιτικής γραφειοκρατίας που έχει δημιουργήσει
στις Βρυξέλλες, θα είναι
επίπονη, ίσως μάλιστα
αιματηρή.
Ο Πρόεδρος Τράμπ, ήταν
απλός ο μοχλός που λόγω
της δύναμης που εκπροσωπεί η χώρα του, πυροδότησε αυτή τη διαδικασία.
Μέσα στο 2017, υπάρχουν
μια σειρά εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη,
οι οποίες θα αποτελέσουν
ουσιαστικά πλήγματα στο
ήδη σοβαρότατα πληγωμένο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Το βράδυ των αποτελεσμάτων των αμερικανικών προεδρικών εκλογών,
χρησιμοποίησα μια φράση
την οποία επαναλαμβάνω
και εδώ, «Επόμενη Στάση

US President Donald J. Trump sits at his desk aboard Air Force One during his first official
trip as President en route to Philadelphia, Pennsylvania for a speech to a Republican
Congressional retreat in Washington, DC, USA, 26 January 2017. EPA, DAVID NAKAMURA
/ POOL
Παρίσι». Οι προεδρικές του.
και η Μεγάλη Βρετανία,
εκλογές στη Γαλλία στις 23 Η συνάντηση της Πρω- δίνουν μια τεράστια ευΑπριλίου, θα αποτελέσουν, θυπουργού της Μεγάλης καιρία. Κανένα Eurogroup,
μετά το Brexit, το επόμενο Βρετανίας, Τερέζα Μέι, καμία αξιολόγηση, δεν
ισχυρό πλήγμα στο γερ- με τον Πρόεδρο Τράμπ, πρόκειται να οδηγήσει
μανικά δομημένο, αλλά με δείχνει ότι η ηγεσία του σε σωτηρία της χώρας,
πήλινα πόδια, οικοδόμημα Αγγλοσαξωνικού κόσμου, Αντίθετα, εκεί που είναι βέτων Βρυξελλών. Ακόμα και έχει πάρει απόφαση να ξε- βαιο ότι θα οδηγήσει είναι
εάν η Μαρί Λεπέν, χάσει καθαρίσει το λογαριασμό, σε περισσότερο πόνο και
στο δεύτερο γύρο των με το οικοδόμημα που αίμα για τον απλό Έλληνα
εκλογών, αμέσως μετά ανόητα και εγκληματικά πολίτη.
ακολουθούν βουλευτικές επέτρεψαν μια σειρά Πρό- Το ελληνικό πολιτικό σύεκλογές με το φάσμα μιας εδροι των ΗΠΑ και Πρω- στημα, όπως διάγει μέχρι
γαλλικής προεδρίας με θυπουργοί του Ηνωμένου σήμερα, λειτουργεί ως
Πρωθυπουργό Λεπέν, να Βασιλείου, να οικοδομήσει απλό εκτελεστικό όργανο
είναι σοβαρό ενδεχόμενο. η Γερμανία, και οι διάφοροι των Βρυξελλών, αρνούΥπάρχουν οι εκλογές στην απατεώνες τύπου, Τζόρτζ μενο να αντιληφθεί τη
Ολλανδία, όπου οι δυνά- Σόρος, κάτω από τη μύτη σκληρή πραγματικότητα
μεις, που το επικρατών, τους.
και το νέο διεθνές πλαίσιο
μέχρι σήμερα, σύστημα Η Ελλάδα, είναι η χώρα το οποίο έχει ξεκινήσει να
αρέσκεται να αποκαλεί, που περισσότερο από διαμορφώνεται.
απλουστευτικά, ακροδε- κάθε άλλη χώρα στην Ευ- Η ελληνική κυβέρνηση και
ξιές, πολύ δύσκολα θα ρώπη, έχει ζήσει την αγρι- ο Πρωθυπουργός, βρίσκοχάσουν τις εκλογές. Στη ότητα του Βερολίνου. Αυτό νται με δική τους ευθύνη,
συνέχεια έρχεται η εκλο- βέβαια, εάν θέλουμε να εί- για μια ακόμη φορά στη
γική αναμέτρηση στη Γερ- μαστε απόλυτα δίκαιο, δεν μέγγενη του Βερολίνου
μανία. Και μόνο το γεγονός δίνει άφεση αμαρτιών, στις και του εκτελεστικού του
ότι το οικοδόμημα Μέρκελ εγκληματικές πολιτικές οργάνου που ακούει στο
– Σόϊμπλε απειλείται, από που όλοι ακολουθήσαμε όνομα Βρυξέλλες – Ευρωτην τραγική περίπτωση, και συνεχίζουμε να ακο- ζώνη.
Μάρτιν Σούλτς, λέει πολλά λουθούμε στην Ελλάδα τις Η αντιπολίτευση, εάν
για την Ευρώπη, αλλά και τελευταίες δεκαετίες, αρ- πραγματικά επιθυμεί να
την ίδια τη Γερμανία, που νούμενοι να εκσυγχρονί- παρουσιάσει στην ελληέχει οικοδομήσει το Βερο- σουμε και να ενισχύσουμε νική κοινωνία μια ενναλίνο. Και ας μην ξεχνάμε τη χώρα μας, εκμεταλλευ- λακτική απέναντι στην
και την Ιταλία, όπου όπως όμενοι τα πλεονεκτήματα κ υ β έρν η σ η πρ ότα σ η ,
όλα δείχνουν το φάσμα της. Απλά μπήκαμε όλοι δεν μπορεί να αγνοεί τις
Γκρίλο, πλανάται πάνω από στο μέλι που μας σέρβιρε οφθαλμοφανείς εξελίξεις
το μαγαζί των Βρυξελλών, σε διεθνές και ευρωπαϊκό
την Ρώμη.
για να έρθει σήμερα ο επίπεδο και να σιωπά απέΑκόμα όμως και όλα αυτά μάνατζερ του μαγαζιού το ναντι στις εγκληματικές
να μην γίνουν πραγματικό- Βερολίνο, να μας ζητήσει συμπεριφορές του φαύλου
τητα, το γεγονός ότι έχουν να επιστρέψουμε το μέλι συστήματος, Βερολίνου –
φτάσει στο κατώφλι και σε αίμα.
Βρυξελλών. Δεν μπορείς
κτυπούν με ένταση την Η ώρα λοιπόν έφτασε. Ο να αντιπολιτευτείς τον
πόρτα, φωνάζει από μόνο Πρόεδρος Τράμπ, το Brexit Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να

έδειχνε γρασίδι χωρίς κόσμο, κάνοντας λόγο για
250.000 θεατές», τόνισε
ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Αυτό είναι ψέμα», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στον εν
εξελίξει «πόλεμο» που
βρίσκεται ο ίδιος με τα
ΜΜΕ, ο Τραμπ είπε ότι οι
δημοσιογράφοι είναι μεταξύ των «πλέον ανέντιμων
ανθρωπίνων όντων στον
πλανήτη».
Η αμερικανική αστυνομία
δεν δίνει συνήθως στοιχεία
για τον αριθμό συγκεντρωμένων, αλλά σύμφωνα
με τις αεροφωτογραφίες
που δημοσιεύτηκαν την

Παρασκευή από αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα το
πλήθος που παρακολούθησε την ορκωμοσία δεν
έφτανε έως το Μνημείο
Ουάσιγκτον και φαινόταν
σαφώς μικρότερο από
1.500.000.
Οι παριστάμενοι θεατές
ήταν επίσης πολύ λιγότεροι από όσους είχαν
συγκεντρωθεί στις δύο
ορκωμοσίες του Μπαράκ
Ομπάμα το 2009 και το
2013.
Σε μια ανακοίνωση του
λίγο μετά ο εκπρόσωπος
του Λευκού Οίκου Σον
Σπάισερ επιτέθηκε σφοδρά στους δημοσιογρά-

ασκήσεις την οφειλόμενη
κριτική στο Βερολίνο και
τους υπαλλήλους του στις
Βρυξέλλες. Τα ίδια κάνει
και ο Φιγιόν στη Γαλλία
και έχει αρχίσει να βλέπει
την πλάτη της Λεπέν στις
δημοσκοπήσεις. It’s time
to wake up and smell the
coffee.
Και όσο να ακούγεται παράξενο, ο κ. Τσίπρας από
το πουθενά έχει μπροστά του μια ευκαιρία. Εάν
αντιληφθεί ότι ακόμα και
να κλείσει η πολυθρύλητη
αξιολόγηση, και ικανοποιηθεί η δίψα του Βερολίνου
για αίμα, τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο για
τη χώρα. Σε λίγους μήνες
πάλι στην ίδια και χειρότερη κατάσταση θα βρεθούμε. Και τότε ο δρόμος
θα είναι χωρίς επιστροφή.
Η Ελλάδα, μπορεί να αποτελέσει το μοχλό, στο εσωτερικό της Ευρώπης, της
αλλαγής που προωθούν
οι δυνάμεις που έφεραν
το Brexit και την Προεδρία Τράμπ. Πρόκειται
για δύσκολο εγχείρημα
που χρειάζεται κότσια και
σχέδιο. Εάν, αποφασίσει να
κάνει τη ρήξη, δεν θα είναι
κάτι εύκολο και θα πρέπει
να εξηγήσει το γιατί. Και
πάνω από όλα θα πρέπει
να αποδεχθεί την ευθύνη
ότι για τα δυο χρόνια που
η χώρα βούλιαζε πιο πολύ
στο βούρκο της γερμανικής Ευρώπης. Κάτι που θα
είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Όσο όμως, η αντιπολίτευση σιωπά, έναντι της
γερμανικής Ευρώπης, έχει
την ευκαιρία.
Η ευκαιρία, ελέω Brexit και
Προεδρίας Τράμπ, είναι
εδώ. Και είναι διαθέσιμη
και για την κυβέρνηση και
για την αντιπολίτευση. Ο
Πρωθυπουργός ευρισκόμενος στην κυβέρνηση
έχει ένα προβάδισμα. Το
μόνο που μένει είναι κάποιος να την αρπάξει. Ναι
στην Ευρώπη, αλλά όχι στη
γερμανική Ευρώπη.
Ο Δημήτρης Γ. Απόκης
είναι Διεθνολόγος Απόφοιτος του The Paul H.
Nitze, School of Advanced
International Studies, The
Johns Hopkins University
και Δημοσιογράφος

Ντ. Τραμπ κατά των ΜΜΕ: Ψέμα το ότι δεν
είχα κόσμο στην ορκωμοσία

Στην πρώτη του ολόκληρη μέρα στην προεδρία
των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής ο Ντόναλντ
Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση
εναντίον των μέσων ενημέρωσης, κατηγορώντας
αυτά ότι μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις σχετικά με
τον αριθμό των ανθρώπων
που παρευρέθηκαν στην
τελετή ορκωμοσίας του.
«Στ’ αλήθεια, φαινόταν ότι
ήταν 1.500.000 άνθρωποι,
το πλήθος έφτανε ως το
Μνημείο Ουάσιγκτον»,
δήλωσε κατά την επίσκεψη
του στο αρχηγείο της CIA.
«Παρακολουθούσα έναν
τηλεοπτικό σταθμό που

φους, χαρακτηρίζοντας
«επαίσχυντες» τις προσπάθειες τους να μειώσουν την
επιτυχία σε προσέλκυση
θεατών της ορκωμοσίας
του νέου προέδρου.
«Ήταν το μεγαλύτερο πλήθος που έχει συγκεντρωθεί
ποτέ σε τελετή ορκωμοσίας, τελεία και παύλα»,
δήλωσε χωρίς να παρέχει
οποιοδήποτε σαφή απόδειξη για να στηρίξει τον
ισχυρισμό του.
«Θα ζητήσουμε από τα
μέσα ενημέρωσης να λογοδοτήσουν», τόνισε ο
Σπάισερ, υψώνοντας τον
τόνο της φωνής του.
«Οι Αμερικανοί αξίζουν

κάτι καλύτερο και
όσο ο Ντόνα λν τ
Τραμπ είναι ο αγγελιοφόρος αυτού του
κινήματος θα μεταφέρει το μήνυμα
του απευθείας στον
αμερικανικό λαό»,
πρόσθεσε, αρνούμενος να απαντήσει
σε ερωτήσεις των
δ η μ ο σ ι ογρ ά φ ω ν
που ήταν παρόντες.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Το Καστοριανό καρναβάλι «των Ζητιάνων» στο Τορόντο.
Του Ι. Σ. Σαραϊδάρη
Τα Ραγκουτσάρια ή το
καρναβάλι των ζητιάνων
είναι η ετήσια εκδήλωση

του καρνάβαλου της πό-

λης της Καστοριάς που
διαδραματίζεται από τις 6
του Ιανουαρίου την (ημέρα
των Φώτων) έως και τις 8
του ίδιου μήνα.

νηγυρικών εκδηλώσεων
φθάνουν στις αρχαίες Διονυσιακές τελετουργίες
και παρά τις όποιες απαγορεύσεις στην περίοδο του
Βυζαντίου κατόρθωσαν να
επιβιώσουν έως και
τις ημέρες μας.
Στην διάρκεια των
πανηγυρισμών άνδρες και γυναίκες
μικροί και μεγάλοι
οργανωμένοι σε
ομάδες (μπουλούκια) που η κάθε
μια ομάδα έχει τα
δικά της χρώματα
και φορεσιές αλλά
και την παραδοσιακή ορχήστρα
ξεφαντώνουν με
χορούς και τραγούδια στους δρόμους
της πόλης.
Ο δραστήριος Σύλλογος Καστοριάς
και περιχώρων είναι γνωστός στην
Ελληνική παροικία
του Τορόντο για τις
ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες του που έχουν
την γνήσια σφραγίδα της τοπικής του
παράδοσης.
Έτσι το Σάββατο
στις 7 του Ιανουαρίου, την δεύτερη
ημέρα των πανηΟι ρίζες αυτών των πα- γυρισμών του Καστορι-

ανού εθίμου, στο
Τορόντο, στην ευρύχωρη αίθουσα
του Estate Banquet
Hall, μέλη και φίλοι του Συλλόγου
ανταποκρινόμενοι
στο κάλεσμα του
προέδρου Δημήτρη Νάσκου και
των με λών του
διοικητικού συμβουλίου συναντήθηκαν για να
ξανα ζήσουν τις
ξέγνοιαστες στιγμές του εθίμου. Σε
μια χαλαρή αλλά
ζεστή και φιλική
ατμόσφαιρα, όπου
ο οίνος κυριαρχούσε και με τους
ήχους της ορχήστρας που ασταμάτητα οδηγούσε
στην διασκέδαση
όλοι οι συνδαιτημόνες αφέθηκαν
και ξαναγύρισαν
στις γλυκές στιγμές
της νιότης τους.
Ο καρνάβαλος
εκπροσωπήθηκε
από μικρούς και
μεγάλους που καθώς είχαν
καλυμμένο το πρόσωπο με
μουτσούνες και ήταν ντυμένοι με παράξενες πολύχρονες φορεσιές παρουσιάσθηκαν στην αίθουσα και

παρέλασαν σαν μπουλούκι
καταλαμβάνοντας την χορευτική πίστα στο κέντρο
της αίθουσας.
Τα Ραγκουτσάρια στο Τορόντο είναι μια ετήσια

Μαμμακεδονική Οντάριο. Μουσική
βραδιά και κοπή Βασιλόπιτας.
Του Ι. Σ. Σαραϊδάρη
Η πρώτη εκδήλωση για το νέο έτος
οργανώθηκε από Συμβούλιο της Παμμακεδονικής στο στην κύρια αίθουσα
του κτιρίου της στις 15 του Ιανουαρίου.
Ήταν μια Μουσική βραδιά με πολύ
τραγούδι γνήσια λαϊκή μουσική και
άφθονο κρασί που συνόδευε τους
εκλεκτούς μεζέδες από το εστιατόριο
ΜΕΓΑΣ. Η ευθυμία και το κέφι επικρατούσαν από νωρίς στην κατάμεστη
αίθουσα όπου η φωνή της Έλενας
Ηλιάδη μέσα από τους λαϊκούς τόνους
της μουσικής υπόκρουσης της μουσικής της συνοδείας της ορχήστρας του
Γιώργου Αζελή κυριαρχούσε και έδινε
τον ρυθμό.
Το ξεκίνημα της άρτια οργανωμένης
εκδήλωσης σημείωσε η είσοδος στην
αίθουσα, σε συνδυασμό με το χαμήλωμα του φωτισμού, ομάδας μελών του
γυναικείου τμήματος της Οργάνωσης
που χορευτικά και έχοντας ενώσει τις
μελωδικές τους φωνές σε χορωδιακό
επίπεδο απέδιδαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα με μια επιτυχημένη αυτοσχέδια δική τους σκωπτική επιλογή
που κριτικάριζε τις ημέρες και έργα
της ελληνικής πολιτικής κατάστασης.
Η Τερέζα Νικολαΐδης που είχε και τον
ρόλο της οικοδέσποινας (παρουσιάστριας) αφού καλωσόρισε όλους τους
παρευρισκόμενους και προλόγισε
παρουσίασε τον πρόεδρο Δημήτρη
Κάρα, για να κηρύξει την έναρξη του
προγράμματος.
Ο πρόεδρος κος, Δημήτρης Κάρας
ευχαρίστησε τους συνεργάτες του στο
συμβούλιο για το δύσκολο εθελοντικό
έργο που έχουν αναλάβει και εκτελούν
πάντοτε με επιτυχία μη παραλείποντας
να τονίσει για ακόμη μια φορά ότι
η άψογη οργάνωση της εκδήλωσης
της βραδιάς οφείλεται σε εκείνους
και μόνο.
Η υπόλοιπη βραδιά αφιερώθηκε στην
λαϊκή μουσική τον χορό και το τραγούδι με την Έλενα Ηλιάδη.

εκδήλωση που οργανώνεται και πραγματοποιείται από τον σύλλογο της
Καστοριάς και Περιχώρων
και συμπίπτει χρονικά με
αυτήν της Καστοριάς.

16

January 24 - February 10, 2017

PATRIDES

PATRIDES

24 Ιανουαρίου - 10 Φεβρουαρίου 2017

17

January 24 - February 10, 2017

18

PATRIDES

Χάος από το διάταγμα Trump κατά μεταναστών
Θύελλα προκάλεσε παγκοσμίως το εκτελεστικό
διάταγμα που υπέγραψε
ο Αμερικανός πρόεδρος
Donald Trump και σύμφωνα με το οποίο “παγώνει”
το πρόγραμμα εισδοχής
μεταναστών στις ΗΠΑ (για
120 ημέρες), αλλά και απαγορεύει την είσοδο σε
πολίτες επτά κατά πλειοψηφία μουσουλμανικών
χωρών. Στην ταξιδιωτική
απαγόρευση μάλιστα δεν
αποκλείονται οι κάτοχοι
πράσινης κάρτας. “Θα απαγορεύεται (η είσοδος) κατόχων πράσινης κάρτας”,
ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
η Τζίλιαν Κρίστενσεν, που
ασκεί καθήκοντα εκπροσώπου του υπουργείου
Εσωτερικής Ασφάλειας.
Με αφορμή την κίνηση
Trump, μια ομοσπονδιακή
δικαστής στο Μπρούκλιν
της Νέας Υόρκης εξέδωσε
κατεπείγουσα εντολή με
την οποία αναστέλλεται
προς το παρόν η δυνατότητα των αρχών των
ΗΠΑ να απελαύνουν από
τη χώρα ανθρώπους που
έχουν φθάσει σε αμερικανικά αεροδρόμια με
έγκυρες βίζες.
Ως απάντηση, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε
ότι θα “συμμορφωθεί προς
τις δικαστικές αποφάσεις”
αλλά ότι εξακολουθεί να
ισχύει η εκτελεστική δράση του διατάγματος. “Τα
πρόσωπα αυτά πέρασαν
από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και περνούν τη διαδικασία για την είσοδο στις
ΗΠΑ, σύμφωνα με τους
νόμους μας για τη μετανά-

νών πολιτών που
σ υ νε λή φ θ η σ α ν
στο αεροδρόμιο
JF Kennedy της
Νέας Υόρκης με
βάση το διάταγμα
Trump που μόλις
είχε τεθεί σε ισχύ.
Τι απαντά ο Trump
στους επικριτές
Η Αμερική έχει
ανάγκη “ισχυρά σύνορα” και
“ακραίες εξακριβώσεις”, ανέφερε
σήμερα ο Trump στον λογαριασμό του στο Twitter,
αντιδρώντας προφανώς
στην απόφαση που έλαβε
μια Αμερικανίδα δικαστής
για το διάταγμα.
“Η χώρα μας έχει ανάγκη
ισχυρά σύνορα και ακραίες
εξακριβώσεις ΤΩΡΑ. Δείτε
τι συμβαίνει στην Ευρώπη
και, στην πραγματικότητα,
σε όλο τον κόσμο - ένα
τρομερό χάος!” πρόσθεσε
ο Αμερικανός πρόεδρος.

O u r co u n t r y n e e d s
strong borders and
extreme vetting, NOW.
Look what is happening
all over Europe and,
indeed, the world - a
horrible mess!

τέτοιο, θα τους απαγορεύεται η είσοδος στη χώρα.
“Δεν ήταν χάος”, δήλωσε
από την πλευρά του ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Reince Priebus, στην
εκπομπή του NBC “Meet
the Press” και πρόσθεσε
πως 325.000 ταξιδιώτες
εισήλθαν στις Ηνωμένες
Πολιτείες το Σάββατο και
109 από αυτούς συνελήφθησαν. “Οι περισσότεροι
από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει. Έχουμε
άλλους 24 περίπου που
παραμένουν και θα έλεγα
ότι αφού δεν είναι απαίσιοι
άνθρωποι θα προχωρήσουν πριν από το υπόλοιπο μισό της σημερινής
ημέρας”, είπε.

