Ετήσιο φιλανθρωπικό Walkathon του Ελληνικού Σπιτιού για τους Ηλικιωμένους.
Μετά την πορεία

Ο Στηβ Μιρκόπουλοςένας από τους αντιπρόεδρους του Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς
απονέμει έπαινο στον αποχωρούντα πρόεδρο
Γιάννη Δάγωνα για τους στόχους που πέτυχε.

Από τις εκδηλώσεις μνήμης της
Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο
«Παναγία Σουμελά»
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Ολαός των λειψάνων
ζει και βασιλεύει χιλιόψυχος.
Το πνεύμα
και στο χώμα λάμπει
το νιώθω.
Με σκοτάδια μέσα μου
παλεύει.
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Καναδάς: 150 Χρόνια Μετά

«Πανηγυρίζοντας την Ειρήνη, την
Συνεργασία και τον Ανθρωπισμό».

The Aegean embedded in the Canadian Mosaic. Melissakia Dance Theater
Την Πρώτη Ιουλίου, πανηγυρίζουμε οι Καναδοί
τα γενέθλια της μεγάλης,
ειρηνικής και φιλελεύθερης χώρας μας. Της χώρας
που επιλέξαμε ως δεύτερη
πατρίδα μας και της φιλόξενης γης των Ινδιάνων,
που μας υποδέχθηκε και
μας αγκάλιασε σαν όλα
τα υπόλοιπα παιδιά της.
Η πρώτη Ιουλίου λοιπόν
εκπροσωπεί και εκφράζει
για τους Καναδούς, νέους
και γηγενείς, μια νέα φιλοσοφία στη διαμόρφωση
των επί μέρους κοινωνιών
του ανθρώπου. Εκείνη της
ισότητας και σεβασμού
κάθε ατόμου, ανεξαρτήτως χρώματος επιδερμίδας, γλώσσας, θρησκείας
καταγωγής ή οποιασδήποτε άλλης ιδιαιτερότητας.
Οι φετινοί πανηγυρισμοί
πάντως έχουν ιδιαίτερη
σημασία καθώς η φιλελεύθερη και ανθρώπινη

αυτή χώρα του Αμερικανικού Βορρά, γιορτάζει την
επέτειο των 150 χρόνων
από τη δημιουργία της
Καναδικής Ομοσπονδία.
Για τους Καναδούς, παλαιότερους ή και νεότερους,
η φετινή χρονιά αποτελεί
ένα κομβικό ορόσημο. Ένα
ορόσημο το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει τους
κόπους και αγώνες όλων
μας για τη δημιουργία μιας
κοινωνίας όπου όλοι οι
πολίτες, ανεξαρτήτως τόπου καταγωγής, γλώσσας,
θρησκευτικών πεποιθήσεων, χρώματος επιδερμίδας
και άλλων προσωπικών
ιδιαιτεροτήτων, απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και χαίρουν ίσων
υποχρεώσεων έναντι της
πολιτείας. Το βέβαιο είναι
ότι η χώρα μας κατόρθωσε
μέσα σε εκατό πενήντα μόλις χρόνια, να βρεθεί στη
κορυφή της πυραμίδας

των σύγχρονων κοινωνιών, περήφανη, ειρηνική
και ανθρώπινη. «Δεν είναι
το ύψος των ισολογισμών
μιας διοίκησης, εκείνο που
την κάνει να φαίνεται μεγάλη, αλλά μάλλον η καρδιά,
οι ανθρωπιστικές ιδέες
ενός λαού, η αγάπη για
την ειρήνη, την πρόοδο
και ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των πολιτών”, είχε τονίσει ο εκ των
μεγάλων πολιτικών της
χώρας Πιερ Έλλιοτ Τρουντώ, πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού της
ομοσπονδίας. Οφείλουμε
δε να ομολογήσουμε ότι
πράγματι αποτελεί μια
υπέροχη συγκυρία το γεγονός αυτό, δεδομένου ο
πατέρας ήταν εκείνος που
έφερε το Σύνταγμα της
χώρας, προσφέροντας της
το αδιαμφισβήτητο αγαθό
της ανεξαρτησίας και απόλυτης ελευθερίας.