Λευκός Οίκος: Προ- Welcome to Canada
σωπικά δεδομένα είπε ο Trudeau
να δηλώνει όποιος
Από τους πρώτους που
έρχεται στις ΗΠΑ
Εν μέσω της θύελλας αντιδράσεων που προκάλεσε
το περιβόητο διάταγμα,
ο Αμερικανός πρόεδρος
εμφανίζεται, μέσω στενών
συνεργατών του, να είναι
πλήρως αφοσιωμένος και

εναντιώθηκαν στην απόφαση Trump ήταν ο Justin
Trudeau, o πρωθυπουργός
του Καναδά, που “τουίταρε” πως όσοι πρόσφυγες
δεν γίνουν δεκτοί στις
ΗΠΑ, θα τους καλωσορίσει
ο Καναδάς.
To those fleeing
persecution, terror
& war, Canadians
will welcome you,
regardless of your
f a i t h . D i ve r s i t y
is our strength
WelcomeToCanada

αντιδράσει αν αυτό έχει
συνέπειες σε Βρετανούς
πολίτες”, τόνισε ο εκπρόσωπος της Βρετανίδας
πρωθυπουργού. Σημειωτέον πως η May δέχθηκε
έντονες επικρίσεις στο
εσωτερικό επίπεδο επειδή
δεν αντέδρασε στο διάταγμα κατά την επίσκεψή της
στην Τουρκία.
Εμμέσως επέλεξε ο Ιταλός πρωθυπουργός Paolo
Gentiloni να τοποθετηθεί
σχετικά με την απόφαση
των ΗΠΑ. “Η Ιταλία παραμένει προσηλωμένη στις
αρχές της. Ανοικτή κοινωνία, πολυφωνική ταυτότητα, καμία διάκριση.
Πρόκειται για τα θεμέλια
της Ευρώπης”, τόνισε ο
Ιταλός κεντροαριστερός
πρωθυπουργός, μέσω του
Twitter.
Έντονες αντιδράσεις εξέφρασε και το Ιράν, το οποίο
προχώρησε σε επίσημη
διαμαρτυρία. Το γραπτό
σημείωμα που επιδόθηκε
στον πρεσβευτή, ο οποίος
εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο Ιράν
-καθώς η Ουάσινγκτον
και η Τεχεράνη δεν διατηρούν διπλωματικές
σχέσεις- αναφέρει πως το
εκτελεστικό διάταγμα του
Trump “βασίστηκε σε λανθασμένα και μεροληπτικά
προσχήματα που είναι

Αν τ ι δρ ά σ ε ι ς
ηγετών

στευση και τις δικαστικές
αποφάσεις”, αναφέρει η
ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
Στο ίδιο μήκος κύματος
κινήθηκαν αμερικανικές
οργανώσεις προάσπισης
των ατομικών δικαιωμάτων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και η ισχυρή
ACLU, η οποία προσέφυγε
στη δικαιοσύνη κατά του
διατάγματος του Donald
Trump να απαγορεύσει
την είσοδο στις Ηνωμένες
Πολιτείες πολιτών επτά
μουσουλμανικών χωρών.
Η προσφυγή κατά του
Trump και του υπουργού
Εσωτερικής Ασφαλείας
των ΗΠΑ κατατέθηκε στο
ομοσπονδιακό δικαστήριο
της Νέας Υόρκης από την
Ένωση Ατομικών Ελευθεριών και άλλες οργανώσεις
υπεράσπισης των δικαιωμάτων και των μεταναστών, που απαιτούν την
απελευθέρωση δύο ιρακι-

Εκτός από τις οργανώσεις προάσπισης ατομικών δικαιωμάτων, την αντίθεσή τους
στην πρωτοβουλία Trump
εξέφρασαν και ηγέτες.
Ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου, Steffen Seibert,
δήλωσε ότι η κ. Merkel
“είναι πεπεισμένη ότι όσο
απαραίτητη και δικαιολογημένη είναι η μάχη κατά
της τρομοκρατίας, αυτό
δεν δικαιολογεί να θέτουμε τους ανθρώπους μιας
συγκεκριμένης πίστης ή
συγκεκριμένης καταγωγής, υπό καθεστώς γενικότερης αμφισβήτησης”.

ανυποχώρητος στην απόφασή του αυτή.
Όπως μεταδίδει το CNN,
ο αξιωματούχος Stephen
Miller ανέφερε πως ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να
ζητήσει από όσους επισκέπτονται τις ΗΠΑ να αποκαλύψουν στις αρχές όλες τις
συνδέσεις που έχουν στο
διαδίκτυο (τις ιστοσελίδες
που επισκέπτονται, τους
λογαριασμούς που έχουν
στα κοινωνικά δίκτυα), καθώς και να γνωστοποιούν
στις αρχές τις προσωπικές
επαφές που έχουν στα
τηλέφωνά τους. Σε περίπτωση που αρνηθούν κάτι Από την πλευρά της, η
Βρετανίδα
πρωθυπουργός
Theresa
May δεν
συμφωνεί με το
δ ι ά τα γ μ α
Trump και
“η κυβέρνηση θα

αντίθετα με τις συνθήκες
ανθρωπίνων δικαιωμάτων”. Νωρίτερα, ο ΥΠΕΞ
του Ιράν χαρακτήρισε την
απόφαση των ΗΠΑ ως
ένα “μεγάλο δώρο στους
εξτρεμιστές”.

Επιφυλάξεις και από
τους Ρεπουμπλικάνους
Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία των
ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικάνος
Μιτς ΜακΚόνελ, δήλωσε
πως οι Ηνωμένες Πολιτείες
πρέπει να “είναι προσεκτικές” καθώς θα εφαρμόζουν το νέο εκτελεστικό
διάταγμα του προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ με στό-

χο τη μετανάστευση από
επτά κυρίως μουσουλμανικές χώρες.
Ο ΜακΚόνελ δήλωσε στην
εκπομπή του ABC “This
Week” πως το πρόγραμμα
είναι καλή ιδέα προκειμένου να γίνει πιο αυστηρή
η εξέταση των μεταναστών, αλλά “νομίζω επίσης
πως είναι σημαντικό να
θυμόμαστε πως μερικές
από τις καλύτερες πηγές
μας στον πόλεμο κατά της
ριζοσπαστικής ισλαμιστικής τρομοκρατίας είναι
μουσουλμάνοι, τόσο σε
αυτή τη χώρα όσο και στο
εξωτερικό... Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί καθώς
το κάνουμε αυτό”, είπε.
Και οι υποστηρικτές
Δεν έλειψαν όμως και οι
πολιτικοί που εξέφρασαν
δημοσίως τη στήριξή τους
στον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τσέχος πρόεδρος,
Milos Zeman, μέσω του
εκπροσώπου του, έδωσε
συγχαρητήρια στον Trump
επειδή “προστατεύει τη
χώρα του”. Ζήτησε μάλιστα
από την ΕΕ να ενστερνιστεί
παρόμοιες πολιτικές.
Ο Ολλανδός ακροδεξιός,
Geert Wilders, με μήνυμά
του, συνεχάρη και αυτός
τον Trump, σημειώνοντας
πως θα ήθελε ο Αμερικανός πρόεδρος να αυξήσει
τον αριθμό των μουσουλμανικών χωρών προς τις
οποίες απευθύνεται η απαγόρευση εισόδου.

Ανησυχία στις εταιρείες
Παράλληλα, ιδιοκτήτες
ε πι χε ι ρ ή σ ε ω ν - κο λ ο σ σών, όπως η Google και
το Facebook εξέφρασαν
αγωνία για την τύχη των
εργαζομένων τους που
κατάγονται από κάποια
από τις χώρες που θεωρεί

ίδιο μήκος κύματος και
οι δηλώσεις του CEO της
Airbnb, Brian Chesky, ο
οποίος αναφέρει: “η απαγόρευση σε πολίτες χωρών ή σε πρόσφυγες να
έρχονται στην Αμερική
είναι άδικη και πρέπει να
σταθούμε μαζί με αυτούς
που επηρεάζονται από
αυτή την απόφαση”.
Από την πλευρά της, η
Google ανακάλεσε πίσω
στις ΗΠΑ όλα τα μέλη του
προσωπικού της που βρισκόντουσαν στο εξωτερικό, μετά την έκδοση του
διατάγματος. Εκπρόσωπος
του τεχνολογικού κολοσσού μιλώντας στο BBC
ανέφερε τις ανησυχίες της
εταιρίας αναφορικά με τις
πιθανές επιπτώσεις που
θα έχει η απόφαση Trump,
η οποία θα μπορούσε να
μπλοκάρει εκτός των ΗΠΑ
μέλη του υψηλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού της.
Όπως αναφέρει το CNBC,
ακόμα και ο ίδιος ο Sergey
Brin, ο συνιδρυτής της
Google, βρέθηκε μαζί
με άλλους διαδηλωτές
στο αεροδρόμιο του Σαν
Φρανσίσκο για να εκφράσει την αντίθεση του στην
απόφαση του προέδρου
Trump. Μάλιστα φέρεται
να επαναλάμβανει τη φράση “βρίσκομαι εδώ γιατί
είμαι πρόσφυγας”.
Οι νέοι περιορισμοί έχουν
δημιουργήσει “πονοκέφαλο” στις εταιρίες υψηλής
τεχνολογίας, καθώς προσλαμβάνουν εξειδικευμένο προσωπικό απ’ όλο τον
πλανήτη, κάνοντας χρήση
της σχετικής βίζας H1-B.
Αλλάζουν τακτική οι αεροπορικές εταιρείες
Άμεσα επηρεάστηκαν οι
αεροπορικές εταιρείες από
το περιβόητο διάταγμα
του Trump. Καταρχάς, οι
αεροπορικές εταιρείες που
λειτουργούν στο
Διεθνές Αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι
της Βηρυτού (Λίβανος) έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν
μέτρα τα οποία συνάδουν με τους
ταξιδιωτικούς περιορισμούς που
αποφάσισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Επίσης, στην Αίγυπτο, εκπρόσωπος
της Egyptair δήλωσε ότι οι αρχές
τούς είχαν ενημερώσει
ώρες νωρίτερα για τους
νέους περιορισμούς. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι κάτοχοι
πράσινης κάρτας από το
Σουδάν, την Υεμένη, το
Ιράν, το Ιράν, τη Συρία, τη
Σομαλία και τη Λιβύη θα
μπορούν να επιβιβάζονται
στις πτήσεις για τις ΗΠΑ,
όπως και οι κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων
και κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

επικίνδυνες ο Trump και
του ζητούν να επανεξετάσει τη θέση του. Ο Mark
Zuckerberg, ιδιοκτήτης
του Facebook, με ανάρτησή του γράφει: “Οι προπαππούδες μου κατάγονται από την Γερμανία, την
Αυστρία και την Πολωνία.
Οι γονείς της Priscila ήταν
πρόσφυγες από την Κίνα
και το Βιετνάμ. Οι ΗΠΑ
είναι έθνος μεταναστών
και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι’ αυτό”.
“Οι πράξεις του Trump Με πληροφορίες από BBC,
πληγώνουν τους ανά τον Guardian, New York Times
κόσμο εργαζόμενους της Capital.gr
Netflix και είναι εντελώς
αντιαμερικανικές”, αναφέρει ο Reed Hastings, chief
executive της Netflix. Στο
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Οι ιδιαιτερότητες της οικονομικής πολιτικής
Trump και οι επιπτώσεις της

Του Βασίλη Παζόπουλου*

Προσωπικά θεωρώ πως
έχουμε ένα επιπλέον λόγο
να μην ρισκάρουμε με
την Ευρώπη. Τόσα χρόνια
εξάλλου δεν μας βγήκε σε
κακό.

«Οι πολιτικοί ευημερούσαν
αλλά οι θέσεις εργασίες μειωνόντουσαν και τα
εργοστάσια κλείνανε. Το
κατεστημένο προστάτευε
τον εαυτό του, αλλά όχι
τους πολίτες».

Η ατμομηχανή της ΕΕ, η
Γερμανία, έχει ως πρώτο
εμπορικό εταίρο τις ΗΠΑ.
Το 2014 πραγματοποίησε
εξαγωγές 121 δις, ενώ οι
εισαγωγές ήταν οι μισές.
Αυτό μας κάνει μια διαφορά 60 δισεκατομμύρια.
Δεύτερος κατά σημασία
εμπορικός εταίρος είναι
η Κίνα με ισοσκελισμένες
εισαγωγές και εξαγωγές,
ενώ τρίτη είναι η Βρετανία
που έχει πλεόνασμα 54
δισεκατομμύρια.

Α υ τ ά α ν ά φ ε ρ ε μ ε τα ξύ άλλων ο Trump στην
εναρκτήρια ομιλία του,
κάνοντας να χτυπήσει συναγερμός σε πολλές πρωτεύουσες.
Πρώτοι από όλους ένιωσαν τις σεισμικές δονήσεις
τα κράτη που βασίζονται
στις εξαγωγές, όπως η
Κίνα και η Γερμανία. Δεν
είναι τυχαίο που κινέζοι
αξιωματούχοι κάνανε δηλώσεις κατά του προστατευτισμού
Ποιος θα το έλεγε. Φτάσαμε στο σημείο να θέλουν
προστατευτισμό και δημόσια έργα οι καπιταλιστές,
δρου είναι να εξαναγκάσει
ενώ υπέρ του ελεύθερου
σε επενδύσεις εντός της
μυριούχοι
είναι
το
εμπορίου είναι οι κομμουχώρας όσους επιθυμούν
μεγάλο στοίχημα.
νιστές!
να πουλήσουν τα προιόντα
τους στους αμερικάνους
Ναι, σε τέτοιους και- Ο Trump διόρισε υπουργό πολίτες. Αλλιώς οι δασμοί
ρούς ζούμε. Των μεγά- Εργασίας κάποιον που έχει θα καθιστούν μη ανταταχθεί εναντίον του κατώ- γωνιστικά τα προϊόντα
λων ανατροπών.
τατου μισθού, έναν υπουρ- τους. Με αυτόν τον τρόπο
γό Περιβάλλοντος που
Και όποιος εξακολουθεί έχει καταθέσει σημαντικό φιλοδοξεί να εξασφαλίσει
να ερμηνεύει τα γεγονότα αριθμό αγωγών εναντίον δουλειές σε όλους, διευχρησιμοποιώντας τους του ίδιου του υπουργείου ρύνοντας την φορολογική
όρους του χθες, θα μείνει του, έναν υπουργό Ενέρ- βάση.
με την απορία γιατί δεν γειας που πιστεύει ότι το
Επίσης ανεβάζοντας τα
μπορεί να τα καταλάβει
υπουργείο του πρέπει να επιτόκια στοχεύει στην εισΤο υπουργικό συμβούλιο καταργηθεί.
ροή διεθνών κεφαλαίων,
Μεγάλο ενδιαφέρον πα- Έβαλε υπουργό Παιδείας καθιστώντας μη αναγκαία
ρουσιάζει το αντιφατικό κάποια που δεν πιστεύει την κοπή χρήματος.
μίγμα της πολιτικής που θα στον κεντρικό έλεγχο της
ακολουθηθεί. Από την μια εκπαίδευσης και τάσσεται Αντίθετα, οι υπόλοιπες οιείναι κατά του ελεύθερου υπέρ των vouchers, έναν κονομίες θα αναγκαστούν
διεθνούς εμπορίου, αλλά υπουργό Οικισμού που να «τυπώσουν» χρήμα,
ταυτόχρονα με ξεκάθαρα έχει επικρίνει τα κυβερνη- υποτιμώντας τα νομίσματά
φιλελεύθερη πολιτική στο τικά προγράμματα στέγα- τους για να ανταπεξέρεσωτερικό, όπως η μείωση σης και έναν υπουργό Υγεί- θουν στις νέες συνθήκες.
Αυτό εννοούσε ο Ντράγκι
των φόρων
ας πολέμιο του Obamacare όταν δήλωνε ότι το QE
μπορεί να παραταθεί

Η επιλογή των μελών
που απαρτίζουν την
νέα κυβέρνηση - σχεδόν όλοι δισεκατομ-

Όλα αυτά τα πλεονάσματα
αρχίζουν πλέον να αμφισβητούνται ως προς
το πόσο μπορούν να συνεχιστούν. Επιπλέον το
πετρέλαιο λόγω της προβλεπόμενης ανόδου του
προβλέπεται ταχύτερη
δολαρίου θα ακριβύνει,
άνοδος των αμερικάνικων
όμως δεν θα επηρεάσει τις
επιτοκίων και του δολαρίΗΠΑ όσο την Ευρώπη.
ου. Ωστόσο οι ακριβότερες
εξαγωγές θα ισοσταθμιΕυνοϊκές συνθήκες φαίνεστούν με την εσωτερική
ται να δημιουργούνται για
ανάπτυξη.
τις αμερικάνικες εταιρίες
που είναι προσανατολιΤαυτόχρονα θα υπάρξει
σμένες στην εγχώρια ζήυπερχρέωση των ανατηση, ειδικά αν διαθέτουν
πτυσσόμενων οικονομιεργοστάσια στο έδαφος
ών και των ξένων επιχειτων ΗΠΑ. Αντίθετα οι ειρήσεων δανεισμένων σε
σαγωγείς και οι φαρμακοδολάρια, που θέλησαν να
βιομηχανίες θα παλέψουν
εκμεταλλευτούν τα χαμησε λιγότερο ευνοϊκό περιλά επιτόκια, καθιστώντας
βάλλον
ευκολότερες τις εξαγορές
στο εξωτερικό
Για πρώτη φορά έχουμε
αμφισβήτηση για το καθεΑπό την σκοπιά του στώς του πετροδόλαρου

επενδυτή

Το χρηματιστήριο που θα
ευνοηθεί, φαίνεται να είναι
και πάλι το αμερικάνικο.
Δύσκολα όμως θα υπάρξει
άνοδος χωρίς αναταράξεις. Οι πιο συντηρητικοί
ίσως θα έπρεπε να περιΠροστατευτισμός αλά
μένουν τυχόν υποχώρηση
Η
πολιτική
Trump
οδηγεί
Trump
σε αύξηση των πληθω- του S&P για να αγοράσουν
Το σχέδιο του νέου προέ- ριστικών πιέσεων, άρα με ασφάλεια.

Ο τερματισμός της συνθήκης του Bretton Woods το
1971, εξάλειψε το κίνητρο
για τις ξένες χώρες να χρησιμοποιούν δολάρια για
το διεθνές εμπόριο. Έτσι
η κυβέρνηση των ΗΠΑ
επινόησε ένα νέο κόλπο να
διατηρήσει το δολάριο ως
παγκόσμιο αποθεματικό
νόμισμα.

Ήρθε σε συμφωνία με τους
Σαουδάραβες ώστε να
χρησιμοποιήσουν τη δεσπόζουσα θέση τους στον
ΟΠΕΚ και να επιβάλλουν
ότι όλες οι συναλλαγές πετρελαίου θα πραγματοποιούνται μόνο με δολάρια.
Οι ΗΠΑ ως αντάλλαγμα
εξασφάλισαν στον βασιλικό οίκο των Σαούντ την
– πλουσιοπάροχη – επιβίωση του.
Το καθεστώς του πετροδόλαρου κράτησε με επιτυχία
μέχρι σήμερα. Ωστόσο
τα πράγματα φαίνεται να
αλλάζουν. Είμαστε στα
πρόθυρα μιας καθοριστικής στροφής, όσο αυτή
που συνέβη επί Νίξον, όταν
αποδεσμεύτηκε το δολάριο από τον χρυσό.
Η σχέση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των
ΗΠΑ βρέθηκε στο χειρότερο σημείο της πέρσι, ενώ
αναμένεται να επιδεινωθεί
και άλλο, καθώς ο Trump
παραμένει εχθρικός προς
τους Σαουδάραβες.

Ένα πιθανό σενάριο
Τι μπορεί να αντικαταστήσει τα πετροδολάρια ;
Μόνο ο χρυσός.
Αν πραγματοποιηθεί ένα
τέτοιο σενάριο, καλό θα είναι να έχουμε υπόψη μας τι
έγινε στο παρελθόν. Όταν
ο Νίξον αποδέσμευσε το
δολάριο το 1971, μέσα σε
μια δεκαετία η αξία της
ουγκιάς εκτινάχθηκε από
τα 35 δολάρια στα 850.
Όποιος θεωρεί πως ο νέος
πρόεδρος είναι ευνοϊκά
προδιατεθειμένος για το
πολύτιμο μέταλλο, υποτιμάει την αδυναμία που
του έχει. Πρόκειται περί
για πάθους.
Μην νομίζετε πως τυχαία
επέλεξε να βάλει μέχρι
και χρυσές κουρτίνες στο
οβάλ γραφείο.

Μία δικαστής στάθηκε μπροστά στον Ντ. Τράμπ:
Στον αέρα οι απελάσεις, διαδηλώσεις παντού

Ανατροπή στην πολιτική των απελάσεων και
της άρνησης εισόδου στις
Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώθηκε αργά χθες το
βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, η πολιτική
που εισήγαγε ο Πρόεδρος
Ντόναλντ Τράμπ είναι στον
αέρα αυτή τη στιγμή.
Συγκεκριμένα: Μία ομοσπονδιακή δικαστής «φρέναρε» τις απελάσεις όσων
έφτασαν στις ΗΠΑ με έγκυρη βίζα, αλλά κρατήθηκαν
κατά την είσοδό τους στη
χώρα, μετά από το διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος
υπέγραψε εντολή να σταματήσει η υποδοχή ταξιδιωτών από επτά χώρες
που είναι κατά κύριο λόγο
μουσουλμανικές. Η δικα-

People gather outside of the US District Court in New York, where a judge
issued an emergency stay for those detained at airports, in Brooklyn, New
York, USA, 28 January 2017. According to reports, US federal judge issued
an emergency stay for visa holders and refugees that have been detained at
airports following US President Donald Trump’s executive order, halting all
refugee entry for 120 days and for 90 days bans entry from seven countries:
Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen. EPA, ANDREW GOMBERT
στική αναστολή μπλοκάρει ετυμηγορία για τη συνταγμόνο εν μέρει το διάταγμα ματικότητά του. Παρόλα
στο σύνολό του, καθώς αυτά, πρόκειται για ένα
η δικαστής δεν έβγαλε σημαντικό πλήγμα για τη

νέα διοίκηση στις
ΗΠΑ, όπως επισημαίνουν τα μεγάλα
ειδησεογραφικά
πρακτορεία.
Διαδηλώσεις ξέσπασαν στο αεροδρόμιο Κένεντι της
Νέας Υόρκης, στο
Ο’Χάρε του Σικάγου, στο Ντάλας
και σε άλλες μεγαλουπόλεις, μόλις
έγινε γνωστό ότι
οι υπάλληλοι της
μεταναστευτικής υπηρεσίας απαγόρεψαν την είσοδο σε πολλούς πολίτες
αυτών των χωρών, μόλις
αποβιβάστηκαν από τις
πτήσεις τους, θέτοντάς
τους υπό κράτηση. Οι χώρες που κατονομάζονται
στο προεδρικό διάταγμα
είναι το Ιράκ, η Συρία, το

Ιράν, το Σουδάν, η Λιβύη,
η Σομαλία και η Υεμένη.
Η μεγάλη οργάνωση προστασίας των ατομικών
ελευθεριών American Civil
Liberties Union (ACLU)
έστειλε εκατοντάδες δικηγόρους σε μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ, οι
οποίοι προσφέρουν εθελοντικά τις νομικές τους
υπηρεσίες σε άτομα που
βρίσκονται υπό κράτηση.
Η δικαστής Αν Ντόνελι
του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μπρούκλιν
διέταξε κατεπείγουσα αναστολή, μπλοκάροντας την
απέλαση όποιου ατόμου
κρατείται σε αεροδρόμιο
σε όλη τη χώρα. «Πιστεύω
ότι η κυβέρνηση δεν είναι
μία πλήρη ευκαιρία να
το σκεφτεί αυτό», είπε η
δικαστής.

Η Αμερικανική Ενωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU)
και άλλες οργανώσεις είχαν καταθέσει την αγωγή
το Σάββατο, ενάντια στην
κράτηση δύο Ιρακινών
που συνελήφθησαν στο
αεροδρόμιο JFK της Νέας
Υόρκης μετά από την υπογραφή του διατάγματος
του Τραμπ. Σε αυτή αργότερα προστέθηκαν δύο
ακόμη ενάγοντες, αμφότεροι με έγκυρη πράσινη
κάρτα. Ομως, η απόφαση
της Ντόνελι επεκτάθηκε
σε όλα τα άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοια κατάσταση σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό
δίκτυο CNN, το ΑΠΕ-ΚΥΠΕ
και το πρακτορείο Reuters
ανάμεσα στους ενάγοóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 20
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Μία δικαστής στάθηκε μπροστά στον Ντ. Τράμπ:
Στον αέρα οι απελάσεις, διαδηλώσεις παντού

συνέχεια από τη σελίδα 19
ντες ήταν δύο Ιρακινοί
πρόσφυγες, που πέρασαν
ώρες υπό κράτηση στο
JFK. Ηταν ο Χαμίντ Καλίντ
Ντάργουις, που έχει εργαστεί για την αμερικανική
κυβέρνηση για μία δεκαετία και τον Χαϊντέρ Σαμίρ
Αμπντουλκαλίκ Αλσαουί, ο
οποίος έφτασε στη χώρα
όπου βρίσκεται ήδη η σύζυγός του.
Η Ντόνελι αποφάσισε ότι
οι απελάσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν «ανεπανόρθωτη βλάβη» στους
ενάγοντες, αν τους έστελναν πίσω στις χώρες στις
οποίες είχαν δεχθεί απειλές. Επίσης σημείωσε ότι
οι ενάγοντες είχαν βίζα και
ήδη είχε εγκριθεί η είσοδός
τους στις ΗΠΑ, μία χώρα
στην οποία θα έμπαιναν
χωρίς πρόβλημα μόλις δύο
ημέρες νωρίτερα.
«Προφανώς η δικαστής
αντιλαμβάνεται τη σημασία της εκτελεστικής διαταγής και του αντίκτυπου
που έχει σε εκατοντάδες,
αν όχι χιλιάδες πρόσφυγες
και μετανάστες», δήλωσε
στον Guardian ο Αντονι
Ρομέρο, επικεφαλής της
ACLU.
Η αναστολή θα είναι σε
ισχύ τουλάχιστον μέχρι
την ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για τις 21
Φεβρουαρίου, ανέφερε η
δικαστής, θα εφαρμοστεί
σε όλη τη χώρα και περι-

λαμβάνει ανθρώπους με
κάθε είδους έγκυρη βίζα
και πράσινη κάρτα.
Ομως, έχει επηρεάζει μόνο
εκείνους που βρίσκονται
σε αμερικανικό έδαφοςδηλαδή εκείνους που ήταν
σε πτήση ή είχαν προσγειωθεί όταν ο Τραμπ υπέγραψε τη διαταγή, όπως
εξήγησε ο Ρομέρο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
ίδιου, τουλάχιστον 100200 άνθρωποι κρατούνται
σε αεροδρόμια σε όλη τη
χώρα, αν και όπως είπε ο
αριθμός μπορεί να είναι
ακόμη μεγαλύτερος.
Παράλληλα, οι δικηγόροι των εναγόντων και
ακτιβιστές εξέφρασαν την
ανησυχία τους για εκείνους
που πήραν την αναστολή,
καθώς υποθέτουν ότι μπορεί να μείνουν σε μεταναστευτικά κέντρα κράτησης
μέχρι την ακρόαση, που θα
γίνει σε τρεις εβδομάδες.
Πάντως ο Μπράιαν Τσέσκι,
συνιδρυτής της Airbnb,
ανακοίνωσε μέσω Twitter
ότι η εταιρεία του θα στεγάσει δωρεάν πρόσφυγες
και όσους δεν τους επιτράπηκε η είσοδος στις
ΗΠΑ, καλώντας τους να
επικοινωνήσουν μαζί του.
Η δικαστής Ντόνελι πρότεινε στους δικηγόρους
να επιστρέψουν στο δικαστήριο, αν οι ταξιδιώτες
τοποθετηθούν σε κέντρα
κράτησης και δεν αφεθούν
ελεύθεροι.

Attorney Shawn Natloov (R) looks at Mehdi Radgoudarzi’s passport (C)
next to his daughter Niloofar (L) and wife Susan (R) after Radgoudarzi was
detained for five hours upon his arrival from Tehran, Iran at San Francisco’s
SFO International Airport as a result of the new immigration executive
order by US President Donald Trump in San Francisco, California, USA, 28
January 2017. US federal judge issued an emergency stay for visa holders
and refugees that have been detained at airports following US President
Donald Trump’s executive order, halting all refugee entry for 120 days and
for 90 days banning entry from seven countries: Iran, Iraq, Libya, Somalia,
Sudan, Syria and Yemen. EPA, PETER DASILVA
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ
πεί 10.000 επαγγελματίες,
Στο μεταξύ χιλιάδες άτομα πολλοί από τους οποίους
συγκεντρώθηκαν μπρο- μουσουλμάνοι, στην οποία
στά στο Σταθμό 4 του Αε- καταδικάζεται το μέτρο και
ροδρομίου Κένεντι της η πολιτική των διακρίσεων.
Νέας Υόρκης, φωνάζο- Η Αρχή Λιμένων και Αεντας συνθήματα κατά τους ροδρομίων Νέας Υόρκης
Τραμπ και της απόφασής απαγόρευσε στους διαδητου. Στην κινητοποίηση λωτές τη χρήση του υπέρσυμμετείχαν πολλές δε- γειου σιδηροδρόμου που
κάδες ταξί, τα οποία αρ- συνδέει τους 8 σταθμούς
νούνταν να παραλάβουν του αεροδρομίου Κένεντι,
πελάτες, δημιουργώντας προκαλώντας την άμεση
χάος. Αργότερα εκδόθηκε αντίδραση του κυβερνήτη
ανακοίνωση εκ μέρους της πολιτείας Νέας Υόρκης
του συνδέσμου ιδιοκτη- Αντριου Κουόμο, ο οποίος
τών ταξί, που εκπροσω-

εξέδωσε διάταγμα, καλώντας την
Αρχή να ακυρώσει
την απόφαση και
να εξυπηρετήσει
τους διαδηλωτές.
«Ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που έχει δοθεί
στους ανθρώπους
αυτής της χώρας
είναι το δικαίωμα
της ειρηνικής διαμαρτυρίας», δήλωσε ο κυβερνήτης Κουόμο, που
διέταξε την πολιτειακή αστυνομία
να φροντίσει για την ασφάλεια των διαδηλωτών.
«Η φωνή του λαού της
Νέας Υόρκης θα ακουστεί», αναφέρει.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα, τονίζει
ότι «ποτέ δεν σκέφθηκα
ότι θα έβλεπα τη μέρα
που πρόσφυγες οι οποίοι
είχαν εγκαταλείψει χώρες κατεστραμμένες από
πολέμους σε αναζήτηση
καλύτερης ζωής, θα εκδιώκονταν στο κατώφλι μας.
Είμαστε έθνος γεφυρών κι
όχι τειχών…».
Αναφέρει ότι έχει δώσει
εντολή στις πολιτειακές
υπηρεσίες της Νέας Υόρκης νομικές επιλογές για
βοήθεια προς όλους όσους
κρατούνται σε αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και
να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων

τους.
Ο Ελληνομερικανός πολιτειακός γερουσιαστής
Μιχάλης Γιάνναρης ανακοίνωσε ότι καταθέτει νομοσχέδιο στη Γερουσία
της Νέας Υόρκης με το
οποίο θα απαγορεύεται
στην Αρχή Λιμένων και
Αεροδρομίων να χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε από
τους πόρους της για την
εφαρμογή του προεδρικού
διατάγματος.
Αυτό θα αφορά στη διάθεση προσωπικού υποστήριξης, χρήση χώρων
των αεροδρομίων και στην
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και κλιματισμού
στους χώρους κράτησης
που χρησιμοποιεί η Μεταναστευτική Υπηρεσία
εντός των αεροδρομίων.
«Το προεδρικό διάταγμα
του προέδρου Τραμπ είναι όσο αντιαμερικανικό
μπορεί να είναι και επαφίεται στον καθένα μας
να λάβουμε κάθε μέσο
που είναι στη διάθεσή μας
και να αντισταθούμε με
νόμιμα μέσα», αναφέρει ο
ομογενής πολιτικών, γιος
μεταναστών από τα Καλάβρυτα.
«Η πολιτεία της Νέας Υόρκης δεν πρέπει να ξοδέψει
ούτε σεντ προς υποστήριξη αυτού του αντισυνταγματικού μέτρου και θα παλέψω για να μην συμβεί»,
είπε ο Μιχάλης Γιάνναρης.

Γνωρίστε τα νέα δικαιώματα σας, ως καταναλωτές του
Οντάριο, για τη ρυμούλκηση και αποθήκευση οχημάτων
πλέον νέα εργαλεία και
δικαιώματα σε εφαρμογή
για να υποστηρίξουν τις
συναλλαγές τους με τους
οδηγούς των φορτηγών
ρυμούλκησης και τους
προμηθευτές αποθήκευσης του οχήματος που η
διάρκεια αυτής μπορεί
συχνά να είναι μια περίοδος άγχους για τους αυτοκινητιστές μετά από μια
σύγκρουση ή ένα όχημα
με μηχανική βλάβη», δήλωσε ο Elliott Silverstein,
διευθυντής, κυβερνητικών
σχέσεων, της CAA SCO.
«Η CAA είναι υπερήφανη
που υποστηρίζει αυτές τις
νέες ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση
ρυμούλκησης καθώς και
υπηρεσία φύλαξης και
μεταφοράς του οχήματος,
παρέχει μακρά περιζήτητα
δικαιώματα για τους καταναλωτές, και βοηθά στην
Μέσω του νομοσχεδίου ενίσχυση της συνολικής
για την Καταπολέμηση και αξιοπιστίας και της εμπιΜείωση της απάτης των στοσύνης στον κλάδο».
τιμών ασφαλίστρων του
αυτοκινήτου, η κυβέρνηση του Οντάριο εισήγα- Νέα δικαιώματα
γε προοδευτικές αλλαγές των καταναλωτών
για την παροχή συνεπούς
ρύθμισης του κλάδου σε του Οντάριο.
όλη την επαρχία, για την
βοήθεια της βελτίωσης Μέσω της Καταπολέμησης
των υπηρεσιών ρυμούλ- της απάτης και τον νόμο
κησης και αποθήκευσης για την μείωση των ασφακαι για την αντιμετώπιση λίστρων, οι νέες βελτιώσεις
της ασφαλιστικής απάτης. στην Πράξη Προστασίας
«Οι καταναλωτές έχουν των Καταναλωτών του
Έχοντας ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2017, οι νέοι
κανόνες αποσκοπούν στην
προστασία των καταναλωτών, ενώ για τη ρύθμιση
της βιομηχανίας ρυμούλκησης στο Οντάριο παρέχουν ισχυρότερα πρότυπα
για τη ρυμούλκηση και
την αποθήκευση των οχημάτων.
Η CAA South Central του
Οντάριο (CAA SCO) ενθαρρύνει τους αυτοκινητιστές του Οντάριο να
εξοικειωθούν με τις νέες
απαιτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διασφάλιση
ότι οι παρέχοντες υπηρεσίες γνωστοποιούν τις τιμές,
ειδοποιούν τους οδηγούς
για το που είναι αποθηκευμένο το όχημά τους, και
παρέχουν ένα αναλυτικό
τιμολόγιο, μεταξύ των άλλων νέων κανόνων.

Οντάριο τώρα απαιτούν της πληρωμής
από τους εργολάβους υπηρεσιών ρυμούλκηση και · Αποκαλύψουν κατά πόσο
φύλαξης να:
έχουν ένα οικονομικό κίνητρο για τη ρυμούλκηση
· Έχουν άδεια από τον κα- ενός οχήματος σε μια συταναλωτή ή κάποιος που γκεκριμένη εγκατάσταση
ενεργεί για λογαριασμό αποθήκευσης του οχήτου πριν από τη ρυμούλ- ματος ή κατάστημα επικηση ή την αποθήκευση σκευής.
ενός οχήματος
Οι νέοι κανονισμοί θεσπί· Αποκαλύψουν τις τιμές ζουν μια ελάχιστη απαίκαι άλλες πληροφορίες, τηση ασφαλιστικής κάόπως το όνομα και τον λυψης, και απαγορεύει
αριθμό τηλεφώνου του στους παρέχοντες υπηεργολάβου, στα φορτηγά ρεσίες ρυμούλκησης και
ρυμούλκησης καθώς και αποθήκευσης την χρέωση
σε χώρους των επιχειρή- υψηλότερων τιμών για τις
ασφαλιστικές εταιρείες ή
σεων
άλλα τρίτα μέρη.
· Αποδεχθούν πληρωμές
από τους καταναλωτές με Εξαιρέσεις γύρω από την
αδειοδότηση και τα τιπιστωτική κάρτα
μολόγια θα ισχύσουν αν
· Ειδοποιήσουν τους κατα- οι υπηρεσίες παρέχονται
ναλωτές για το πότε θα ρυ- μέσα από μια ένωση των
μουλκηθεί το όχημά τους μελών, όπως η CAA, όπου
οι καταναλωτές δεν χρε· Επιτρέψουν στους κατα- ώνονται για τη συγκεκριναλωτές να έχουν πρόσβα- μένη υπηρεσία που παση στα ρυμουλκούμενα ρέχεται.
οχημάτα τους για να αφαιρέσουν τα προσωπικά είδη Πιστοποίηση για
τους τις εργάσιμες ημέρες
8:00 πμ - 17:00 μμ χωρίς τους οδηγούς των
χρέωση
· Παρέχουν στους καταναλωτές ένα αναλυτικό
τιμολόγιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και του
κόστους πριν από τη λήψη

μοθεσία, από την 1η Ιανουαρίου, το 2017, όλες
οι οδηγοί εκμετάλλευσης
φορτηγών ρυμούλκησης
στο Οντάριο απαιτείται να
έχουν ένα πιστοποιητικό
έγκυρο που να δηλώνει
ότι είναι εγγεγραμμένοι
χειριστές Επαγγελματικών Οχημάτων (CVOR). Το
σύστημα CVOR παρακολουθεί την ασφάλεια των
μεταφορικών μέσων των
εμπορικών συναλλαγών
για τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας για όλους τους
χρήστες του οδικού δικτύου και να εξασφαλιστεί η
συμμόρφωση με τη νέα
νομοθεσία.
Με την συμμετοχή των
φορτηγών οχημάτων οδικής βοήθειας στα στοιχεία
του συστήματος CVOR,
μερικά από τα οφέλη περιλαμβάνουν τη διασφάλιση
ότι οι φορείς εκμετάλλευσης του φορτηγού ρυμούλκησης είναι υπόλογοι για
τη σωστή συντήρηση της
ασφάλειας των οχημάτων,
και έχουν την επαγγελματική συμπεριφορά του
οδηγού ενός εμπορικού
οχήματος.

βιομηχανίας που εργάζεται άμεσα με τους φορείς
και τις επιχειρήσεις του
κλάδου ρυμούλκησης του.
Η CAA είναι υπερήφανη
για το έργο της, καθώς μαζί
με την κυβέρνηση και τον
ενδιαφερόμενο τομέα της
βιομηχανίας από όλο το
Οντάριο, προωθεί εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας
και την απόδοση υπηρεσιών.
Ως ηγέτης και συνήγορος
για την οδική ασφάλεια και
την κινητικότητα, η CAA
South Central Οντάριο
είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός αυτοκινητιστών ( Auto Club) που
εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 2.000.000 μελών.
Για πάνω από έναν αιώνα,
η CAA έχει συνεργαστεί με
τις κοινότητες, τις αστυνομικές υπηρεσίες και τις κυβερνήσεις για να βοηθήσει
να κρατήσει τους οδηγούς
και τις οικογένειές τους
ασφαλή, ενώ ταξιδεύουν
στους δρόμους μας.

Ακολουθήστε @CAASCO_
News στο Twitter για τακτικές ενημερώσεις σχετικά
με τους χρόνους αναμοΗ CAA SCO έχει μια ενεργή νής, άλλες ειδήσεις και
φορτηγών ρυμού- συμμετοχή στην ανάπτυξη πληροφορίες.
λκισης και οι υπεύ- της ρύθμισης ρυμούλκησης στο Οντάριο, ως συνή- ΠΗΓΗ CAA Νότια
θυνοι υπηρεσιών γορος για τα μέλη της, τους Κεντρική Οντάριο
οδηγούς του Οντάριο, και Ι. Σ. Σαραϊδάρης
αποθήκευσης
Σύμφωνα με τη νέα νο- είναι ένας παράγοντας της

PATRIDES

Του Ι. Σ. Σ.
Στις 21 του Ιανουαρίου οι
Θεσσαλικοί σύλλογοι του
Οντάριο υπό την αιγίδα
της Ομοσπονδίας τους
συγκεντρώθηκαν στην
αίθουσα του Park View
Manor Banquet hall για
την πρώτη επίσημη ετήσια χοροεσπερίδα (γλέντι
τους) αφιερωμένη στην
νέα χρονιά.
Η εκδήλωση που συγκέντρωσε περισσότερα από
500 άτομα (κυρίως μέλη
Θεσσαλικών Συλλόγων)
ήταν άρτια οργανωμένη
και τιμήθηκε από την παρουσία του Αρχιμανδρίτη
πατέρα Ιγνάτιου Δελή,
του Γεν. Προξένου της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Αλέξανδρου Ιωαννίδη, των
Δημοτικών Συμβούλων
κυρίων Δημήτρη Καρύγιαννη και αργότερα της κ.
Μαρίας Φραγγεδάκη του
προέδρου της Ελληνικής
κοινότητας Τορόντο κυρίου Αντώνη Αρτεμάκη
και μελών του διοικητικού
συμβουλίου της κοινότητας, του αντιπροέδρου
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Η ετήσια χοροεσπερίδα της ομοσπονδίας
Θεσσαλικών Συλλόγων του Οντάριο.

των Θεσσαλών από το
Μοντρεάλ των Θεσσαλών
«Ρήγας Φεραίος» αντιπροσωπεία της Παμμακεδονικής με την αντιπρόεδρο
κ. Τερέζα Νικολαΐδη, τον
πρώην πρόεδρο της Ελληνικής κοινότητας τον
γιατρό Τάσο Καραντώνη
και πολλούς άλλους.
Οι Αρχόντισσες, το γυναικείο τμήμα της Ομοσπονδίας ντυμένες με τις
φανταχτερές τοπικές ενδυμασίες τους δέσποζαν
στον χώρο της αίθουσας
επιβλητικές οικοδέσποινες
καθώς η οργάνωση και η
εξέλιξη της εκδήλωσης
ήταν μέλημά τους.
Οι Οικοδέσποινες, παρουσιάστριες, της βραδιάς
οι κυρίες Άννα Σπίγγου
και Πατρίσια Καραούλα,
κάλεσαν τον Γεν. Πρόξενο
πρώτα και στην συνέχεια
τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας να απευθύνουν τον χαιρετισμό τους
στους συνδαιτημόνες.
Ο κ. Ιωαννίδης σε γενικές
γραμμές αναφέρθηκε στις
ομορφιές της Ελλάδας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας ζήτησε
από τους συνδαιτημόνες από την δική του
πλευρά να αφυπνισθούν καθώς σε κάποια
μελλοντική στιγμή θα μπορούσε να υπάρχουν
μόνο σύλλογοι εθιμοτυπικοί και μόνο χωρίς την
ύπαρξη της κοινότητας.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της ομοσπονδίας Νικηφόρος Λαμπίρης ο οποίος και
αναφέρθηκε στο Θεσσαλικό Όραμα που κατά
την άποψή του παράλληλα είναι και όραμα
όλων των Ελλήνων της διασποράς. Η προβολή
των εθίμων ηθών και θεσσαλικής (ελληνικής)
παράδοσης. Η ανατροφή των παιδιών με βάση
αυτό το τρίπτυχο είναι το όνειρο και όραμα του
κάθε Έλληνα που βρίσκεται στην διασπορά.
Ευχαρίστησε την χοροδιδάσκαλο του χορευτικού της Καρδίτσας Μαρία Κουλέα για την άψογη
παρουσίαση και εκτέλεση από το χορευτικό του
Συλλόγου του προγράμματός του.
Ακολούθως συνεχάρη την χοροδιδάσκαλο
Μαίρη Ζάικος για την σωστή εργασία της με τις
Αρχόντισσες της Θεσσαλίας που τις οδήγησε να
παρουσιάσουν όλο τους το μεγαλείο ακολουθώντας την παράδοση.
Ανακοίνωσε στην συνέχεια την ίδρυση ενός
νέου τμήματος που θα απευθύνεται στην Νεολαία και θα λειτουργεί κάτω από την καθοδήγηση της Ομοσπονδίας.
Υπεύθυνοι αυτού του τμήματος θα είναι η
Μαρία Σπίγγου, η Πατρίτσια Καραούλα και ο
Αχιλλέας Παγούνης.
Το Θεσσαλικό γλέντι κράτησε έως και τις πρώτες
πρωινές ώρες.