Στους δρόμους των πόλεων, τους κάμπους και τα
λιβάδια της χώρας ακούγονται όλες οι γλώσσες της
διεθνούς κοινότητας του
ανθρώπου, χωρίς αυτό να
προκαλεί καμία ιδιαίτερη
εντύπωση. Στις πόλεις και
τα χωριά μας συνυπάρχουν ειρηνικά όλα τα ιερά,
ναοί λατρείας και τεμένη
της κοινότητας του ανθρώπου, σε ένδειξη της βαθιάς
πίστης και σεβασμού των
θείων από του Καναδούς.
Ανεξάρτητα δε από τις παραδόσεις τα ήθη και έθιμα
της κάθε ομάδας πολιτών,
όλοι σεβόμαστε και εκτιμούμε εκείνα των λοιπών
συμπολιτών, των γειτόνων
και συμπατριωτών μας.
Οι κοινότητες μας συνυπάρχουν και συνεργάζονται ειρηνικά, καταβάλουν
κάθε προσπάθεια αναζήτησης και εξεύρεσης
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ΚΑΝΑΔΑΣ: Εφαρμογή κοινωνικών αλλαγών και δημιουργία
Κοινωνικό Οικονομικής στρατηγικής.
Της Κατερίνας Σάρας
Σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές η κυβέρνηση του
Καναδά προχωρά στην
δημιουργία στρατηγικής
εφαρμογής κοινωνικών
αλλαγών καθώς επίσης
και κοινωνικό Οικονομικής πολιτικής. Η νέα
στρατηγική αποβλέπει
στον περιορισμό των αδικιών μεταξύ των Καναδών
και στην προστασία των
συμφερόντων όλων των
πολιτών της χώρας. Η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση του
Καναδά, έλαβε αυτή της
την απόφαση σε μια προσπάθεια προστασίας των
διαφόρων κοινοτήτων, με
την λήψη μέτρων για την
αντιμετώπιση των ποιο
δύσκολων προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι
διάφορες κοινότητες και
να βοηθήσει, κατά δύναμη,
περισσότερους πολίτες,
και ιδιαίτερα εκείνους που
συνεισφέρουν με την εργασία τους στην πρόοδο
του Καναδά, πλην όμως
δεν απολαμβάνουν ή και
διαμοιράζονται τα αποτελέσματα αυτής της κοινωνικής και οικονομικής
προόδου, τόσο ως άτομα,
όσο και ως κοινότητες.
Για τον σκοπό αυτό η
κυβέρνηση του Τζάστιν
Τρουντώ, δημιούργησε
μια επιτροπή η οποία έχει
εξουσιοδοτηθεί να διερευνήσει κάθε δυνατή πιθανότητα. Η ομάδα αυτή θα εξετάσει και θα εισηγηθεί μια
στρατηγική στην κυβέρνηση, ύστερα από έρευνες
δώδεκα μηνών. Σύμφωνα
με την κυβερνητική ανακοίνωση η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση του Καναδά
πιστεύει στην ανάγκη
ανεύρεσης και εφαρμογής
νέων τρόπων κοινωνικής

πολιτικής και επιθυμεί να
προωθήσει περισσότερο
νεωτερισμούς που προέρχονται από διαφορετικές
κοινότητες.
Ύστερα από ένα αρκετό
διάστημα διακυβέρνηση
της χώρας από τους Φιλελεύθερους του Τζάστιν
Τρουντώ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυβέρνηση
συνεχίζει απεγνωσμένα
να αναζητά τη χάραξη πολιτικής η οποία αφ’ ενός θα
την οδηγήσει στην δημιουργία επιβολής και εφαρμογής νεωτερισμών τόσο
στις αγορές, όσο και το
κοινωνικό πλαίσιο. Παράλληλα, οι διαμορφώσεις στο
παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό, δημιουργούν νέες
προκλήσεις και προβληματισμούς τόσο στην Οτάβα,
όσο και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία αναμένει,
μουδιασμένη, την έναρξη
των συνομιλιών για την
έξοδο του Ενωμένου Βασιλείου από το Ευρωπαϊκό
συγκρότημα. Οι εξελίξεις
στη Μέση Ανατολή με τις
καθημερινά εντονότερες
στρατιωτικές επιχειρήσεις, την τρομοκρατία να
εκδηλώνεται σφοδρότερη
στις πρωτεύουσες των
Ευρωπαϊκών κρατών και
κυρίως της Βρετανίας, γίνονται άγγελοι μηνυμάτων
απαισιοδοξίας για κάποια
γρήγορη λύση των τόσο
πιεστικών προβλημάτων.
Ένα άλλο πρόβλημα, ίσως
ακόμα ποιο μεγάλο είναι
εκείνο της Αμερικανικής
διοίκησης, ο πρόεδρος
της οποίας δεν φαίνεται
να είναι και πολύ ενθουσιασμένος από την όλη δομή
της Νέας διεθνούς τάξης,
ενώ δεν προσπαθεί να
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Editor in Chief

Χρόνια πολλά Καναδά και πάντα να σε
διακρίνει η αγάπη σου για την πρόοδο και
η έγνοια σου για τη διεθνή κοινότητα, την
ειρήνη και τη δικαιοσύνη για όλους τους
ανθρώπους της γης.
“Πατρίδες”

Στην Υπηρεσία της
Ομογένειας και του
Καναδά.