Οι οδηγοί του Οντάριο με απλήρωτα πρόστιμα δεν θα μπορούν
να ανανεώνουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους
Καθώς στους δήμους της
επαρχίας οφείλεται ομαδικά το ποσόν των 1,4 δις $
σε διαφυγόντα πρόστιμα,
η κυβέρνηση του Οντάριο
ελπίζει η νέα ποινή θα ενθαρρύνει τους παραβάτες
της υπερβολικής ταχύτητας ώστε εξοφλήσουν τα
εκκρεμή πρόστιμα.
Ι.Σ.Σ.
The Canadian Press
ΤΟΡΟΝΤΟ- Οι παραβάτες
του ορίου ταχύτητας στο
Οντάριο σύντομα θα αισθανθούν την επιπλέον
πίεση για να πληρώσουν
τα εκκρεμή πρόστιμα, καθώς η επαρχία δίνει στους
δήμους την εξουσία να
τους παρακρατήσει τις
πινακίδες.
Σύμφωνα με τις αλλαγές
που η φιλελεύθερη κυβέρνηση έχει ορίσει να
θεσπιστούν τον Μάιο, οι
άνθρωποι που δεν έχουν
πληρώσει τα πρόστιμα
για τις παραβάσεις της
οδήγησης τους, υπερβολική ταχύτητα και απρόσεκτη οδήγηση, δεν θα είναι
σε θέση να πάρουν ή να
ανανεώσουν τις πινακίδες

τους.
Το σημερινό καθεστώς
παρακράτησης πινακίδας
ισχύει μόνο για αδικήματα του οχήματος, όπως
πρόστιμα στάθμευσης και
πρόστιμα από φωτογραφήσεις παραβιάσεως των
κόκκινων φαναριών.
Οι δήμοι της επαρχίας
έχουν να συλλέξουν το
ποσόν των 1,4 δις $ από
απλήρωτα πρόστιμα για
επαρχιακή αδικήματα,
συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που υπάγονται
στον νόμο της ταχείας κυκλοφορίας (the Highway
Traffic Act). Ο Σύνδεσμος
Δήμων του Οντάριο ζητά
από τις κυβερνήσεις του
Οντάριο μεγαλύτερες αρμοδιότητες για να συλλέξει
τα χρήματα περισσότερο
από μια δεκαετία .
Καθώς μερικά από αυτά
τα πρόστιμα έχουν μια
ιστορία 50 ετών και δεν
θα ήταν εφικτή η συλλογή
τους, η κυβέρνηση δίνει
στην νομοθεσία αναδρομική ισχύ επτά χρόνων.
Περίπου το ένα τρίτο των
ανεξόφλητων προστίμων
είναι από τα τελευταία
επτά χρόνια. Ο υπουργός
Μεταφορών Στίβεν Del

Duca αναγνώρισε ότι ακόμα και με τις αλλαγές, οι
δήμοι δεν θα είναι σε θέση
να εισπράξουν όλα από
τα περίπου 500 εκατομμύρια $, αλλά στέλνει ένα
ισχυρό μήνυμα προς τους
ανθρώπους με τα εκκρεμή
πρόστιμα.
"Αν οι παραβάτες είχαν
κατορθώσει να φέρουν
το σύστημα προς όφελός
τους μέχρις αυτό το χρονικό σημείο, από τώρα
είναι πολύ πιο δύσκολο για
αυτούς να το συνεχίσουν»,
είπε. "Με οποιοδήποτε
σύστημα που κυβέρνηση
βάζει στη θέση του θα
υπάρχουν πάντα εκείνοι
που θα βρουν δημιουργικούς τρόπους για να
αποφεύγουν να παίζουν
με τους κανόνες, υποθέτω, αλλά αυτό είναι άλλη
μια ευκαιρία για μας να
εισπράξουμε τα χρήματα
από τα πρόστιμα που εισπράττονται και να βεβαιώσουμε ότι οι άνθρωποι
παίρνουν ένα σαφές μήνυμα ότι δεν μπορούν να
συνεχίσουν να ενεργούν
με αυτόν τον τρόπο. "
Οι Δήμοι ήλπιζαν ότι η
αλλαγή θα είχε αναδρομική ισχύ περισσότερο από

επτά χρόνια, αλλά τώρα
απλώς προσπαθούν να
συλλέξουν περισσότερα
από τα εκκρεμή πρόστιμα, δήλωσε η Lynn Dollin,
πρόεδρος του Συνδέσμου
Δήμων του Οντάριο.
«Αν αυτά τα πρόστιμα δεν
πληρωθούν, θα είμαστε
εσείς και εγώ που καλύπτουμε αυτά τα έξοδα διαχείρισης από τους φόρους
της περιουσίας μας, έτσι
θέλουμε να αποσαφηνίσουμε ότι παίρνουμε ότι
μας οφείλεται και όλα
εκείνα που δικαιούμαστε
έρχονται σε μας », είπε η
Lynn Dollin .
Οι άνθρωποι που έχουν
απλήρωτα πρόστιμα ορίου
ταχύτητας ήδη υπόκεινται
σε αναστολή της άδειάς
τους, αλλά η άρνηση ανανέωσης της πινακίδας θα
είναι ένα πρόσθετο κίνητρο για να καταβάλουν τα
πρόστιμα, δήλωσε ο Del
Duca.
"Ένα άτομο θα μπορούσε
θεωρητικά εκεί έξω να
οδήγηση με άδεια ληγμένη ή σε αναστολή, ως
εκ τούτου, δεν πρόκειται
να ενεργήσουν ώστε να
την ανανεώσουν, αλλά
όλοι μας έχουμε το οπτικό

Τον Μάιο, η κυβέρνηση του Οντάριο θα αρχίσει να παρακρατεί πινακίδες
κυκλοφορίας από τους οδηγούς με απλήρωτα πρόστιμα υψηλής ταχύτητας.
Ο υπουργός Μεταφορών Στίβεν Del Duca, που εμφανίζονται σε αυτό το
2015 αρχείο φωτογραφιών, λέει η νέα ποινή θα βοηθήσει στην συλλογή
περισσότερων εκκρεμών πρόστιμων και «επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι
άνθρωποι παίρνουν ένα σαφές μήνυμα ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να
ενεργούν με αυτόν τον τρόπο.»
αυτοκόλλητο στις πινακί- οδήγηση και επικίνδυνα
δες του αυτοκινήτου μας, κινούμενους ποδηλάτες
υπάρχει όλο αυτό το υλικό και εισήγαγε νέες κυρώπου είναι πιο εύκολο για σεις για την οδήγηση υπό
έναν εκπρόσωπο του νό- την επήρεια ναρκωτικών .
μου να αναγνωρίσει με μια Η ρύθμιση - η οποία δεν
θα ισχύει για τα από κοιματιά », είπε ο Del Duka.
Η αλλαγή είναι μια από νού ιδιόκτητα οχήματα ή
τις τελευταίες που είναι εκείνα που έχουν καταχωνα θεσπιστούν σύμφωνα ρηθεί σε μια εταιρεία - έχει
με τη νομοθεσία του να αναρτηθεί για μια υποχρεγίνουν ασφαλέστεροι οι ωτική περίοδο δημοσίων
δρόμοι του Οντάριο, που σχολιασμών η οποία λήγει
ψηφίστηκε το 2015. Η νο- τη Δευτέρα.
μοθεσία επίσης αυξάνει
τα πρόστιμα για έξαλλη
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Ο αριθμός των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης μειώθηκε το 2016 καθώς η αγορά εργασίας κυριεύθηκε από θέσεις
εργασίας μερικής απασχόλησης
Ι.Σ. Σαραϊδάρης
The Canadian Press Οττάβα – Η αγορά εργασίας του Καναδά είχε ένα
πολλά υποσχόμενο τέλος
σε ένα έτος που σημαδεύτηκε από τα μεγάλα
κέρδη της απασχόλησης
- αλλά, σε αντίθεση με
την πρόσφατη ιστορία, η
ανάπτυξη το 2016 προήλθε από ένα λιγότερα
ενθαρρυντικό παράγοντα:
μια έξαρση στην εργασία
μερικής απασχόλησης.
Η έκθεση της Στατιστικής
Υπηρεσίας του Καναδά
στο τέλος του έτους για
την ανασκόπηση της απασχόλησης δήλωσε ότι η
χώρα πρόσθεσε 153.700
καθαρές νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης
πέρυσι και μόλις 60.400
θέσεις πλήρους απασχόλησης - ένας αριθμός τόσο
χαμηλός που στατιστικά
ήταν ασήμαντος.
Η γενική εικόνα του 2016
έδειξε μια έντονη στροφή
στα ετήσια αποτελέσματα
κατά τα τελευταία δύο
χρόνια. Το πρακτορείο
ανέφερε αυξήσεις στις
θέσεις εργασίας πλήρους
απασχόλησης τα τελευταία δύο χρόνια, 156.000
θέσεις εργασίας πλήρους
απασχόλησης το 2014 και
147.000 το 2015.
Οι ειδικοί, ωστόσο, ενθαρ-

ρύνθηκαν από την εικόνα
σταθερότητας που έδειξε
η αγορά στο κλείσιμό της
για το έτος.
Οι αριθμοί του οργανισμού
για το Δεκέμβριο, που
ανακοινώθηκαν επίσης
στις αρχές του Ιανουαρίου του 2017, έδειξαν ότι
η εργασία πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε κατά
81.300 θέσεις εργασίας - η
μεγαλύτερη αύξηση ενός
μηνός σε θέσεις πλήρους
απασχόλησης σε σχεδόν
πέντε χρόνια. Η μερική
απασχόληση μειώθηκε
κατά 27.600 θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο.
Συνολικά, η επέκταση
των θέσεων μερικής απασχόλησης βοήθησε την
ενίσχυση της αγοράς με
214.100 καθαρές νέες θέσεις εργασίας το 2016. Η
απασχόληση σε όλη τη
χώρα αυξήθηκε κατά 1,2
τοις εκατό το προηγούμενο έτος σε σύγκριση με το
2015, παρέχοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση
των θέσεων εργασίας από
το 2012.
«Ακόμα αυτή η αλλαγή δεν
άλλαξε την εικόνα για το
έτος καθώς περισσότερο
από το 70 τοις εκατό του
συνόλου των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2016 ήταν μερικής
απασχόλησης», δήλωσε

ο Craig Alexander, επικεφαλής οικονομολόγος
του Conference Board of
Canada.
«Αλλά σίγουρα ο Δεκέμβριος έκλεισε με μια ισχυρή
παρουσία και ουσιαστικά
δημιουργεί το ενδεχόμενο
ότι το 2017 πρόκειται να
είναι μια καλύτερη χρονιά
από την άποψη της αγοράς
εργασίας .»
Το ποσοστό ανεργίας τον
περασμένο μήνα κυμάνθηκε από το 6,9 τοις εκατό,
και το 6,8 τοις εκατό, επειδή περισσότεροι άνθρωποι εισήλθαν στο εργατικό
δυναμικό. Ο Alexander
κάλεσε το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής ένα
ενθαρρυντικό σημάδι που
έκανε πιο αισιόδοξους
τους κυνηγούς εργασίας.
Το καθαρό κέρδος (η μείωση της ανεργίας) βοήθησε τον Καναδά να ξεπεράσει τις προσδοκίες,
τον Δεκέμβριο, με την
προσθήκη 53.700 θέσεων
εργασίας. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι
δεν θα υπήρχε αύξηση των
θέσεων εργασίας τον περασμένο μήνα, σύμφωνα
με την Thomson Reuters.
Ενώ οι εμπειρογνώμονες
είχαν προειδοποίησε ότι
τα μηνιαία οικονομικά δεδομένα είναι ευμετάβλητα,
αρκετοί ήταν εκείνοι που
ξαφνιάστηκαν από όλα

εκείνα τα απροσδόκητα
θετικά στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν στην απασχόληση του Δεκεμβρίου.
«Το σαγόνι μου έπεσε σε
αυτόν τον καναδικό αριθμό θέσεων εργασίας», δήλωσε ο Φράνσις Donald,
ανώτερος οικονομολόγος
για την Manulife Asset
Management.
«Τα είδη των στοιχείων
που θέλουμε να δούμε
σε μια ισχυρή έκθεση των
δεδομένων των θέσεων
εργασίας σ την αγορά
είναι εργασίες πλήρους
απασχόλησης, υψηλότερο
ποσοστό συμμετοχής, οι
εργαζόμενοι που βρίσκονται στη μισθοδοσία, ευρεία αύξηση των θέσεων
εργασίας - και εκείνων που
ήταν όλοι παρόντες.”
Σχετικά με τους αριθμούς του κλεισίματος του
έτους, η Donald είπε ότι
η προσθήκη των θέσεων μερικής απασχόλησης
ήταν καλύτερη από την
εναλλακτική λύση: χωρίς
καμία αύξηση των θέσεων
εργασίας. Εκείνη, οπωσδήποτε , πρόσθεσε ότι αυτό
σημαίνει, επίσης, η ποιότητα των νέων θέσεων ήταν
ασθενέστερη από ό, τι πριν
από προηγούμενα χρόνια.
Τα στοιχεία του κλεισίματος του έτους έδειξαν επίσης το μεγαλύτερο μέρος
της νέας απασχόλησης το

2016 δημιουργήθηκε στον
ιδιωτικό τομέα, ο οποίος
κέρδισε 221.700 θέσεις
σε σύγκριση με 70.600
θέσεις εργασίας που προστέθηκαν στις δημόσιες
μισθοδοσίες.

Ανά τομέα, τα δεδομένα της αγοράς
εργασίας για το
2016 διαφέρουν.
Η αγορά εργασίας κάλυψε
61.600 καθαρές θέσεις
εργασίας σε βιομηχανίες
παραγωγής προϊόντων
το 2016, ενώ οι τομείς της
παροχής των υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά 275.800
θέσεις.
Κατά περιφέρεια, η Βρετανική Κολομβία είδε την
ισχυρότερη αύξηση της
απασχόλησης το 2016 με
την επέκταση ενός 3,1 τοις
εκατό, που ακολουθείται
από το Κεμπέκ με ένα 2,2
τοις εκατό. Η μεγαλύτερη πτώση της απασχόλησης μεταξύ των επαρχιών ήταν μια συρρίκνωση
του 1.2 τοις εκατό στο
Saskatchewan, η οποία
ακολουθήθηκε από μείωση της Αλμπέρτα του 0,8
τοις εκατό.

Υπηρεσία του Καναδά παρήγαγε μερικά υγιή οικονομικά μεγέθη.
Το πρακτορείο ανέφερε
ότι το εμπορικό ισοζύγιο
της χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, το Νοέμβριο
παρουσίασε πλεόνασμα
$ 526 εκατομμύρια - το
πρώτο πλεόνασμα της σε
πάνω από δύο χρόνια.
Οι εξαγωγές το Νοέμβριο
αυξήθηκαν 4,3 τοις εκατό,
κυρίως λόγω της αύξησης
των πωλήσεων των μεταλλικών και μη μεταλλικών
ορυκτών προϊόντων, αναφέρει η έκθεση.
Το πρακτορείο ανέφερε
ότι οι εξαγωγές σε μέρη
πέρα από τις Ηνωμένες
Πολιτείες αυξήθηκαν κατά
9,5 τοις εκατό για να πιάσουν ένα ρεκόρ των 12
δις $, υπερβαίνοντας το
προηγούμενο ρεκόρ του
Δεκεμβρίου του 2011.
Ήταν η μεγαλύτερη μηνιαία ποσοστιαία αύξηση
από το Μάιο του 2008,
προστίθεται στην έκθεση.

Οι εξαγωγές προς την Κίνα,
τη Νότια Κορέα, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία αυξήθηκαν το Νοέμβριο.
Οι εισαγωγές, εν τω μεταξύ, αυξήθηκαν κατά 0,7
τοις εκατό το Νοέμβριο
Σε ένα άλλο δελτίο δε- καθώς ο Καναδάς εισήγαγε
δομένων στις αρχές του περισσότερα ενεργειακά
Ιανουαρίου, η Στατιστική προϊόντα.

Η Ελλάς ενώπιον της Ιστορικής Ευθύνης της
οι ανόητοι, οι απλοί και ο Γόρδιος Δεσμός-

-

Παρακολουθούμε καθημερινώς τα τεκταινόμενα
αλλά και το αδιέξοδο εις
το οποίο έχει περιέλθει ο
Λαός μας. Οι καθημερινές
και έντονες συγκρούσεις
εντός της Βουλής, αυτό το
θέατρο του παραλόγου
για να εξασφαλίσουμε την
εξευτελιστική και τόσο
ταπεινωτική για εμάς ως
Έθνος χορήγηση της «δόσης». Όλη αυτή η ασυδοσία, αλόγιστη πορεία και
εκφυλισμός, αυτή η πρωτοφανής για μία «σύγχρονη Πολιτεία» ατιμωρησία
των ηγεσιών του πολιτικού
συστήματος εξουσίας, της
Αρχής της Διακρίσεως των
Εξουσιών, των Οργάνων
και Θεσμών της Πολιτείας
ευθύνονται για τα Μνημόνια και την εκρηκτική,

άκρως επικίνδυνη
κατάσταση που
ευρίσκεται τώρα
η Πατρίδα μας.
Ο αμερικανός
ισ τορικός Χάουαρντ Ζίν είπε
το εξής: «αν δεν
γνωρίζουμε την
Ιστορία, είμαστε
κρέας έτοιμο για
τους σαρκοφάγους πολιτικούς,
για τους διανοούμενους και τους
δημοσιογράφους
που προμηθεύουν το πιο ακονισμένο μαχαίρι».
Ο γράφων αυτό
το άρθρο απεχθάνεται το
ψεύδος που καταστρέφει
τον άνθρωπο. Η Ιστορία
ως εργαλείο είναι ένα δημιούργημα του απλού ανθρώπου που καταγράφει
γεγονότα κάθε εποχής.
Όλα τα επιτεύγματα των
ανθρώπων οφείλονται εις
την απλότητα της σκέψης.
Που αυτό σημαίνει ότι και
εις την Πολιτική ο απλός
πολίτης δια της ψήφου
του εκλέγει πολιτικούς και
κόμματα για να κυβερνήσουν την χώρα του. Όμως
η άσκηση της ψήφου δεν
απαιτεί από τον πολίτη να
έχει εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά ούτε και από
τους πολιτικούς και τα κόμματα. Η ευθύνη όμως της
σωστής διακυβέρνησης
μίας χώρας εναπόκειται

εις τις πράξεις αυτών οι
οποίοι εκλέγονται. Που με
απλά λόγια σημαίνει ότι
η άσκηση της πολιτικής,
της σωστής και χρηστής
διακυβέρνησης είναι αποκλειστική ευθύνη των Πολιτικών και των Κομμάτων
που οφείλουν να διαχειρίζονται τα κοινά και τις
υποθέσεις του Κράτους με
φειδώ και ευσυνειδησία.
Εις την χώρα μας, αλλά και
σε κάθε χώρα του κόσμου,
ο πολίτης μπορεί να απαιτεί από τους κυβερνώντας
τα πάντα. Αλλά αυτό όμως
δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι Πολιτικοί
και οι Κυβερνήσεις πρέπει
να ενδίδουν σε παράλογες
απαιτήσεις των ψηφοφόρων και δια της υποχωρήσεως τους να εκθέτουν
την χώρα σε κινδύνους,
σε εκβιασμούς και εθνικές
ταπεινώσεις.
Εκ του λόγου αυτού για
την σημερινή κατάντια της
Πατρίδας μας ευθύνονται
οι ανόητες πολιτικές ηγεσίες και όλα τα κόμματα
οι οποίες από το 1981
κατασπατάλησαν 1.1 τρισεκατομμύρια ευρώ, τα
οποία εάν είχαν επενδυθεί
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, θα είχαν
ένα πολλαπλασιαστικό
όφελος της τάξης των 15
τρις ευρώ και η Ελλάδα θα
ήταν από τις ισχυρότερες
οικονομίες του πλανήτη.
(Άρθρο 12.Νοε.2012: Η

λεηλασία του αιώνα και
η τιμωρία του Ελληνικού
Λαού). Αυτά προς γνώση
εκείνων των ενδογενών και
εξωγενών εθνοκτόνων οι
οποίοι τώρα κατηγορούν,
τιμωρούν και ταπεινώνουν
με τα πολλαπλά και επαχθή
Μνημόνια τους ‘Ελληνες
και την Πατρίδα μας.
Η Ιστορία έχει συνέχεια.
Ο γνωστός σε όλους μας
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Γιούνκερ σε
μία δημόσια δήλωση το
2015 παραδέχθηκε ότι: «τα
Όργανα των Βρυξελλών
και οι κύριοι συντελεστές
που διαμορφώνουν την
πορεία της Ε.Ε. γνώριζαν
για το τεράστιο πάρτι εις
την Ελλάδα., και ότι οι Βρυξέλλες δεν επενέβησαν
για να το σταματήσουν,
δημιουργώντας ήδη τότε
τους σωτήριους Μηχανισμούς και αναχαίτισης
της κατρακύλας, διότι 2
χώρες επωφελούντο από
την εκτροχιαστική οικονομική κατάσταση εις την
Ελλάδα!». Αφήνοντας έτσι
υπονοούμενα για το Βερολίνο και το Παρίσι, ότι
η κατασπατάληση των
κοινοτικών κονδυλίων,
αλλά και ο υπέρογκος δανεισμός, δημόσιος και ιδιωτικός, εν τέλει κατέληγε
κυρίως εις τις τσέπες της
Γερμανίας και της Γαλλίας!
Για να είμαστε ειλικρινείς
και εις τις τσέπες πολιτικών παραγόντων του

πολιτικού συστήματος
εξουσίας της χώρας μας,
εκπρόσωπος του οποίου
είχε και την αυθάδεια να
δηλώσει ανερυθρίαστα
«μαζί τα φάγαμε!», και ο
οποίος κυκλοφορεί ακόμη
ατιμώρητος, ελεύθερος
και περιφέρεται και εις τα
διάφορα Κανάλια.
Ας μη γελιόμαστε. Η πολυσυζητημένη «Δημοκρατία» εις την Ευρωπαϊκή
Ένωση(Ε.Ε.) κατέστη έννοια κενού περιεχομένου και δεν εκφράζει δυστυχώς το πνεύμα και τις
ιδέες των Οραματιστών
Robert Schumann, Jean
Monet, Alcide de Gasperi,
Konrad Adenauer, Winston
Churchill για μία Ευρώπη
των Λαών και της Αλληλεγγύης. Ο παροξυσμός και η
αυθαιρεσία πολλών ανόητων της Ε.Ε. αλλά και της
χώρας μας, καταστρέφει
τις αξίες, τις συνειδήσεις
και τις παραδόσεις των
Λαών της Ευρωπαϊκής
Ηπείρου. Χαρακτηριστικό
φαινόμενο είναι ότι εθελοτυφλούμε για όλα αυτά τα
οποία συμβαίνουν εις την
χώρα μας, αλλά και εις την
Ε.Ε., για την προπαγάνδα
των μεγάλων ΜΜΕ, και
δεν βλέπουμε το πιο απλό
πράγμα που έχει σχέση με
την έννοια Δημοκρατίας.
Ότι η πολιτική εις την Ε.Ε.,
αλλά και η τύχη των Λαών
της αποφασίζεται και ευρίσκεται μόνον εις τα χέρια

μερικών ολίγων. Όπως π.χ.
Μέρκελ, Ολάντ, Σόιμπλε,
Ντάισελμπλουμ, Γιούνκερ,
Μοσκοβισί, οι οποίοι όμως
δεν είναι εκλεγμένοι από
τους Λαούς της Ε.Ε. Και εκ
του λόγου αυτού δεν έχουν
ούτε την δημοκρατική
νομιμοποίηση να αποφασίζουν για τις τύχες
της Ευρώπης. Όμως με
την αντιδημοκρατική και
εχθρική τους συμπεριφορά εκθέτουν ακόμη και
τους πολίτες των δικών
τους χωρών, οι οποίοι εισπράττουν την αντιπάθεια και την έχθρα των
ταπεινωμένων ευρωπαίων
συνανθρώπων εξαιτίας
της άφρονης πολιτικής
των δικών των Πολιτικών
Ηγεσιών, οι οποίες καταστρέφουν την Ε.Ε., αλλά
ταυτόχρονα διχάζουν και
πάλιν την Ευρώπη.
Η Ελλάδα κατέστη ένα
πειραματόζωο των ανόητων και των επικίνδυνων
της Ε.Ε. Εις την Συνάντηση
Κορυφής των Ευρωπαίων
Ηγετών εις τις Κάνες τον
Νοε.2011 ο Γάλλος Πρόεδρος Σαρκοζί προσέβαλε
και εξύβρισε χυδαιότατα
τον Έλληνα Πρωθυπουργό
κ. Παπανδρέου, και ο Ελληνικός Λαός υποχρεώθηκε
να χρεωθεί τις τεράστιες ζημίες των Ιδιωτικών
Γερμανικών και Γαλλικών
Τραπεζών, ως Δημόσιο
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Η γιορτή των τριών Ιεραρχών και η Ημέρα των Γραμμάτων
Ι.Σ.Σ.
Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό κέντρο,
γιορτάστηκε και πάλι με
επισημότητα η γιορτή των
γραμμάτων στην μνήμη
των τριών επιφανών Ιεραρχών από το τμήμα Παιδείας
της Ελληνικής Κοινότητας
του Τορόντο.
Οι τρεις Ιεράρχες είναι οι
Βασίλειος ο Μέγας, Ιωάννης ο Χρυσόστομος και

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός,
που για τη σοφία τους και
τη χριστιανική τους ζωή,
η Ορθόδοξη Εκκλησία
τους ονόμασε αγίους και
γιορτάζουν ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά επειδή δημιουργήθηκε μια διαφωνία
μεταξύ των χριστιανών για
το ποιος από τους τρεις
πρόσφερε τα περισσότερα, αποφασίστηκε και
καθιερώθηκε από τα τέλη
του 4ου αιώνα να υπάρχει
και για τους τρεις μια κοινή
γιορτή στις 30 Ιανουαρίου
κάθε έτους.
Βασίλειος ο Μέγας
Ο Άγιος Βασίλειος ή Βασίλειος Καισαρείας, υπήρξε
επίσκοπος Καισαρείας και
θεωρείται Πατέρας της
Εκκλησίας και ένας εκ των
μεγαλύτερων θεολόγων
της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η συμβολή του στην
χριστιανική θεολογία θεωρείται κεφαλαιώδης ενώ
σ΄αυτόν αποδίδεται και η
«θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου». Ο Μέ-

γας Βασίλειος σπούδασε
στην Αθήνα και θεωρούσε
πολύ σημαντική τη μελέτη
των κλασσικών συγγραφέων και της ελληνικής
φιλοσοφίας, φυσικά υπό
το χριστιανικό πρίσμα. Η
συμβολή του στην ανάπτυξη των γραμμάτων
και της φιλανθρωπίας τον
κατέστησαν μια από τις
μεγαλύτερες μορφές της
Χριστιανικής παράδοσης.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Θεωρείται πως η γλώσσα
του «έσταζε μέλι» καθώς
υπήρξε ο πιο χαρισματικός ρήτορας της εποχής
του. Διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
και αφιέρωσε τη ζωή του
στην ανάπτυξη της φιλανθρωπίας. Μάλιστα τα
ημερήσια συσσίτεια που
οργάνωσε έτρεφαν 7.000
ανθρώπους!
Στον τομέα της φιλοσοφίας, μπορεί να απέρριπτε
τις θεωρίες των αρχαίων
Ελλήνων περί Θεού ωστόσο δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τις εργαλειακές
μεθόδους της φιλοσοφίας
τους προκειμένου να αναπτύξει μια συστηματική
θεολογία.
Στη ζωή του υπήρξε υπόδειγμα ασκητή ενώ δεν
παρέλειπε να καταδικάζει εκείνους τους ιερείς
που πλούτιζαν από την
ιδιότητά τους. Ήταν τέτοια η σκληρή κριτική που
ασκούσε στους Αυτοκράτορες, που τελικά η αυλή

τον κυνήγησε και τον εξόρισε. Όμως η φήμη του τον
ξεπέρασε αφού θεωρείται
Άγιος από όλες σχεδόν τις
χριστιανικές ομολογίες.
Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός
Γνωστός και με το προσωνύμιο «θεολόγος», ο Γρηγόριος υπήρξε Πατριάρχης
Κωνσταντινούπολης τον
4ο αιώνα. Η επιρροή του
στην Τριαδική θεολογία
θεωρείται τόσο σημαντική
που έγινε γνωστός ως «Τριαδικός Θεολόγος». Τα περισσότερα από τα έργα
του επηρεάζουν
τους σύγχρονους
θεολόγους, ειδικά όσον αφορά
τα τρία Πρόσωπα
της Αγίας Τριάδας.
Υπήρξε φίλος του
Μεγάλου Βασιλείου καθώς και
του αδελφού του
Αγίου Γρηγορίου
Νύσσης.
Ήταν σφοδρός
οπαδός των γραμμάτων και επιθυμούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ελληνόφωνων και λατινόφωνων θεολόγων της εποχής
του. Εκτός από εξαιρετικός
θεολόγος όμως, υπήρξε
και πολύ καλός ποιητής,
αφού έγραψε αρκετά ποίηματα με θεολογικά και
ηθικά θέματα.
Το τμήμα Παιδείας της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, επέλεξε αυτήν την
συγκεκριμένη ημέρα μνήμης ώστε να επιβραβεύσει
τους σπουδαστές που την
προηγούμενη σχολική περίοδο αρίστευσαν στις επιδόσεις της μαθητείας τους.
«Αυτή η εκδήλωση είναι
πολύ σημαντική», τόνισε
ο συντονιστής της εκδήλωσης καθηγητής Φλέγγας,
«μπορεί να μην έχουμε
πολλούς χορούς και πολλά
τραγούδια, όμως έχουμε
τους αριστούχους μαθητές της περυσινής χρονιάς
στα Ελληνικά σχολεία του
Τορόντο. Είναι το μέλλον δηλαδή της παροικίας
μας….»

αριστεία συνδυασμένη με τις ορθές διδαχές της
παιδείας κτίζουν
σωστούς χαρακτήρες και είναι
επισφράγιση της
ορθής συνέχειας της κοινωνίας
του αύριο.
Τελευταίος
απηύθυνε τον
χαιρετισμό του
ο πρόεδρος της
κοινότητας κύριος Αρτεμάκης
που αναφέρθηκε
στο υποστηριζόμενο από το γραφείο
εκπαίδευσης της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
πρόγραμμα ελληνομάθειας Παιδεία το οποίο
πλέον θα ολοκληρωθεί
τον ερχόμενο χρόνο και θα
καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες των
σπουδαστών όλων
των επιπέδων.
Έγινε αναφορά
σ τον ρ όλο τ η ς
πρόνοιας και στην
πρ ο σ φ ε ρ ό μ ε ν η
βοήθεια στους οικονομικά αδύνατους μαθητές ώστε
να μπορέσουν να
συμμετάσχουν
στον κύκλο μάθησης.
Ακολούθησε η
απονομή πιστοπο ι ητ ι κ ώ ν αρ ι στείας σε μαθητές που
πρώτευσαν καθώς και οι
απονομές υποτροφιών
από τους χορηγούς φορείς
της ελληνικής παροικίας.
Η κυρία Αναστασία Κρανιά
παρουσίασε μια υποτροφία στην μνήμη του συζύγου της.
Οι δάσκαλοι των Καναδικών σχολείων ήταν χορηγοί της επομένης υποτροφίας.
Ακολούθησε η υποτροφία
της οικογένειας Γεωργαρέα.

Ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης αναφερόμενος
στην απλή ερώτηση των
γονέων «γιατί θα πρέπει
να στείλουμε τα παιδιά
μας στο ελληνικό σχολείο» έκανε την ανάλυση

ανθρωπισμού είναι το συμπλήρωμα της εκπαίδευσης που θα βοηθήσει στο
ορθό κτίσιμο και τελειοποίηση του χαρακτήρα του
αυριανού υπεύθυνου πολίτη. Τις ευχές του για μια

της έννοιας της ελληνικής
γλώσσας τονίζοντας ότι
η γλώσσα δεν είναι ένα
απλό εργαλείο. Είναι ο
πολιτισμός, είναι οι αξίες,
η νοοτροπία, είναι η ιστορία, είναι οι θρησκευτικές
παραδόσεις.
Ακολούθως οι επίσημοι
προσκεκλημένοι απηύθυναν τους χαιρετισμούς
τους. Ο Θεοφιλέστατος
επίσκοπος Χριστοφόρος
έκανε τον διαχωρισμό των
εννοιών εκπαίδευσης και
παιδείας στον χαιρετισμό
που απηύθυνε. Εκπαίδευση είναι τα σχολεία είναι
η τεχνική κατάρτιση. Η
παιδεία τόνισε είναι οι παραδόσεις οι αρχές του

επιτυχή συνέχιση του εκπαιδευτικού προγράμματος μεταβίβασε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης
Καρύγιαννης. Με την σειρά
της η δημοτική Σύμβουλος
κυρία Φραγγεδάκη αναφέρθηκε στον συμβολισμό
της γιορτής των τριών Ιεραρχών και την επίδρασή
της στην εκπαίδευση. Η
συντονίστρια εκπαίδευσης
του Ελληνικού προξενείου
αναφέρθηκε κυρίως στην
βασική ελληνική έννοια
της άμιλλας. Οι τρεις Ιεράρχες κατόρθωσαν να
φθάσουν στο σημείο να Η εκδήλωση ολοκληρώτους θαυμάζει όλος ο κό- θηκε με την παραδοσιακή
σμος από σκληρή εργασία κοπή της βασιλόπιτας.
τόνισε. Η άμιλλα για την

Οι τιμές της ασφάλισης αυτοκινήτων στο Οντάριο
μειώνονται ελαφρώς

Στόχος της κυβέρνησης ήταν η μείωση ενός 15 τοις λουθεί να θέλει να δει τα
εκατό από τον Αύγουστο του 2015. Σύμφωνα με τα τε- ποσοστά μειωμένα κατά
λευταία στοιχεία έχει επιτευχθεί περίπου το μισό στόχου. μέσο όρο κατά 15 τοις
εκατό, αν και δεν υπάρχει
αργότερα παραδέχτηκε πλέον προθεσμία που να
Ι. Σ. Σαραϊδάρης
ότι αυτό ήταν εκείνο που συνδέεται με το στόχο.
By The Canadian Press
ονομάζεται «τεντωμένος Η υπόσχεση στα 2013
Τρ 17 Ιανουαρίου 2017
ΤΟΡΟΝΤΟ-Οι τιμές ασφά- στόχος»
ήρθε ως μέρος μιας συμλισης των αυτοκινήτων Οι Εγκεκριμένες τιμές φωνίας για να έχει την υποστο Οντάριο έχουν σημει- ασφάλισης κατά το τέταρ- στήριξη του NDP για τον
ώσει μια πτώση, αν και η το τρίμηνο του 2016, μειώ- προϋπολογισμό εκείνου
φιλελεύθερη κυβέρνηση θηκαν κατά μέσο όρο κατά του έτους, όταν οι Φιλεεξακολουθεί να απέχει 0,14 τοις εκατό, σύμφωνα λεύθεροι ήταν ακόμα μια
πολύ από τον αυτο-επι- με την Επιτροπή Χρηματο- κυβέρνηση μειοψηφίας.
βληθέντα στόχο της μέσης οικονομικών Υπηρεσιών Η κυβέρνηση έχει μειώσει
μείωσης του 15 τοις εκατό. του Οντάριο.
το ανώτατο επιτόκιο που
Οι Φιλελεύθεροι υποσχέ- Αυτό τοποθετεί τη μέση ένας ασφαλιστής μπορεί
θηκαν το 2013 να μει- μείωση από τον Αύγουστο να χρεώνει για τις μηνιαίες
ώσουν τα ασφάλιστρα του 2013, στο περίπου 8,3 πληρωμές ασφαλίστρων
των αυτοκινήτων κατά τοις εκατό, ή λίγο πάνω αυτοκινήτων και απαγόμέσο όρο 15 τοις εκατό από τα μισά του δρόμου ρευσε την αύξηση των
μέχρι τον Αύγουστο του προς το στόχο της κυβέρ- ασφαλίστρων για μικρο2015, αλλά καθώς μετά νησης.
ατυχήματα λόγω σφάλαπό αυτό, η προθεσμία Ο υπουργός Οικονομικών ματος. Επίσης, έχει ορίσει
ήρθε και πέρασε, η πρωθυ- Charles Sousa έχει πει η έναν ειδικό σύμβουλο να
πουργός Kathleen Wynne κυβέρνηση ακόμη εξακο- εξετάσει τρόπους για την

Ο υπουργός Οικονομικών Charles Sousa έχει πει η κυβέρνηση εξακολουθεί
να θέλει να δει τα ποσοστά ασφάλισης αυτοκινήτων μειωμένα κατά μέσο όρο
15 τοις εκατό, αν και δεν υπάρχει πλέον προθεσμία που να συνδέεται με το
στόχο. (Dreamstime)
μείωση του κόστους κα- εξασφαλίζοντας ότι τα
θώς και την περαιτέρω ασφάλιστρα συνεχίζουν
να κινούνται προς τα κάτω
ελάττωση των τιμών.
"Εστιάζουμε την προσο- παράλληλα με την κατάρχή μας στη βελτίωση της γηση της απάτης στο σύασφάλισης αυτοκινήτων στημα και την εξασφάλιση
σύστημα στο σύνολό της, ότι οι οδηγοί του Οντάριο

εξακολουθούν να
καλύπτονται από
το πιο γενναιόδωρο σύστημα ιδιωτικής ασφάλισης
αυτοκινήτων στον
Καναδά," ο Kelsey
Ingram, εκπρόσωπος του υπουργού Οικονομικών
Charles Sousa, είπε
σε μια δήλωση.
Μια έκθεση ανατεθειμένη από την
κυβέρνηση για το
σύστημα της ασφάλειας
του συστήματος συντεταγμένη από τον David
Marshall, πρώην πρόεδρος
και διευθύνωντα σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Προστασίας και
Ασφάλισης στο Χώρο Εργασίας, έχει οριστεί να
κυκλοφορήσει στις αρχές
του τρέχοντος έτους.
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Η Ελλάς ενώπιον της Ιστορικής Ευθύνης της
οι ανόητοι, οι απλοί και ο Γόρδιος Δεσμός-

-
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χρέος της Ελλάδος. Ένα
ανεπανάληπτο έγκλημα
εις βάρος της Ελλάδος, το
οποίο ούτε δημοσιεύθηκε, αλλά ούτε σχολιάστηκε από τα ΜΜΕ. Και ότι
εξαιτίας των ζημιών των
Τραπεζών των 2 χωρών, η
χώρα μας υποχρεώθηκε σε
ένα τεράστιο Πρόγραμμα
Βοήθειας 250 δις Ευρώ,
δηλαδή ένα Μνημόνιο το
οποίο συνυπογράφηκε
από όλες τις χώρες της

Ε.Ε., δηλαδή και από τις πιο
φτωχότερες. Μία παγίδα
για να είναι τώρα η αλυσοδεμένη και ταπεινωμένη
Πατρίδα μας αντιμέτωπη
και υπόλογη απέναντι
και όλων των 28 μελών
της Ε.Ε.! Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας
Μάσιμο Ντ’Αλέμα δήλωσε
την 6/7/2015 ότι:«από τα
250 δις, τα 220 δις Ευρώ
κατέληξαν απευθείας εις
τις γερμανικές, γαλλικές
τράπεζες».

Πρόδηλο είναι επίσης, ότι
οι εγχώριοι υπαίτιοι της
τεράστιας εθνικής μας
καταστροφής υπογράφουν προθύμως και όλα τα
Μνημόνια, διότι εντός της
Ε.Ε. αισθάνονται ασφαλείς
και ατιμώρητοι, και απεύχονται την έξοδο της χώρας μας από την Ε.Ε. ή και
την διάλυση της Ε.Ε., διότι
φοβούνται την βαρύτατη
τιμωρία του Ελληνικού
Λαού.

Οι ανόητοι της Ε.Ε. καταστρέφουν, δυσκολεύουν
και μπερδεύουν την Ευρώπη, αλλά και δεν κατανοούν ούτε και το πιο απλό.
Ότι το χρέος της Ελλάδος,
για το οποίο ευθύνονται
αυτοί, δεν είναι βιώσιμο
εις τον αιώνα τον άπαντα, κατά την γνώμη όλων
των διεθνών οικονομικών
εκθέσεων. Κατασκεύασαν σκοπίμως ένα Γόρδιο
Δεσμό που καταστρέφει
και την Ελλάδα, αλλά και

Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις
την Βόννη και Ιστορία και
Πολιτιστική κληρονομιά
εις την Αθήνα. Διετέλεσε
επί 5 χρόνια υπάλληλος
της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας και επί
30-ετίας Διπλωματούχος
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης Ξεναγός για όλη την ΕλληΟ αρθρογράφος κρητικής νική Επικράτεια.
(Μαριού Ν. Ρεθύμνης) και
θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις την
την Ευρώπη. Όμως τώρα
εναπόκειται εις την ιστορική ευθύνη, την θέληση
και δύναμη του Ελληνικού
Λαού με μία απλή πράξη
να σπάσει με το σπαθί του
τον Γόρδιο Δεσμό, για να
σώσει την Πατρίδα μας,
αλλά και την Ευρώπη.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ/ΗΤΤΕΣ
ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Του Δρ. Νικολάου Ντέμου,
Συγγραφέα του βιβλίου:
1071 - Στρατηγικές Ήττες
& Συρρίκνωση του Ελληνισμού, Αθήνα, 2015
Θα αναφερθούμε συνοπτικά σε τέσσερεις στρατηγικές ηττομάχες του
ελληνισμού, κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα όταν η
Ελλάδα ήταν υπερδύναμη
ως Βυζαντινή αυτοκρατορία, που είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της
Ελληνικής επικράτειας, τη
φθίνουσα πορεία της δυναμικής του μεσαιωνικού
ελληνισμού, και την καταλυτική και διαβρωτική
επίδραση στην ψυχολογία
και ψυχοσύνθεση των Ελλήνων μέχρι σήμερα.
Οι τέσσερεις αυτές μάχες-ήττες, Ιαρμουχά-636μχ,
Μαντζικέρτ-1071μχ, Μυριοκέφαλον-1176μχ, και
κατάληψη Κωνσταντινούπολης-1204μχ, αφενός
προετοίμασαν βαθμιαία
την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανογενίτσαρους το 1453,
και αφετέρου ολισθαίναν
συνεχώς την Ελλάδα και
τον ελληνισμό, έτσι ώστε
από βασική παγκόσμια
δύναμη, να διασπαστεί σε
μικρά και αντίπαλα μεταξύ
των κρατίδια, έπειτα να
μετατραπεί σε υπόδουλο
έθνος και σήμερα να είναι
μια μικρή περιφερειακή
χώρα και δύναμη (χάρτης
μαχών 1).
Τα γεωπολιτικά και πολιτιστικά αποτελέσματα
αυτών των ηττών ήταν
και είναι διαχρονικά, πολύ
σημαντικά για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του
σύγχρονου Έλληνα όσον
αφορά τις προκαταλήψεις, την ψυχολογία, την
ψυχογραφία, τη σημερινή
αντίληψη του Έλληνα για
τον εαυτό του, για τους

γειτονικούς λαούς, αλλά
και για την αντίληψη των
άλλων λαών περί των Ελλήνων.
Οι στρατιωτικές αυτές
ήττες επέφεραν τη γεωγραφική, οικονομική και
πολιτική συρρίκνωση του
ελληνισμού, την απογοήτευση, την αλλοτρίωση,
την αποσύνθεση, την υποχώρηση, την υποτακτική
νοοτροπία και τελικά την
υποδούλωση τους έθνους.
Η δε τουρκοκρατία ήταν η
χειρότερη ελληνική ιστορική περίοδος, λόγω της παντελούς έλλειψης παιδείας
και πολιτισμού, αναγκαία
συστατικά του Έλληνα.
Η πρώτη στρατηγική ήττα
στον ποταμό Ιαρμουχά το
636, κοντά στη λίμνη της
Γαλιλαίας, από τους φανατικούς Αραβομουσουλμάνους, σήμανε ταυτόχρονα
και μια πολιτιστική-πνευματική ήττα για τον ελληνισμό, καθώς η χρήση
της «κοινής» ελληνικής
γλώσσας αντικαταστάθηκε από την αραβική. Η
ελληνική, η γλώσσα των
ευαγγελίων, της χριστιανικής θρησκείας, και των
καλλιεργημένων ανθρώπων, ομιλείτο μέχρι τότε
(για τουλάχιστον 9 αιώνες) από την κοιλάδα του
Ινδού ποταμού μέχρι την
Ισπανία. Έκτοτε, η διαρκώς μειούμενη χρήση της
Ελληνικής γλώσσας, με τον
παράλληλο εξισλαμισμό
χριστιανικών πληθυσμών,
εγκλώβισαν την Oρφεομηρική ελληνική γλώσσα,
να ομιλείται κυρίως στις
περιοχές μεταξύ Δυρραχίου και Μαντζικέρτ, και
Δουνάβεως ποταμού και
Κύπρου.
Οι επόμενες δύο στρατηγικές ήττες (Μαντζικέρτ-1071, Μυριοκέφαλον-1176) στις νοτιοα-

νατολικές περιοχές του
Βυζαντίου, από τους Σελτζουκοτούρκους, είχαν ως
αποτέλεσμα να χαθούν
επιπλέον εκτάσεις γης,
αγροτική παραγωγή και
φορολογικά έσοδα. Οι
περιοχές αυτές αποτελούσαν «φυτώρια» ικανών και
σκληροτράχηλων πολεμιστών αλλά και αυτοκρατόρων. Οι απώλειες, επίσης,
σε ανθρώπινο δυναμικό
τόσο από τους θανάτους
στο πεδίο των μαχών όσο
και από τον εξισλαμισμό
δεν είναι αμελητέες καθώς
φτάνουν τα δέκα εκατομμύρια ανθρώπους όπως
σωστά υπολόγισε ο αείμνηστος Ελληνοαμερικανός ιστορικός Σπύρος
Βρυώνης1.
Οι Έλληνες, ειδικά από
την εποχή του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, ήταν οι ηγέτες της περιοχής για εκατοντάδες χρόνια, με πολυσήμαντο πνευματικό
πολιτισμό, ευρεία αν όχι
καθολική χρήση της ελληνικής γλώσσας, διακτίνιση
της ελληνικής παιδείας
ακόμη και εθίμων από τις
δυτικές μεσογειακές ακτές
και τις βαλκανικές παρυφές μέχρι την αφρικανική
έρημο και τις όχθες του
ποταμού Γάγγη.
Στα ανατολικά πεδία, τόσο
οι κλασικοί όσο και οι μεσαιωνικοί Έλληνες είχαν
κοινά σύνορα με την άλλη
παγκόσμια, ανεπτυγμένη και πολιτισμένη υπερδύναμη της εποχής, την
Περσία, και πολέμησαν
αμείλικτα και σφόδρα με
τους Πέρσες. Οι δύο μεγαλύτεροι πόλεμοι μεταξύ
των, τελείωσαν με νίκη
των Ελλήνων, με την κατάκτηση της πρωτεύουσας
των Περσών από τον Μέγα
Αλέξανδρο και τον Ηράκλειο αντίστοιχα. Οι Έλληνες είχαν υποστεί πολλά