Με την ανά χείρας έκδοση η επιθεώρηση
σήμερα ολοκληρώνει άλλον ένα κύκλο
υπηρεσίας προς την ομογένεια και το
Καναδά..
Καθώς δε ο χρόνος συνεχίζει να τρέχει
ακάθεκτος, δίκαια συναισθήματα υπερηφάνειας μας διακατέχουν τόσο για το
τι δημιουργήσαμε στο παρελθόν και τις
υπηρεσίες που προσφέραμε για μισό σχεδόν αιώνα στην ομογένεια της Βόρειας
Αμερικής μα ακόμα και ολόκληρης της
υδρογείου.
Την δεκαετία του 1970 εμείς είμασταν
εκείνοι που φωνάζαμε για την προπαγάνδα των σλαβόφωνων συμπολιτών μας
και τα σχέδια ορισμένων εκστρεμιστών
να δημιουργήσουν προβλήματα στην
γενέτειρα και τις κοινότητες των αποδήμων. Δυστυχώς εκείνοι που βρέθηκαν
εμπόδιο απέναντι μας προσπαθώντας να
παραπλανήσουν τους ομογενείς, σχετικά
με τη βαρύτητα της αρθρογραφίας μας,
ήταν οι ίδιοι οι διπλωμάτες των Αθηνών,
εξ αιτίας της δολιότητας των οποίων τελικά η ομογένεια αισθάνθηκε όλα αυτά
τα συναισθήματα ήττας και αγανάκτησης. Τρείς δεκαετίες αργότερα, ωστόσο,
ήλθαν τα γεγονότα και οι πολιτικές διαμορφώσεις της δεκαετίας του 1990, για
να επιβεβαιώσουν ότι είχαμε δίκαιο και
ότι προβλέπαμε σωστά. Αργότερα, τη
δεκαετία του 1980, είμασταν εκείνοι που
αναφερθήκαμε στην έντονη ανθελληνική
προπαγάνδα της Άγκυρας. Για άλλη μια
φορά οι διπλωμάτες της Αθήνας ήταν
εκείνοι που ξεσήκωναν τους ομογενείς
εναντίον της επιθεώρησης, ισχυριζόμενοι
ότι δήθεν γράφαμε ψέματα, μυθεύματα
και φαντασιώσεις. Φτάσανε μάλιστα
μέχρι το σημείο να δώσουν εντολή να
πετάν τα φύλα της επιθεώρησης, κυρίως
από τους χώρους της κοινότητας, ώστε
να μην ενημερώνονται οι ομογενείς. Και
όμως, τρείς δεκαετίες αργότερα, όλοι
ζούμε και είμαστε μάρτυρες επεισοδίων
τα οποία δείχνουν την ολοένα και αυξανόμενη επιθετικότητα της Τουρκίας του
Σουλτάνου Ερντογάν, ο οποίος αντιλαμβανόμενος την αδυναμία της Ελληνικής
πολιτείας και διοίκησης να ανταποκριθεί
σε περιττά έξοδα και δαπάνες, προσπαθεί
να κατοχυρώσει τις βλέψεις και απαιτήσεις, της κατά παράβαση κάθε θεμιτού
και αθέμιτου μέσου, καθώς επίσης κάθε
έννοιας του δικαίου της θαλάσσης και του
διεθνούς δικαίου και νομολογίας, προσπάθειας του να υφαρπάξει τεμάχια της
ελληνικής γης. Ο πραγματικός, ωστόσο,
προβληματισμός πηγάζει από την πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις των
Αθηνών σε σχέση με αυτές τις βλέψεις και
επιδιώξεις της Άγκυρας. Και ενώ η τελευταία συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου της ανήκουν, οι
κυβερνώντες την Αθήνα παρουσιάζονται
δισταχτικοί και αδύναμοι να αντιδράσουν. Αντ’ αυτού μάλιστα συνεχίζουν να
παραπλανούν τον ταλαίπωρο Ελληνικό
λαό με ψέματα και αναληθείς υποσχέσεις
για τις οποίες είναι απόλυτα βέβαιοι και
πεπεισμένοι ότι δεν είναι δυνατόν, εκ
των πραγμάτων, να πραγματοποιηθούν.
Όταν το 1991 προχωρήσαμε θαρραλέα
στη δημιουργία συν θηκών για την επίλυση του προβλήματος του ονόματος
της νέας δημοκρατίας των Βαλκανίων
ως “Σλάβο-Μακεδονίας”, είμασταν πεπεισμένοι και βέβαιοι ότι είχαμε προσφέρει
μια ιστορική ευκαιρία στους δύο λαούς
και κράτη της Βαλκανικής να επιλύσουν
ειρηνικά τις διαφορές τους. Δυστυχώς για
άλλη μια φορά, εκείνη η συμφωνία τορπιλίσθηκε από κάποιον Αντώνη Σαμαρά,
ο οποίος πίστευε ότι του ήταν γραμμένο