δεινά απ’ τους Πέρσες,
μας είχαν επανειλλημμένα
απειλήσει, πολιορκήσει,
καταστρέψει και μερικώς
καταλάβει, αλλά ο ελληνισμός τελικά κατάφερε να
επιβληθεί με σεβασμό, που
οδήγησε στη μίξη των δύο
πολιτισμών. Τόσο ο Μέγας
Αλέξανδρος και τα διάδοχα ελληνιστικά βασίλεια
όσο και ο Ηράκλειος όχι
μόνο δεν κατάστρεψαν τον
περσικό πολιτισμό αλλά
τουναντίον τον βοήθησαν.
Με την ισλαμική επέλαση
του 7ου αιώνα, οι Πέρσες
και οι Έλληνες δεν έχουν
πλέον άμεση επαφή και
ανάμεσα τους «σφηνώνονται» πρώτα οι φανατικοί Αραβομουσουλμάνοι
από την έρημο και έπειτα, από τον 11ον αιώνα οι
διάφορες ακαλιέργητες
νομαδοτουρκικές φυλές
από την κεντρική Ασία. Οι
τελευταίοι πέρα από τις
λεηλασίες και την αρπαγή,
επέβαλλαν το απάνθρωπο
σύστημα υφαρπαγής, εκμετάλλευσης χριστιανών
Ελληνοπαίδων και μετατροπής των σε φανατικούς
γενίτσαρο-μουσουλμάνους με όλες τις τρομακτικές και τραγικές συνέπειες
για τον ελληνισμό μέχρι
σήμερα.
Συνολικά, οι τρεις προαναφερόμενες ηττομάχες συνέτειναν στη συρρίκνωση
του ελληνισμού γύρω από
την Ελλαδική χερσόνησο,
κλασικός χώρος των Ελλήνων.
Το αποτέλεσμα της 4 ης
ήττας, ήτοι της λατινοφράγκικης κατάληψης της
πρωτεύουσας το 1204,
και άλλων σημαντικών
περιοχών στα νοτιοδυτικά
πεδία από τους σταυροφόρους, ήταν η απώλεια
των θαλασσίων εμπορικών
δρόμων και του εμπορίου
(που αποτελεί τη δίδυμη

έκφραση της ναυτικής
κουλτούρας των Ελλήνων), αλλά και χερσαίων
εκτάσεων ακόμη και στην
ελλαδική χερσόνησο.
Γεωστρατηγικά, η απώλεια
της δεύτερης νοτιοανατολικής γραμμής αμύνης
του ελληνισμού, που αποτελείται από τη βόρεια
νησιωτική αμυντική γραμμή (Σαμοθράκη, Ίμβρος,
Λήμνος, Λέσβος και Χίος),
τη νότια νησιωτική επιθετική γραμμή (Σάμος, Κως,
Ρόδος, Κύπρος), αλλά
και την τρίτη αμυντική
θωράκιση του βασικού
ελληνικού χώρου (Χαλκιδική, Εύβοια, Κρήτη). Επίσης,
η απώλεια της δεύτερης
δυτικής αμυντικής γραμμής (Κέρκυρα, Λευκάδα,
Κεφαλονιά, Ζάκυνθος),
από τους Νορμανδούς
(Βίκινγκ) συνέτεινε στη
συνεχή διεύρυνση του
χάσματος μεταξύ Ελλήνων
και Ιταλών και των άλλων
ομόδοξων Δυτικοευρωπαίων.Οι απώλειες αυτές
συνέβαλλαν στην πλήρη
κατάρευση του ελληνισμού, που παραδόθηκε
ως ώριμο φρούτο στους
νομάδες το 1453.
Πολιτικοδιπλωματικά, είναι σημαντικό επίσης να
σημειωθεί ότι από το 1204
και έπειτα η Ελλάδα πλέον
δεν έχει δικιά της ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική
και έκτοτε συνθλίβεται, παρασύρεται και εξαρτάται
από τις πολιτικές άλλων,
κυρίως δυτικών, δυνάμεων. Οι δε πολιτικοί αρχηγοί
της μέχρι σήμερα (για 813
χρόνια) αναζητούν την
συγκατάθεση και αναγνώριση εξωτερικών παραγόντων και κυβερνήσεων.
Κυριολεκτικά, την διάλυση και κατάρευση των
κυβερνητικών δομών και
της δημόσιας διοίκησις,

οι Έλληνες έκτοτε δεν θα
εμπιστεύονται το δημόσιο,
ειδικά κατά την διάρκεια
της τουρκοκρατίας αλλά
και έπειτα. Οι δε κατάρευση του εκπαιδευτικού συστήματος, είχε ως αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε
μαρασμό η έμφυτη, προς
τον πνευματικό πολιτισμό,
ψυχή του Έλληνα. Η επακόλουθη δε καθολική και
βαρβαρική υποδούλωση
των Ελλήνων από τα μέσα
του 15ον αιώνα είχε δραματικές επιπτώσεις στην
εκπαίδευση, αφού κλείσανε τα σχολεία, επέφερε
τη σταδιακή κατάπτωση
των Ελλήνων σε επίπεδο
που οι Δυτικοί λόγιοι των
επόμενων αιώνων έθεταν
ερωτήματα για τη σχέση
των αρχαίων και μεσαιωνικών Ελλήνων με τους
υπόδουλους-ραγιάδες Έλληνες, δηλαδή αμφισβητούσαν τη συνέχεια του
ελληνισμού.
Ας σημειωθεί ότι κατά
την διάρκεια της πρώτης
υπουδούλωσης της Ελλάδος ήτοι τη Ρωμαϊκή κατοχή (150π.Χ.-250μ.Χ.), για
400 περίπου χρόνια ξανά,
είχαμε χάσει την πολιτική
ελευθερία και κυριαρχία,
αλλά είχαμε κρατήσει τους
θεσμούς αλλά κυρίως την
παιδεία και την εκπαίδευση μας. Αυτό είναι που
χάθηκε κατά τη διάρκεια
της Τουρκοκρατίας, και
αυτό πληρώνουμε μέχρι
και σήμερα, παράλληλα
με την καταστροφή των
διοικητικών θεσμών, που
χαλιναγωγούν εν μέρει την
ευελιξία του πνεύματος
των Ελλήνων και την εμπιστοσύνη στους νόμους και
το κράτος.
1
Βρυώνη, Σ., Η Παρακμή
του Μεσαιωνικού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία και
Διαδικασία Εξισλαμισμού
11ος -15ος αιώνας, Εκδόσεις
Μ.Ι.Ε.Τ., 2008, σελ. 250-265.

Δεν υπάρχει Κυπριακό ζήτημα, ούτε Θράκης, ούτε Αιγαίου, υπάρχει μόνο Τουρκικό πρόβλημα
Θ. Μαλκίδης
1. Η δημιουργία του Τουρκικού κράτους με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Η συγκρότηση του τουρκικού κράτους το οποίο
έγινε «με την εκδίωξη
του Ελληνικού, του Αρμενικού, του Ασσυριακού,
του Κουρδικού λαού και

συνδέεται με το ζήτημα
των εγκλημάτων κατά της
ανθρωπότητας», όπως επισημαίνει ο Τανέρ Ακσάμ,
επέβαλλε τον κοσμικό –κεμαλικό χαρακτήρα του καθεστώτος εξαφανίζοντας
επιφανειακά το ισλαμικό
παρελθόν. Ωστόσο αυτό
που επιβλήθηκε ήταν ένα
φασιστικό και ρατσιστικό
μόρφωμα.

Η σχέση μεταξύ των δύο
πόλων ήταν αυτή της σύγκρουσης, αφού η διαχείριση της εξουσίας αποτελούσε και αποτελεί μείζον
ζήτημα στη χώρα. Παρότι
οι Κεμαλικοί υποτίθεται ότι
πολέμησαν τη θρησκεία,
εντούτοις ποτέ δεν θέλησαν να την εξαλείψουν
οριστικά από την πολιτική
ζωή, αφού πολλές φορές
τη χρησιμοποιούσαν για

να συσπειρωθούν. Από την
άλλη, οι ισλαμιστές, παρότι
έχασαν την άμεση σχέση
με την εξουσία την οποία
που είχαν για αιώνες, ποτέ
δεν απώλεσαν την επαφή
τους με αυτή. Μάλιστα, οι
εξελίξεις μάλιστα μετά το
θάνατο του Μουσταφά
Κεμάλ τους βοήθησαν να
έρθουν πάλι στο προσκήνιο, παρά τα συχνά στρατιωτικά πραξικοπήματα. Ο

Ερντογάν είναι η αποκο- διολισθαίνει προς έναν
ρύφωση της θεαματικής αποτρόπαιο ρατσισμό και
αυτής επανόδου.
εθνικισμό. Το Κουρδικό είναι η προμετωπίδα αυτού
2. Ο φασισμός
του εθνικιστικού ρεύμαΕίναι διάχυτη η εντύπωση τος, για αυτό άλλωστε και
σε όλο τον κόσμο ότι η η σημαντική στήριξη του
Τουρκία ρέπει προς ακραί- εκλογικού σώματος προς
ες θέσεις, μάλιστα αυτό το κόμμα της εθνικιστικής
επισημαίνει και ο Τούρ- δράσης, το κόμμα των
κος νομπελίστας Ορχάν Γκρίζων Λύκων, το οποίο
Παμούκ μιλώντας για την
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 25
τουρκική κοινωνία η οποία
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«Θα ανοίξουμε τις καρδιές μας»: Ο Τρουντό προτρέπει αγάπη και
ενότητα στο πέρασμά των θανατηφόρων πυροβολισμών στο τζαμί.
Ο Donald Trump είναι μεταξύ των διεθνών ηγετών που πρόσφερε
υποστήριξη μετά την επίθεση που άφησε 6 νεκρούς

Ι. Σ. Σαραϊδάρης
CBC news
Ο Καναδάς θα ανταποκριθεί σε μια «ποταπή
τρομοκρατική πράξη» με
ανοιχτή καρδιά και με μια
επίδειξη ενότητας, είπε ο
Πρωθυπουργός Τζάστιν
Τρουντό συναισθηματικά
φορτισμένος τη Δευτέρα
στον απόηχο των θανατηφόρων πυροβολισμών σε
ένα τζαμί του Κεμπέκ.
Στην ανακοίνωση μιας
επίσημης δήλωσης στη
Βουλή των Κοινοτήτων, ο
Τρουντό, δήλωσε ότι ο πυροβολισμός που άφησε έξι
προσευχόμενους νεκρούς
είναι μια πράξη τρομοκρατίας που διαπράχθηκε
εναντίον του Καναδά και
σε όλους τους Καναδούς.
Μιλώντας απευθείας στο
ένα εκατομμύριο μουσουλμάνους της χώρας,
αυτός τους διαβεβαίωσε
για την πολύτιμη θέση
τους στην καναδική κοινωνία.
«Είμαστε μαζί σας. Τριάντα-έξι εκατομμύρια καρδιές έχουν σπάσει με τις
δικές σας», είπε. “Να ξέρετε
ότι εμείς σας εκτιμούμε,
εσείς έχετε εμπλουτίσει
την ανοικτή χώρα μας με
ανυπολόγιστους τρόπους.
Είστε στο σπίτι σας.”
Ο Τρουντό προέτρεψε
τους Καναδούς να μην
παρασύρονται από την
επίθεση της Κυριακής, ή
από εκείνους που χρησιμοποιούν τη βία για να
ενσταλάξουν το φόβο και
την διαίρεση.
“Στόχος τους είναι να μας
διχάσουν, να σπείρουν τη
διχόνοια και να φυτέψουν
το μίσος», είπε. “Εμείς δεν
θα κλείσουμε τα μυαλά
μας. Εμείς θα ανοίξουμε τις
καρδιές μας.”
Οι Τέσσερις ηγέτες των
κομμάτων έκαναν ανακοινώσεις δηλώσεων ενώπιον
της Βουλής πριν από την
απόδοση τιμής στα θύματα με την ενός λεπτού σιγή
του Σώματος.
Η Ενδιάμεση Συντηρητική ηγέτης Rona Ambrose
κάλεσε την επίθεση μια
“θλιβερή υπενθύμιση»

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό και οι Φιλελεύθεροι βουλευτές απένειμαν φόρο τιμής
με μια στιγμή σιωπής για τα θύματα των πυροβολισμών στο τζαμί του Κεμπέκ στη Βουλή
των Κοινοτήτων τη Δευτέρα. (Adrian Wyld / Canadian Press)
ότι ο Καναδάς δεν έχει
ανοσία στην τρομοκρατία
και πρέπει να παραμείνει
σε εγρήγορση. Είπε ο πυροβολισμός χτύπησε την
καρδιά μιας θεμελιώδους
ελευθερίας στον Καναδά:
Την άσκηση από κάποιον
της πίστης του με ασφάλεια και προστασία.
“Μια επίθεση εναντίον
ενός τόπου λατρείας, εις
βάρος των ατόμων που
προσεύχονται σε ένα τζαμί
είναι μια επίθεση σε αυτές
τις απόλυτες ελευθερίες»,
είπε. «Στερούν τις αρχές
πάνω στις οποίες ιδρύθηκε
ο Καναδάς.”
Ο ηγέτης του NDP Tom
Mulcair είπε ότι οι πυροβολισμοί έχουν κλονίσει τον
Καναδά μέχρι και απόλυτο
πυρήνα του και κάλεσε
όλους τους Καναδούς να
ενωθούν ενάντια στον
εξαναγκασμό του μίσους,
της μισαλλοδοξίας και της
ισλαμοφοβίας.
“Αυτός δεν είναι ο Καναδάς
που πιστεύουμε, δεν είναι
το είδος της κοινωνίας που
θέλουμε να ζούμε», είπε.
“Ο Καναδάς είναι μια χώρα
της διαφορετικότητας, της
ειρήνης και της κοινωνικής
ένταξης. Δεν μπορούμε,
και δεν θα ανεχθούμε το
μίσος και τη βία.”
Ο Τρουντό θα μεταβεί στο
Κεμπέκ Αργότερα τη Δευτέρα για να παραστεί σε
αγρυπνία για τα θύματα.

Αυτός θα συνοδεύεται από
την Ambrose, τον Mulcair
και τον υπουργό Δημόσιας
Ασφάλειας Ralph Goodale.
Από το γραφείο της ηγέτηδος του Πράσινου Κόμματος Ελίζαμπεθ Μέι είπαν
ότι επίσης σχεδίαζε να
παραστεί στην αγρυπνία.

óõíÝ÷åéá áðï ôç óåëßäá 24 ρη απειλή για την Τουρκία
και έτσι και το καθεστώς
είναι υπεύθυνο για πολ- του Ερντογάν κινείται με
λές δολοφονίες Κούρδων, βάση την γνωστή στάση.
Τούρκων Αρμενίων και Δηλαδή τη βία.
άλλων αντικαθεστωτικών,
ακόμη και Ελλήνων, για να Το ίδιο ισχύει στην Κύθυμίσω τους Τάσο Ισαάκ προ, στη Θράκη και στο
και Σολωμού Σολωμού Αιγαίο, όπου ο τουρκικός
φασισμός υφίσταται και
στην Κύπρο το 1996.
Σε ότι έχει σχέση με το μάλιστα ποιοτικά αναβαθΚουρδικό ζήτημα, αυτό μισμένος, καθώς και στα
είναι ολοφάνερο ότι έχει ζητήματα του Πατριαρυπερβεί την στρατιωτική χείου και της ελληνικής
δράση που είχε αναλά- μειονότητας στην Κωνβει για δεκάδες χρόνια η σταντινούπολη, Ίμβρο και
Τουρκία και πολύ σύντομα Τένεδο, όπου υπάρχουν
το ντε φάκτο κουρδικό κινήσεις οπισθοδρόμησης
κράτος στο Βόρειο Ιράκ. παρά προόδου και ευρωΑυτό είναι η σημαντικότε- παϊκής σύγκλισης.
Έτσι και στην Κύπρο όπου

παρά την πολιτική «διαλόγου και Λύσης», δε συζητείται η παραμονή του
Τουρκικού στρατού κατοχής. Δηλαδή, μπορούν
να συζητηθούν τα πάντα,
αλλά για τον Αττίλα δεν
θα γίνει καμία αναφορά.
Ο Κεμαλισμός, δηλαδή ο
φασισμός, ο ρατσισμός και
ο επιθετικός εθνικισμός,
επιβιώνει και με τον ΝεοΟθωμανό Ερντογάν.

“Ενώ οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν και λεπτομέρειες εξακολουθούν
να χρειάζονται επιβεβαίωση, σου πιέζεται η καρδιά

σχεδιάζει να χαμηλώσει
τα φώτα στον Πύργο του
Άιφελ τα μεσάνυχτα στη
μνήμη των θυμάτων.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε
τα συλλυπητήριά στον
Τρουντό στο Twitter.
“Αποδέξου τα βαθιά μου
συλλυπητήρια σε σχέση με
την τραγωδία στο Κεμπέκ.
... Η δολοφονία των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν για μια προσευχή
στο τζαμί είναι συγκλονιστική ως προς τον βαθμό
της βίας και του κυνισμού.”
Ο Bruce Heyman, ο πρώην
πρεσβευτής των ΗΠΑ στον
Καναδά, δήλωσε ο ίδιος
και η σύζυγός του ήταν
λυπημένοι από την παράλογη επίθεση.
Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ de Blasio δήλωσε
ότι η «φοβερή επίθεση”
δεν είναι ένα μεμονωμένο

Ο Trump προσφέρει
βοήθεια

Μηνύματα συγκλονισμού,
υποστήριξης και αλληλεγγύης πλημμυρίζουν από
όλη τη χώρα και από όλο
τον κόσμο σε απόκριση για
την επίθεση.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ
Donald Trump κάλεσε τον
Τρουντό για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του
προς τον πρωθυπουργό
και τους Καναδούς. Επίσης,
προσφέρθηκε να παράσχει
κάθε βοήθεια, όπως απαιτείται, σύμφωνα με το γραφείο του Πρωθυπουργού.
Η καναδική σημαία στην
κορυφή του Peace Tower
είναι μεσίστια προς τιμήν
των θυμάτων.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα,
το RCMP είπε τα κίνητρα
πίσω από τους μαζικούς
πυροβολισμούς δεν είναι
καθαρά.
Ο Τρουντό έσπευσε να καταδικάσει την επίθεση ως
“τρομοκρατική επίθεση”
κατά των μουσουλμάνων.

Η σημαία στον Peace Tower στον λόφο του κοινοβουλίου,
ανεμίζει μεσίστια την Δευτέρα προς τιμήν των θυμάτων του
πυροβολισμού στο τζαμί στην πόλη του Κεμπέκ. (Adrian
Wyld / καναδικός Τύπος)
γεγονός, σημειώνοντας
ένα τζαμί στο Τέξας που
κάηκε στο έδαφος.
Ο δήμαρχος του Λονδίνου,
στην Αγγλία, Sadiq Khan,
εξέδωσε ένα μήνυμα αψήφησης. “Το Λονδίνο στέκεται με τους ανθρώπους
του Κεμπέκ. Το μίσος και η
βία δεν θα μας νικήσουν.
Όσοι προσπαθούν να μας
Ο Πάπας προσφέρει διαιρέσουν θα αποτύχουν.”
προσευχές
Η Elizabeth Moore Aubin,
Ο Πάπας Francis προσέ- επιτετραμμένη των Η.Π.Α.,
φερε τις προσευχές του, εξέδωσε μια δήλωση εκ
και η πόλης του Παρισιού μέρους όλων των Αμερι-

να βλέπεις τέτοια παράλογη βία. Η διαφορετικότητα
είναι η δύναμή μας, και τη
θρησκευτική ανοχή είναι
μια αξία που σε εμάς, ως
Καναδούς, είναι προσφιλείς,” είπε ο Trudeau σε μια
δήλωση που κυκλοφόρησε το βράδυ της Κυριακής.

κανών προσφέροντας «τα
πιο βαθιά και ειλικρινή
συλλυπητήρια.”
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες
να καταπολεμήσουν την
τρομοκρατία και να είναι έτοιμη να βοηθήσει
την καναδική κυβέρνηση,
καθώς ασχολείται με τα
επακόλουθα αυτού του
τραγικού γεγονότος.»
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα
το απόγευμα, Goodale
δήλωσε ότι η έρευνα ήταν
σε πρώιμο στάδιο και δεν
θα προέβαινε σε εικασίες
σχετικά με πιθανά κίνητρα
για την επίθεση.
Ο υπουργός δημόσιας
ασφάλειας ανακοίνωσε
επίσης ότι η προθεσμία
για την υποβολή αιτήσεων
για χρηματοδότηση από
το Πρόγραμμα Υποδομών
Ασφαλείας θα πρέπει να
παραταθεί πέραν
του 31 Ιανουαρίου για να καταστεί
δυνατή η κατάθεση πρόσθετων αιτήσεων. Δεν έχει
ορισθεί νέα προθεσμία ακόμη.
Τ ο πρ ό γρ α μ μ α
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε
χώρους λατρείας,
σε επίπεδο επαρχίας αναγνωρισμένων σχολείων και
κοινοτικά κέντρα
ώστε να μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια
γύρω από τα κτίρια τους.
Η χρηματοδότηση στηρίζει το κόστος των αντικειμένων όπως πόρτες,
κάμερες, αξιολογήσεις για
την ασφάλεια και κάποια
έξοδα κατασκευής.
Σύμφωνα με την Καναδική Υπηρεσία Δημόσιας
Ασφάλειας, το τζαμί του
Κεμπέκ που βρίσκεται στο
κέντρο των γεγονότων της
Κυριακής δεν είχε υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
προγράμματος.

Δεν υπάρχει Κυπριακό ζήτημα, ούτε Θράκης, ούτε
Αιγαίου, υπάρχει μόνο Τουρκικό πρόβλημα

3.Το Τουρκικό πρόβλημα
Για πάρα πολλά χρόνια
υπάρχει στο δυτικό κόσμο
μία αντίληψη ότι εάν η
Τουρκία ενταχθεί σε θεσμούς συνεργασίας αφε-

νός θα εκδημοκρατιστεί
και αφετέρου θα αποφύγει
τη διολίσθηση σε ακραία
πρότυπα εξουσίας. Αυτό
είναι γνωστό ότι δεν έγινε αφού για πάνω από
εξήντα χρόνια η Τουρκία
είναι ενταγμένη σε όλους
τους ευρωατλαντικούς
θεσμούς, εκτός της ΕΕ,
χωρίς να έχει αποβάλλει
τα συμπλέγματα, τα οποία
χαρακτηρίζουν ανελεύθερα, αντιδημοκρατικά και
ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Από την άλλη είναι επίσης γνωστό ότι όλες οι
αλλαγές οι οποίες έγιναν
στην Τουρκία τα τελευταία
διακόσια χρόνια πραγματοποιήθηκαν μετά από

παραινέσεις και απαίτηση
της Δύσης. Καμία απολύτως εξέλιξη στο θεσμικό
τουλάχιστον πεδίο για τον
εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν
προήλθαν από την ίδια την
απαίτηση της τουρκικής
κοινωνίας και τη βούληση
της εξουσίας. Έτσι η επιφανειακή τουρκική επιλογή
της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας δεν συνδέεται με την ουσιαστική
πρόθεση αλλαγής της στάσης της. Αυτό φαίνεται από
την τουρκική θέση για την
Κύπρο, για το Αιγαίο, για τη
Θράκη, για το Κουρδικό,
για το Πατριαρχείο, για τον
πόλεμο στη Συρία, για το

προσφυγικό- μεταναστευτικό για να αναφέρουμε
λίγα μόνο παραδείγματα.
Παραδείγματα τα οποία
δεν αφορούν ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος,
αλλά ένα ολοκληρωτικόφασιστικό που καταπατά
τα δικαιώματα των λαών
και αρνείται την ελευθερία
τους.
Το μοναδικό πρόβλημα
που υπάρχει στην περιοχή
είναι το Τουρκικό και η επίλυσή του είναι η ικανή και
αναγκαία προϋπόθεση για
την κατάρρευση του Φασισμού και για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία
στην περιοχή!
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Get to know your new Ontario consumer rights
for towing and vehicle storage
out the province, to help
improve tow and storage
services and to tackle insurance fraud.
"Consumers now have new
tools and rights in place to
support their interactions
with tow truck operators
and vehicle storage providers during what can
often be a stressful time for
motorists after a collision
or vehicle break down,"
said Elliott Silverstein,
manager, government relations, CAA SCO. "CAA is
proud to support these
new regulations designed
to improve towing and
vehicle storage service delivery, provide long sought
after rights for consumers,
and help enhance overall
trust and confidence in the
industry."
New Ontario Consumer
Rights
Through the Fighting
Fraud and Reducing Au-

tomobile Insurance Rates
Act, new enhancements
to Ontario's Consumer
Protection Act now require
tow and storage service
providers to:
·
Have permission from
the consumer or someone
acting on their behalf before towing or storing a
vehicle
·
Disclose rates and
other information, such as
the provider's name and
telephone number, on tow
trucks as well as in places
of business
·
Accept credit card
payments from consumers
·
Notify consumers
where their vehicle will be
towed
·
Allow consumers to
access their towed vehicles
to remove personal property on business days between 8:00 a.m. and 5:00
p.m. at no charge
·
Provide consumers

with an itemized invoice
listing the services provided and costs before
receiving payment
·
Disclose if they are
receiving a financial incentive for towing a vehicle to
a particular vehicle storage
facility or repair shop
The new regulations establish minimum insurance
coverage requirements,
and prohibits tow and
storage providers from
charging a higher rate for
insurance companies or
other third parties.

regime only applies to
vehicle-based offences,
With municipalities in the such as parking tickets and
province owed a collec- red-light camera fines.
tive $1.4 billion in unpaid
tickets, the Ontario gov- Municipalities in the provernment hopes the new ince are owed a collective
penalty will encourage $1.4 billion in unpaid fines
speeding scofflaws to pay for provincial offences,
outstanding fines.
including those under the
Highway Traffic Act. The
By ALLISON JONESThe Association of MunicipalCanadian Press
ities of Ontario has been
TO R O N TO — S p e e d i n g asking the government
scofflaws in Ontario will for more than a decade for
soon be feeling extra pres- more tools to collect that
sure to pay outstanding money.
fines, as the province gives
municipalities the pow- Some of those fines date
er to deny them licence back 50 years and couldn’t
plates.
be feasibly collected, so
the government is makUnder changes the Liberal ing the policy retroactive
government is set to enact seven years.
in May, people who have
not paid fines for driv- About one-third of the
ing-based offences, such defaulted fines are from
as speeding and careless the past seven years. Transdriving, won’t be able to portation Minister Steven
get or renew their plates. Del Duca acknowledged
that even with the changThe current plate denial es, municipalities won’t

be able to collect all of the
approximately $500 million, but it sends a strong
message to people with
outstanding fines.

president of the Association of Municipalities of
Ontario.

Municipalities had been
hoping the change would
apply farther back than
seven years, but are now
just anxious to collect
more of the outstanding
fines, said Lynn Dollin,

“If those fines aren’t paid,
it’s you and I covering
those administration costs
out of our property taxes,
so we want to make sure
that we’re getting the full
bang for the buck and
everything that we’re entitled to is coming to us,”
she said.
In May, the Ontario government will begin witholding
licence plates from drivers with unpaid speeding tickets.
People with unpaid speed- Minister of Transportation Steven Del Duca, shown in
ing tickets are already sub- this 2015 file photo, says the new penalty will help colject to licence suspension, lect more outstanding fines and 'make sure people get a
but plate denial will be an clear message that they can’t continue to act in this way.'
added motivator to pay (HANNAH YOON / THE CANADIAN PRESS FILE PHOTO)
those fines, said Del Duca.
to recognize at a glance,” troduced new penalties
“A person might be theo- he said.
for drug-impaired driving.
retically out there driving
with an expired or sus- The change is one of the The regulation — which
pended licence, therefore last to be enacted un- would not apply to jointly
they’re not going forward der the Making Ontar- owned vehicles or those
to get it renewed, but you io’s Roads Safer Act that registered to a company —
have the visual sticker on passed in 2015. The legis- is posted for a mandatory
your licence plate, you lation also increased fines public comment period,
have all that stuff that is for distracted driving and which ends Monday.
easier for law enforcement “dooring” cyclists and in-

to prioritize investment in
Ontario’s farm business
and rural communities and
have outlined four areas
we want included in the
2017 provincial budget.
1. Investing in rural infrastructure – Roads, bridges,
drainage, and connectivity
are vital to maintain and
grow our food system.
From the flow of inputs
and information to farmers, to the delivery of products to processors and
ultimately the consumer, effective and efficient
transportation infrastructure is essential to Ontario’s entire value chain.
Rural communities have
a disproportionately large
stock of infrastructure
compared to their local
tax base. That’s why OFA
strongly recommends the
Ontario government work

with municipalities across
rural Ontario to develop
and adopt a cost-effective
infrastructure replacement
program including roads,
bridges and drainage. The
province must also ensure
that rural Ontario has the
broadband capacity to
thrive in our global economy. The provincial government needs to invest
in our rural municipalities.
2. Expanding natural gas
to rural Ontario – Extending affordable energy to
rural Ontario will drive
growth. OFA is asking the
provincial government
to commit to a 20-year
program, investing $75
million annually to provide
rural Ontario with access
to natural gas through
pipelines. Access to affordable energy will bring
new money and jobs to

rural Ontario. Our farms,
businesses and neighbors
will save over $1 billion
per year in energy costs
for heating and appliances
with access to natural gas.
It is simply the best and
most effective investment
the province can make in
rural Ontario.
3. Balancing electricity
distribution costs – The
high cost of electrical energy will not be solved
overnight. However, we
know that rural Ontario pays a very high price
for distribution on their
electricity bills. To provide
some short-term relief OFA
is calling on the Ontario government to equalize the distribution costs
for electricity across the
province. Rural customers
bought and paid for the
Hydro One distribution

THORNHILL, ON, Jan. 5,
2017 - Effective January
1, 2017, new rules aimed
at protecting consumers
while regulating the towing industry in Ontario
provide stronger standards for towing and vehicle storage. CAA South
Central Ontario (CAA
SCO) encourages Ontario motorists to become
familiar with the new requirements, which include
ensuring service providers
disclose rates, notify drivers of where their vehicle
is stored, and provide an
itemized invoice, among
other new rules.
Through the Fighting
Fraud and Reducing Automobile Insurance Rates
Act, the Government of
Ontario introduced progressive changes to provide consistent regulation
of the industry through-

vice Providers
Under the new legislation,
effective January 1, 2017,
all tow truck operators in
Ontario are required to
have a valid Commercial
Vehicle Operator's Registration (CVOR) certificate.
The CVOR system monitors
commercial carrier safety
to improve road safety for
all road users and ensure
compliance with the new
legislation.
By including tow trucks
under elements of the
CVOR system, some of the
benefits include ensuring
that tow truck operators
are accountable for proper safety maintenance of
the vehicles, and the safe
vehicle driving behaviours
of the commercial driver.

Exemptions around authorization and invoices
will apply if services are
provided through a membership association like
CAA, where consumers
are not charged for the
specific service provided. CAA SCO has been an active stakeholder in the
Certification for Truck Op- development of towing
erators and Storage Ser- regulation in Ontario, as an

Ontario drivers with unpaid speeding
tickets to be denied licence plates
“If they’ve managed to
navigate the system to
their benefit up until this
point in time, it’s that
much harder now for them
to do it,” he said. “With any
system that government
puts in place there will
always be those who will
find creative ways to avoid
playing by the rules, I suppose, but this is another
opportunity for us to be
able to get those fines
collected and make sure
people get a clear message
that they can’t continue to
act in this way.”

advocate for its members,
Ontario motorists, and an
industry player working
directly with the towing
industry's operators and
companies. CAA is proud
of its work, alongside
government and industry related stakeholders
across Ontario, toward
modernizing the industry
and service delivery.
As a leader and advocate
for road safety and mobility, CAA South Central
Ontario is a not-for-profit
auto club which represents
the interests of 2 million
members. For over a century, CAA has collaborated
with communities, police
services and governments
to help keep drivers and
their families safe while
travelling on our roads.
Follow @CAASCO_News
on Twitter for regular updates on wait times, other
news and information.

What agriculture needs in Ontario’s 2017 budget

By Steve Brackenridge, Director, Ontario Federation
of Agriculture
Each year, OFA advises the
province how taxpayer
dollars can be effectively
used to grow farming and
rural Ontario. The Ontario
Federation of Agriculture’s
(OFA) recent provincial
budget submission outlines priorities for the agrifood industry and our rural
economy. The provincial
budget is expected to be
finalized in spring 2017,
so getting agriculture’s
recommendations in front
of budget and policy decision makers is key.
Farm businesses form
the backbone of our robust food system and rural communities and are
poised to drive Ontario’s
economy. OFA is asking
the provincial government

assets. These assets are
now being sold to pay for
urban transit projects. It is
only fair that rural Ontario
sees some benefit from its
investment.
4.
Supporting farmers – The OFA fully supports the need of Ontario
farmers for adequate and
bankable risk management programming. So
we again join with Ontario
commodity organizations
in calling for Ontario to
maintain its commitment
to the Risk Management
Program (RMP) and the
Self-Directed Risk Management Program (SDRM)
used by the horticulture
industry. In times of volatile global markets, the
RMP and SDRM programs
are more critical than ever.
OFA has provided sound
fiscal advice to the prov-

ince for many years. Our
recommended investments will pay very strong
dividends as the tax money will yield extraordinary
economic returns on the
investment. The investment in affordable natural
gas for rural Ontario could
provide more than a 300
percent return in the first
six years in economic activity.
In our view, that is sound
fiscal management.
For more information, contact:
Steve Brackenridge
Director
Ontario Federation of Agriculture
705-872-7629
Neil Currie
General Manager
Ontario Federation of Agriculture
519-821-8883
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It’s the Gas Pipelines Stupid!

By Andreas C. Chrysafis
Glorious cities once full of
life are now razed to the
ground crumbled and desolate. They remain as a reminder of the atrocities of
wars by extremist groups
and religious fanatics, but
also by failed governments
meddling as masters of
conflict and deceit.
The dehumanizing living
conditions of millions of
civilians in Syria and Iraq
confirm the carnage of the
five-year war, maiming,
enslavement and human
trafficking in the hands of
madmen. Over seven million children were affected
with thousands massacred
as war-victims or “collateral
damage” as the U.S. likes
to name them. While the
rest of the world watches
the mayhem on their televisions screens, the plight
of the innocent simply
confirms that it is “out of
sight out of mind!”
Like in the Ukraine, the conflict in those two countries
has never been a conflict
of civil war but the result
of international players positioning themselves on a
geopolitical chessboard in
the fight over gas and oil,
fueling the world’s bloodiest conflict. The scenario
becomes clearer once the
chess players are placed in
their boxes for their next
line of attack in a dead-

ly game of ern powers have set out
dominance. to break ranks from relying
on Russian fuel, even if it
G o v e r n - means applying clandesments pro- tine methods. The EU/U.S.
tecting their did so with the Ukraine
geopolitical and have shamefully deinterests in stabilized that country and
conflict re- in the process, triggered
gions, such an ugly civil war. The couna s i n t h e try is now partitioned and
Ukraine, Syr- serves their interests well.
ia and Iraq but also in Yemen have to accept a share The other major player on
of blame for those atroci- the chessboard is Turkey.
ties. Their aim has always A wolf dressed in sheep’s
been the same; the one clothing, Turkey is ready
that controls the flow of oil to pounce on anyone that
and gas, controls the rest! threatens its advantage
There is no other logical at the game. A secular
explanation to justify the state, Turkey, however,
obliteration of Syria and shows signs that it may
Iraq other than to say: “It’s be the next country in
the gas pipelines, stupid!” the region to face the ravages of social instability
Putting the scenario in its and a break up. But in the
right perspective one has complex game of energy,
to see the wider chess- Turkey has become a hub
board and not to fall vic- of pipelines crisscrossing
tim to propaganda by its territories and benefits
spin-doctors of the mass greatly from transit fees
media demonizing heads and other energy-generof states as in the case of ated revenues. The country
Bashar al-Assad, the Syrian does not want to lose its
President. His only crime strategic position at any
has been to defend his cost and would lash out at
country from take over by anyone that poses a threat;
enemies from within and even if imaginary.
from abroad. Any other
country would have done As the war for oil continthe same; just like the UK ues, super powers and
did declaring war against terrorist radical groups are
Argentina to defend its vying for a regime change
god-forsaken Falklands and territorial control. At
islands.
the throats of one another
those players in Syria are
But wars today are not only inching forward in a game
about politics and territo- of deceit and brutality that
rial gain. It’s much more has reached labyrinthian
than that. It’s about ener- proportions.
gy. Without it everything
grinds to a stop! Hungry But it’s not over yet; the
for fuel advanced nations cherries on the cake are
will do anything to protect two massive pipelines.
their interests. In its des- They both serve opposing
perate attempt to secure strategic interests:
alternative suppliers of
energy, the EU and west- (a) The proposed Iran-

3 billion dollar fund that
gave birth to ISIS and other
radical groups. With limitless financial backing, the
various terrorist factions
have set out to destroy
Syria by killing millions
so savagely the world has
never seen before but
especially public beheadings of prisoners. With the
help of Russia and Iran,
Assad did not capitulate
but resisted the onslaught
(b) The proposed Qa- in defense of his country!
tar-Turkey Pipeline starts
at Iranian-Qatari gas fields Among the ashes of chaos,
and cuts across Saudi Ara- a tiny minnow has surbia, Jordan and Syria to- faced in the region to add
wards Turkey to connect to the complexity of that
with the Nabucco pipeline chaos. That is the island of
in Turkey to supply the Cyprus!
Turkish and European markets. The EU and the USA The Republic of Cyprus has
prefer and support this been blessed with massive
route but to everyone’s hydrocarbon reserves and
dismay, President Assad the discovery has wet the
refuses to allow the pipe- appetite of those same
line to pass through Syrian global protagonists. Like a
hound that has sniffed the
territory to Turkey.
scent of its prey, they have
Under that scenario, it has also turned their eyes on
become critical to remove Cyprus and planned their
Assad and replace him next line of attack; they
with the Syrian Muslim are calling for a solution
Brotherhood as a new to be signed in 2017 be“friendly” government. fore they would seriously
Meanwhile, western pow- consider investing on the
ers provide military sup- island! This is a strategic
port to warring factions, blackmailing tactic that
while the media continues has influenced the current
to demonize Assad – just government to play ball.
like they did with Saddam Hussein and Gadhafi. But, the discovery of gas
The results of those failed has also triggered Turkey
policies are in plain view to openly provoke Cyprus
for everyone to see and militarily claiming that
Ankara is entitled to a large
decide.
share of the discovery and
The failed Qatar-Turkey using the Turkish Cypriot
Pipeline bidder Qatar, in community to justify those
collusion with the Saudis bully demands.
and Turkey, put in action
a plan to destroy Assad The energy chess game in
through military might. the Eastern Mediterranean
It is believed they have has changed the entire
funded anti-Assad rebel geological spectrum in the
groups with a more than region. It not only involves
Iraq-Syria Pipeline running
from Iran’s South Pars gas
fields cuts through Iran,
Iraq, Syria and Lebanon
to reach the Syrian coast
and supply European customers directly from Syria’s terminals. It bypasses
Turkey altogether! This
route has the support and
protection of Russia, who
also has a naval military
base at Syria’s Tartus;

Cyprus’ Aphrodite gas field
but also Israel’s Tamar and
Leviathan gas fields, as
well as Egypt’s Zohr gas
field. Rich in hydrocarbon
the region is believed to
be the world’s largest offshore gas finds of the past
decade.
The three agreed to cooperate on transporting the
gas on establishing an Israel-Cyprus-Egypt Pipeline
for the European markets.
However, before that can
happen the Cyprus issue
has to be resolved; hence
the urgency to resolve the
issue this year.
The scheduled talks in Geneva on January 11 would
probably see a new parthenogenesis and replace
the Republic of Cyprus
with a New EU-Cyprus. If
successful, it would suffice
and put everyone’s mind
at rest. The IMF/EU Troika
would move in big time
this time to provide billions
upon billions of poisoned
loans for the reunification
costs, reconstruction and
gas exploitation.
The interest on those IMF/
Troika loans would certainly cripple the economy and devour a massive
portion of any future gas
revenues and one has to
decide if this is a blessing
or a curse.
Everyone is gambling that
Greek Cypriots would vote
in favor of the dissolution of their country. If the
fragmentation of Cyprus
succeeds, it would be done
not through war (like in
Syria and Iraq) but with the
sharp point of a pen to sign
the death of the Republic
by dirty fingers in white
gloves to hide the stains.

Many Ontarians with mental-health issues must choose
between food and meds

lost her job and her drug
Most must pay out of coverage.
pocket for their prescription drugs. Not all of them Medication is often an
integral par t of mencan afford to.
tal-health treatment. But
By PETER GOFFIN
many Ontarians must pay
out of pocket for their preWhen her medication got scription drugs. And not all
too expensive, Theresa of them can.
Schrader just stopped taking it.
Forced to choose between
medication and rent for
Schrader has anxiety, Type herself and her young son,
II bipolar disorder and Schrader stopped taking
post-traumatic stress dis- her drugs, even though
order. She’s also struggled it meant panic attacks
with addiction and takes and reckless behaviour
medicine for diabetes and brought on by her mental
blood pressure.
illnesses.
When Schrader had a social work job in Toronto,
her employer-provided
drug plan covered her
medication costs — over
$200 per month for the
psychiatric drugs alone.

“I went without medication for a period of time,”
Schrader says. “Until my
psychiatrist insisted that
I needed to get back on
them (as) my mental
health was deteriorating.”

Then she relapsed into OHIP generally covers
addiction and her mental drug costs for people in
health spiraled. Schrader hospital, but not for out-

patients. And while many
employers offer drug coverage to their employees, a
growing number of workers have no health benefits
at all.
“Work has become more
and more precarious,” Dr.
Kwame McKenzie, CEO
of the Wellesley Institute
urban health think tank,
says. “Low-paid, non-professional, non-unionized
environments tend to be
the environments that
don’t have health coverage.”

for many
“Prescribed medication is
prescribed for a reason,”
he adds. “If you don’t have
that medication, you get
ill.”
Cost is a factor for anyone
taking medication, but
mental-health patients
experience some unique
barriers to affording their
drugs.

People with mental illness
will likely need to stay
on medication for years,
McKenzie says, while many
prescriptions for physical ailments may only be
When people can’t afford needed for a week or two.
their drugs, they usually
just go without it, McKen- Patients may also need
multiple medications at
zie says.
once.
Read Part 1 of this series:
Patients suffer over gap “Often people with menbetween physical and tal-health problems are
on one or two or three
mental health care
medications for their menRead Part 2 of this series: tal-health problem and
Timely, affordable mental then other medication behealth therapy out of reach cause they’re more likely

to have physical problems,”
says McKenzie, a psychiatrist and Director of Health
Equity at the Centre for Addiction and Mental Health
(CAMH).

alleviate some of her
mental-health issues but
also put her into a kind of
dream state, she says, like
she wasn’t experiencing
her life first-hand.

The doctor gave her a new
prescription for a different antidepressant, but
Coolen was left with several tablets of the old drug,
which she had paid for but
“The brain is a very com- now couldn’t use.
plicated organ,” Mood
Disorders Society of Can- Coolen currently pays
ada executive director Phil about $50 a month in
Upshall says. “Changing medication costs. But she
the brain’s behaviour, the also pays about $480 per
chemistry in the brain, month for therapy, which
takes some time and it is not covered by OHIP or
takes finding the right her employer either. It all
adds up.
chemical formula.”
It can also take several
months of experimenting
with different medications
before finding the right
one.

Meghan Coolen has de- “Some months it’s tight,”
pression, an anxiety disor- she says. “I’m spending
der and an eating disorder. money on medication that
I could be spending on
In November 2015, her food, and I’m eating cereal
family doctor prescribed for dinner.”
her an antidepressant similar to Zoloft. It helped Continued on page 28
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Many Ontarians with mental-health issues must choose
between food and meds
tion of earning too much
to qualify for drug covCoolen is a young profes- erage, yet not enough to
sional with a university comfortably afford their
degree and a full-time job drugs.
at a major media company
in Toronto. But, because “While Ontario provides a
she is a contract employee, patchwork of health benshe does not qualify for her efits that cover prescripemployer’s health benefits. tion drugs . . . to selected
populations, people who
“There’s a ton of things I’m are working but who have
missing out on by working low earnings are likely to
contract, yet I’m working fall through the gaps,” the
the same hours as the [per- Wellesley Institute says in
manent] staff members,” its report. “They are not
eligible for public beneshe says.
fits and are less likely to
Coolen is just one of the have employer-provided
thousands of working On- benefits.”
tarians without health coverage through their jobs. The Trillium Drug Program
is for people whose medIn 2015, the Wellesley In- ication costs are at least
stitute reported that 37 3 to 4 per cent of their
per cent of workers in the household’s after-tax inprovince have no employ- come. Recipients of Trillier-provided health cover- um are still on the hook to
pay the deductible for the
age at all.
drugs they take.
The government of Ontario has safety-net drug The Ontario Drug Benefit
programs for people in covers medication costs
dire financial need, but for senior citizens, patients
thousands of others are in long-term care homes
stuck in the strange situa- or receiving home care,
Continuing from page 27

people on provincial assistance for disability and
people on the Ontario
Works financial and employment assistance program.

and rather than making it
a really easy process, some
people find it quite difficult,” McKenzie says.

And not all drugs are covered under these public
To qualify for Ontario programs, or even the
Works, a person must private ones.
“need money right away
for food and shelter,” and “When drug plans are asbe willing to participate sessing whether they’re
in “activities that will help going to cover (specific)
drugs, they tend to look at
you” find employment.
whether the drug works or
“Individuals that are on not rather than the side efOntario Works automati- fects,” McKenzie says. “And
cally qualify for the Ontario so what you sometimes
Drug Benefit,” Ministry of find is you get a new drug
Community and Social ser- that’s much more expenvices spokesperson Joshua sive than the old drug . .
Henry says. The ministry . The side-effect profile is
so much better, but it’s not
runs Ontario Works.
going to get covered.”
But McKenzie says that
navigating government Months after losing her
channels to get drug cov- job, Schrader got onto Onerage can be prohibitive- tario Works and qualified
ly complicated, and that for the Ontario Drug Benmany patients may not efit. But the drug her psyeven know what options chiatrist had prescribed for
her bipolar disorder was
exist.
not covered by the ODB.
“The problem is that we’re
(dealing with) people that She tried an ODB-covered
are really ill and vulnerable alternative but fell victim

to one of its side effects,
a severe skin rash that, in But for care providers, nasome rare cases, can be tional drug coverage is the
only solution.
fatal.
Her psychiatrist kept her
on the initial drug, getting free samples from the
manufacturer a few weeks
at a time, until the government added it to their list
of covered drugs.

“We need a national pharmacare plan right now
to help Canadians access
needed prescriptions, not
just for mental health,” Dr.
Vicky Stergiopoulos, physician-in-chief at CAMH,
says.

Steps are being taken at
the federal and provincial “A national pharmacare
levels to limit the cost of plan should also provide
guidance about which
medication.
medications are effective
The provincial, territorial at the lowest possible cost.”
and federal governments
have united under the In general, McKenzie says,
Pan-Canadian Pharmaceu- governments should be
tical Alliance, negotiating taking greater steps to
with drug companies to make mental-health treatreduce the price of drugs ment accessible.
under public drug plans,
Ontario Ministry of Health “We’re in a position in
spokesperson David Jen- mental health where we
can do more for people
sen says.
than we ever could, but
Jensen also pointed out that doesn’t mean you can
that the federally run Pat- get it,” he says. “That’s a big
ented Medicines Price Re- frustration in Ontario. We
view Board works to cap could be doing so much
prices of patented drugs more.”
across the board.

Disability tax credit not extended to those with mental illness
There are many Canadians
with serious mental illness
who, experts say, are missing out on benefits and tax
breaks because too few
doctors understand what
constitutes a disability.

ing out on benefits and
tax breaks because of the
way doctors interpret CRA
requirements, which can
seem to favour the physical over the psychological.

Dr. Ariel Shafro, a psychiatrist who has treated Gardner, says the criteria for
Delusions, depression, the Disability Tax Credit
does not reflect the way in
reckless behaviour.
which people with severe
The symptoms of Patti mental illness experience
Gardner’s bipolar disorder impairments.
make it nearly impossible
for her to perform many
simple functions of daily “This (tax credit) form is
one of the many examples
life.
in which stigma and a lack
She can’t work, she can’t of understanding about
socialize with people, she mental illness acts as a
struggles to make financial barrier to patients who are
decisions or big purchases, unable to access services
she says. She just can’t that would help them in
their recovery,” Shafro says
trust herself.
in a written statement.
“I think of bipolar disorder “It is my hope that this
as trying to ride a bucking antiquated criteria can be
bronco all the time,” she improved to reflect the real
says. “You have to be care- experience of those sufferful because it’s going to ing from mental illness, to
try to get away from you validate their experiences,
whenever it has a chance.” and support them in their
recovery.”
Gardner says the impediments caused by her men- CRA language aside, there
tal illness could qualify her can be problems when it
for the Canada Revenue comes to defining what
Agency’s Disability Tax constitutes a “disability.”
Credit — potentially worth
thousands of dollars per Dr. Vicky Stergiopoulos,
physician-in-chief at the
year.
Centre for Addiction and
But Gardner, who already Mental Health, says there
receives a disability pen- is a misperception that
sion from the federal gov- disability benefits are for
ernment, says she can’t people with physical, not
find a doctor who will mental health issues.
approve her application.
“It’s how we’ve constructThere are many Canadians ed the term ‘disability’ in
with serious mental illness our minds, both amongst
who, experts say, are miss- lay people but also clinicians,” she says. “Many phyBy PETER GOFFIN

sicians are not comfortable (approving) disability ment or developmental
benefits ... for people with disability, Pooran says. But
mental health conditions.” he has seen people qualify
for the credit based on a
The Disability Tax Credit mental illness.
is available to Canadians
with a physical or mental The Canadian Medical Ascondition that severely sociation says the govimpedes their ability to ernment should provide
patients and health care
perform basic activities.
professionals with a “comCRA spokesperson Da- prehensive information
vid Walters says a men- package,” describing the
tal illness could qualify eligibility criteria for govsomeone for the tax credit. ernment programs, beneEligibility is based on the fits and compensation.
degree to which a person’s
condition affects their life, “Additional efforts are
not the type of condition required to ensure that
forms, such as the Disabilithey have.
ty Tax Credit Form, provide
But, to apply for the credit, clearer information and
a person must have a doc- are, most of all, user-friendtor certify that they have ly for patients,” says Cana“one or more severe and dian Medical Association
prolonged impairments spokesperson Ziad Saab.
in physical or mental funcAfter reviewing the CRA’s
tions,” Walters adds.
criteria, Stergiopoulos, a
“In my experience, at least, psychiatrist, said “adults
it’s been a little bit more with mental health condifficult for individuals ditions would definitely
with mental illness to qual- qualify for disability tax
ify,” says lawyer Brendon credits.”
Pooran, who consults clients on applying for the But, she added, some of
the criteria are “overly-reDisability Tax Credit.
strictive” and could dis“Usually the biggest bar- qualify many people with
riers are related to knowl- mental illness disabilities.
edge and process. Understanding the qualification The CRA’s requirements
criteria, educating the state that a person’s conmedical practitioner with dition must restrict their
respect to the criteria as abilities at least 90 percent
it relates to the person’s of the time.
restrictions, and the actual
filing process to the CRA.” Mental disorders can have
a “more variable course”
The effects of a mental ill- than that, but still cause
profound disability, Sterness on a person’s daily life
giopoulos says.
may not be as clear-cut as
those of a physical impairGardner, for instance, says

she does not suffer the
debilitating symptoms
of bipolar disorder every
minute of the day. But,
because she never knows
when mania or depression
might strike, she cannot
engage in many simple activities, for fear her illness
may take control.

A person who qualified
in every year since 2007
could claim up to $66,000
of previously paid tax, and
see at least a portion of it
returned to them, in addition to this year’s credit.

And, once a person with
a disability has been approved, they can claim
Shafro says the tax credit the credit for a dependant,
criteria may fit patients spouse or common-law
with neurocognitive dis- partner.
orders like Alzheimer’s disease, but excludes many The Disability Tax Credpeople with anxiety, de- it also opens the door
for other highly desirable
pression or psychosis.
benefits.
“(Their) overall impairment
can meet or exceed those It is the main prerequisite
with physical impairments for the federal governdeemed sufficient to re- ment’s Registered Disabilceive approval for the dis- ity Savings Plan. The govability tax credit,” he says. ernment matches contributions to these plans, up
“Many patients still face se- to $3,500 per year, and up
vere impairments to ‘daily to $70,000 over the course
living’ including ability to of a person’s lifetime.
work, maintain personal
relationships and ability to “It’s a very powerful certifcare for themselves, how- icate to have in place,” says
ever they do not have the Pooran.
more overt physical impairments required for the Stergiopoulos says docdisability tax credit, which tors have a role to play in
is clearly designed around guiding patients towards
those with physical illness, these types of financial
rather than considering resources.
the nature of impairment
in mental illness and its “In my experience, most
of my patients wouldn’t
impact on function.”
even know to apply (for
Canadians applying to the Credit),” Stergiopoulos
the Disability Tax Credit says.
for 2016 can claim up to
“One of my hopes for
$8,001.
(CAMH) this year is to inBut recipients can be re- crease financial literacy
imbursed for past years in among our clinicians when
which they qualified, but it comes to how best to
did not claim, the credit, support our patients’ access to a full cadre of bendating back a decade.
efits.”
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A marriage certificate for the Greek citizenship

By Christos ILIOPOULOS*
2 January 2017
There are thousands of
people who have Greek
parents or grandparents
(even great grandparents), who wish to obtain
a Greek passport (Greek
citizenship). The potential
applicants for the Greek
citizenship were born in a
country other than Greece,
they have Greek ancestors
and seek advice on what
documents they need to
obtain, in order to successfully apply for the citizenship of their ancestors.
The starting point is,
most of the times, the birth
certificate of their closest
ancestor who was born
in Greece. If we can locate
and obtain a fresh certified
copy of the birth certificate
of the Greek - born parent

or grandparent from a
municipality in Greece,
we may have done the
most important step in
the process. However, this
is not enough. We must
also obtain the marriage
certificate of that parent
or grandparent born in
Greece, and then all birth
and marriage certificates
until we reach the birth
certificate of the present
applicant.
So, does the marriage
certificate of my parent,
or my grandparent, or
even my own marriage
certificate have to have a
specific content in order
to be accepted by the
Greek administration? The
answer is, yes. A marriage
certificate which simply
states the name of the
groom and the name of
the bride, without indication of the names of their
parents, most likely will
not do. Unless, we have
official info from other certificates, on the names of
the parents of the groom
and bride. For example,
if the marriage certificate
states only the names of
the groom and bride, we
may also need the birth
certificate of the bride,
which must state her parents’ names, assuming
we already have the birth

certificate of the groom,
who is our Greek ancestor.
This happens because the
Greek municipality will
require full info on the
names of the parents of
the groom and bride, in
order to set up their complete family status page in
their books, irrespective
of whether all of them are
considered Greek citizens
or not.
Another piece of information which is required in
a marriage certificate from
another country so that it
is accepted by the Greek
authorities, is the degree
of marriage for the bride
and the groom. In other
words, it must state if this
recorded marriage was a
first or second etc. for either of the two persons
who were married. This
type of info sometimes is
stated with a mention that
this marriage is a 1st or 2nd
etc. for each of the bride
and groom. Another way
to state it in the marriage
certificate is the mention
that the bride is until this
marriage “a spinster” (older
certificates) and the groom
“a bachelor”.
In some marriage certificates there is a point
where a blank is filled out
after the phrase “previous
marriages” and it may state

“none”, or “one” or “two”
etc. In whatever official
form it is stated, the Greek
administration will require
official proof of the degree
of marriage and if this info
is not included in the marriage certificate itself, it will
have to be derived from
another official document,
or an affidavit by either
the groom or the bride or
both. This affidavit option,
is the last resort for the applicant who wants to obtain the Greek citizenship,
if the related info can’t be
found in any other official
document. The applicant
will sign a simple affidavit
at the Greek Consulate,
stating that the degree of
marriage of this marriage
was for the bride “first”
and for the groom “first” or
whatever is the case.
If the degree of marriage
for the groom or bride who
is the Greek ancestor was
not a first, the Greek administration will require
that we first find the first
marriage certificate, then
the divorce decree or court
decision from the foreign
country, then we make a
court hearing to recognize
it in the Greek legal order
and then we can proceed
with the finalization of
the Greek citizenship. In
simple words, if your father

is Greek and prior to his
marriage to your mother,
he had a previous marriage and divorce, we must
recognize this divorce decree in Greece with a court
petition. If your father is
Greek and your non-Greek
mother had a prior divorce,
we do not have to do this
court case for the recognition of her prior divorce. If
your grandmother is your
Greek ancestor and she
had a prior divorce, we
have to recognize her prior
divorce in Greece, while if
the prior divorce belongs
to your non-Greek grandfather, we don’t’ have to do
this process.
A divorce decree or
court ruling after the marriage of your parents is not
relevant and the Greek administration will not make
you do the court case in
Greece to have it recognized. In other words, a divorce of your parents after
your birth is not a problem,
nor a delaying factor in
the process of your Greek
citizenship.
Another piece of information which must
be part of the marriage
certificate is the clear indication of the authority which solemnized the
marriage, basically If this
authority is a civil one

or an ecclesiastical one.
If it can’t be fully proven
that the authority was
ecclesiastical, the Greek
administration will accept
the marriage as only civil.
This is very important,
since for the citizenship
process, we may need a
certain type of marriage
in order to be successful. If
you are above 18 y.o. and
want to obtain the Greek
citizenship based on your
Greek - born grandmother,
her marriage to your nonGreek grandfather must
be proven civil and not
religious - Greek Orthodox.
On the contrary, if you
are basing your citizenship application on your
Greek - born grandfather,
his marriage to your nonGreek grandmother must
be proven religious - Greek
Orthodox (or whatever
other denomination or
religion your grandfather
was a follower of, Catholic,
Protestant, or other religion, Jewish etc.).
*Christos ILIOPOULOS,
attorney at
the Supreme Court of
Greece , LL.M.
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'We will open our hearts': Trudeau urges love
and unity in wake of deadly mosque shooting
Donald Trump among international leaders
offering support after attack that left 6 dead
Canada will respond to a
"despicable act of terror"
with open hearts and a
show of unity, an emotional Prime Minister Justin
Trudeau said Monday in
the wake of the deadly shooting at a Quebec
mosque.
Delivering a formal statement in the House of Commons, Trudeau said the
shooting that left six worshippers dead is an act of
terror committed against
Canada and all Canadians.
Speaking directly to the
country's one million Muslims, he reassured them
of their valued place in
Canadian society.
"We are with you. Thirty-six
million hearts are breaking
with yours," he said. "Know
that we value you, you enrich our shared country in
immeasurable ways. You're
home."
Trudeau urged Canadians
not to be intimidated by
Sunday's attack, or those
who use violence to instill
fear and division.
"They aim to divide us, to
sow discord and plant hatred," he said. "We will not
close our minds. We will
open our hearts."
Four party leaders delivered statements before
the House rose for a minute's silence to honour the
victims.
Interim Conservative Leader Rona Ambrose called
the attack a "sad reminder"

that Canada is not immune
to terrorism and must remain vigilant. She said the
shooting struck the heart
of a fundamental freedom in Canada: to practise
one's faith in safety and
security.
"An attack against a place
of worship, against people
praying in a mosque is an
attack on these very freedoms," she said. "It negates
the principles on which
Canada was founded."
NDP Leader Tom Mulcair
said the shootings have
shaken Canada to its very
core, calling for all Canadians to unite against the
forced of hatred, bigotry
and Islamophobia.
"This is not the Canada we
believe in, it's not the type
of society we want to live
in," he said. "Canada is a
country of diversity, peace
and inclusion. We cannot,
and we will not, tolerate
hate and violence."
Trudeau will travel to Quebec City later Monday to
attend a vigil for the victims. He will be accompanied by Ambrose, Mulcair
and Public Safety Minister
Ralph Goodale.
Green Party Leader Elizabeth May's office said she
planned to attend the vigil
as well.
Trump offers assistance
Messages of shock, support and solidarity are
flooding in from across
the country and around

as it deals with the aftermath of this tragic event."
The flag on Parliament
Hill's Peace Tower flies
at half-mast Monday in
honour of the victims of
the mosque shooting in
Quebec City. (Adrian Wyld/
Canadian Press)
During a news conference Monday afternoon,
Goodale said the investigation was in its early
stages and he would not
speculate on possible motives for the attack.
Prime Minister Justin Trudeau and Liberal MPs stand for a moment of silence for the
victims of the Quebec City mosque shooting in the House of Commons on Monday.
(Adrian Wyld/Canadian Press)
the world in response to and religious tolerance is were saddened by the
the attack.
a value that we, as Cana- senseless attack.
U.S. President Donald dians, hold dear," Trudeau New York City Mayor Bill
Trump called Trudeau to said in a statement re- de Blasio said the "awful
express his condolences leased Sunday evening.
attack" is not an outlier,
to the prime minister and
noting a mosque in Texas
Canadians. He also offered Pope offers prayers
that was burned to the
to provide any assistance Pope Francis offered his ground.
as needed, according to prayers, and the city of The mayor of London, Enthe PMO.
Paris plans to dim lights gland, Sadiq Khan, issued
The Canadian flag atop the on the Eiffel Tower at mid- a message of defiance.
Peace Tower is at half-mast night in memory of the "London stands with the
in honour of the victims.
victims.
people of Quebec. Hate &
During a news conference Russian President Vladimir violence will not defeat us.
Monday, the RCMP said Putin offered condolences Those who seek to divide
the motives behind the to Trudeau on Twitter.
us will fail."
mass shooting aren't clear. "Accept my deep condo- Elizabeth Moore Aubin,
Trudeau was quick to con- lences in connection with the U.S. chargé d'affaires,
demn it as a "terrorist at- the tragedy in Quebec. ... issued a statement on
tack" on Muslims.
The murder of people who behalf of all Americans ofgathered for a prayer in a fering "deepest and most
"While authorities are still mosque is shocking by its heartfelt condolences."
investigating and details degree of violence and
continue to be confirmed, cynicism."
"The United States is deit is heart-wrenching to see Bruce Heyman, the former termined to fight terrorism
such senseless violence. U.S. ambassador to Can- and stands ready to assist
Diversity is our strength, ada, said he and his wife the Canadian government

The public safety minister
also announced that the
deadline to apply for funding from the Security Infrastructure Program would
be extended beyond the
Jan. 31 deadline to allow
for additional applications.
No new deadline has been
set.
The program provides financial support to places
of worship, provincially
recognized schools and
community centres so
they can improve security
around their buildings.
Funding supports the cost
of items such as gates,
cameras, security assessments and some construction costs.
According to Public Safety
Canada, the Quebec City
mosque at the centre of
Sunday's events had not
applied for funding under
the program.
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Ontario auto insurance
rates decrease slightly
Government’s goal was a
15-per-cent reduction by
August 2015; latest figures
are about halfway there.
By The Canadian Press
Tues., Jan. 17, 2017
TORONTO—Auto
insurance rates
have inched down
a notch in Ontario,
though the Liberal
government is still
far from its self-imposed target of an
average 15-percent reduction.
The Liberals promised in 2013 to cut
auto insurance premiums an average
of 15 per cent by August
2015, but after that deadline came and went, Premier Kathleen Wynne later
admitted that was what
she called a “stretch goal.”

ernment still wants to see
rates cut by an average of
15 per cent, though there’s
no longer a deadline attached to the goal.

“We are focusing on improving the auto insurance system as a whole,
ensuring insurance rates
continue to trend down
The promise in 2013 came while eliminating fraud in

Finance Minister Charles Sousa has said the government
still wants to see auto insurance rates cut by an average
of 15 per cent, though there’s no longer a deadline attached to the goal. (DREAMSTIME)

as part of a deal to get NDP
support for that year’s
budget when the Liberals
Approved rates in the were still a minority govfourth quarter of 2016 ernment.
decreased on average by
0.14 per cent, according The government has lowto the Financial Services ered the maximum interCommission of Ontario.
est rate that an insurer can
charge for monthly auto
That puts the average de- premium payments and
crease since August 2013 prohibited minor at-fault
at about 8.3 per cent, or a accidents from boosting
little over halfway to the premiums. As well, it has
government’s goal.
appointed a special adviser to look at ways to lower
Finance Minister Charles costs and further reduce
Sousa has said the gov- rates.

the system and ensuring
Ontario drivers continue to be covered by the
most generous private
auto insurance system in
Canada,” Kelsey Ingram, a
spokeswoman for Finance
Minister Charles Sousa,
said in a statement.
A government-commissioned report on the auto
insurance system from
David Marshall, the former president and CEO of
the Workplace Safety and
Insurance Board, is set to
be released early this year.

Liberals Seek Popularity Boost
by Padding the Numbers

The holiday season is finally over. The decorations
are back in their boxes, the
kids are back at school,
and Canadians are looking
forward to receiving their
first Canada Child Benefit
cheque of 2017 on January
20th. But while the Government has made many
impressive claims about
the Canada Child Benefit
(CCB), the truth is that this
program may not be as
impressive as they would
have you believe.
As the National Post reported on December 22
in an article titled, “Liberal government oversold
child benefit’s impact on
poverty rates, documents
suggest” information was
uncovered that demon-

strates this Government’s willingness to
jeopardize transparency
in order to salvage a
hastily drafted program.
The Government has
manipulated statistics to
make the Canada Child
Benefit (CCB) seem more
effective than it truly is.
While the Liberals have
claimed that their new
CCB will reduce child
poverty by 40% by 2017,
in reality, the CCB only
accounts for one-fourth
of the total reduction.
This attempt at a popularity boost attempts to
cover up the reality that
the CCB, a hasty Liberal
campaign promise, turned
out to be more expensive and less helpful than
they originally claimed.
In fact, the independent
Parliamentary Budget Officer released a report in
September of last year
outlining that the CCB will
see fewer families receiving less benefits over the
long term.
While assisting low-income families is undoubtedly important, it is clear
that additional, more extensive modes of poverty
reduction, such as employment and retraining
programs, ought to be
among the foremost considerations for any poverty
reduction measures.
Instead of doing the hard
work to reduce child pov-

erty through a multi-faceted, jobs-centred approach,
the Liberals have misrepresented the effectiveness of
the CCB in a vain attempt
to increase their political
popularity. It may be that
the government is seeking
this boost to their approval
ratings as they begin to
act on unpopular policies
which will lead to higher
burdens on Canadians
through the imposition
of a carbon tax, expanded
payroll taxes, and the delay
on small business tax cuts.
Even more worrisome is
the recent discovery of a
hidden financial analysis
that all but confirms that
the government will not
be able to balance the
budget by the end of their
mandate, skyrocketing
the national debt to $1.5
trillion by 2050-2051, possibly forcing Canada to run
unbalanced budgets until
2055.
It is time for the government to recognize the
flaws in their reasoning,
and re-evaluate their policies with the sole purpose
of helping Canadians, instead of playing politics
with child benefits that
families depend upon.
Karen Vecchio Member
of Parliament Elgin-Middlesex-London Official
Opposition Critic for Families, Children and Social
Development

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

Η ετήσια χοροεσπερίδα της Ομοσπονδίας Θεσσαλών