να επιλύσει ο ίδιος αυτό το τόσο σοβαρό
εθνικό ζήτημα, το αποτέλεσμα και πάλι
ήταν η συνέχιση των διαπραγματεύσεων
μεταξύ των δύο πλευρών για άλλα είκοσι επτά χρόνια και με ένα κόστος τόσο
σημαντικό του δημοσίου ταμείου, χωρίς
ωστόσο και πάλι να αναζητηθεί κάποιος
υπεύθυνος αυτού του φοβερού εγκλήματος σε βάρος του λαού. Το χειρότερο είναι
ότι ύστερα από τρεις σχεδόν δεκαετίες η
πλειονότητα των ανεξάρτητων χωρών
της διεθνούς κοινότητας, κατά τον ένα
ή τον άλλο διπλωματικό τρόπο αναφέρονται στη νέα γείτονα της Ελλάδος ως
“Μακεδονία”. Φθάσαμε, μάλιστα, μέχρι
του σημείου να ακούσουμε υπουργό της
κυβέρνησης των Αθηνών να αναφέρονται
σε αυτήν ως “Μακεδονία”. Το χειρότερο,
όμως, είναι ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες συνεχίζει να υποκρύπτεται μια
απαράδεκτη ολιγωρία στην προσπάθεια
για την επίλυση αυτού του τόσο σοβαρού για τη Βόρεια Ελλάδα, ζητήματος.
Μια ολιγωρία η οποία κοστίζει τόσο σε
χρόνο όσο και την οικονομία, πάνω από
τις θυσίες ενός λαού ο οποίος καθημερινά και περισσότερο αισθάνεται ότι τον
αρμέγουν στην κυριολεξία οι ταγοί του.
Το 2006 αναφερθήκαμε στο ενδεχόμενο
προσπάθειας πυρκαγιών στην Πελοπόννησο, πέραν της αρθρογραφίας μας, καταβάλαμε κάθε προσπάθεια προκειμένου
να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι. Δυστυχώς, για άλλη μία φορά, συναντήσαμε
ένα τείχος αδιαφορίας από πλευράς των
υπευθύνων της Αθηναϊκής διοίκησης. Το
αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος αθώων πολιτών και μικρών παιδιών, χωρίς ωστόσο
και πάλι να υπάρξει κάποιος υπεύθυνος
για την εγκληματική εκείνη αδιαφορία,
από πλευράς των εκπροσώπων της Ελληνικής διοίκησης. Πέραν όμως αυτών
των φοβερών παραλήψεων, άτομα, κυρίως διπλωμάτες οι οποίοι θα έπρεπε να
είχαν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη και
να αποπεμφθούν για την ανικανότητά
τους να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα
των σημείων, έτυχαν της αναγνώρισης
της διοίκησης και διορίσθηκαν σε θέσεις
κλειδιά, μέχρι και το γραφείο πρωθυπουργών. Έτσι λοιπόν έφθασε η Αθήνα
στην σημερινή της κατάσταση. Μια διοίκηση η οποία προσπαθεί να διατηρήσει
τα προσχήματα επιτυχιών, ενώ ο λαός
στενάζει αδύναμος να αντιδράσει. Και
κάτω όμως από αυτές τις συνθήκες, ας
μην μας φανεί περίεργο, οι διπλωμάτες
των Αθηνών σε συνεργασία με τον ηγέτη
της Ελληνο-ορθόδοξης εκκλησίας του
Καναδά, συνέτασσαν ψεύτικες αναφορές προκειμένου να χρηματοδοτηθούν
δήθεν “έντυπα των αποδήμων”, με την
πληρωμένη αρθρογραφία των οποίων τα
οποία προσπαθούν να παραπλανήσουν
την μεγάλη ομογένεια στην αποδημία.
Μήπως όμως θα έπρεπε να αναφερθούμε
για ακόμα μια φορά στην αρθρογραφία
μας τη σχετική με τις διεκδικήσεις και την
πολιτική προπαγάνδα της Άγκυρας σε βάρος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου,
και το περίφημο την “δουλειά σας κύριε
Σάρα, και αφήστε και εμάς να κάνουμε τη
δική μας”, των διπλωματών της Αθήνας.
Αυτοί ακριβώς είναι και οι λόγοι για τους
οποίους συνεχίζουμε τους αγώνες που
αρχίσαμε εδώ και μισό σχεδόν αιώνα.
Θα ήταν δε άδικο εάν την ώρα αυτή της
αυτοκριτικής μας δεν εκφράζαμε τις ευχαριστίες μας σε όλους εκείνους που για
μισό αιώνα στάθηκαν δίπλα μας βοηθοί
και σύντροφοι και μας συμπαραστάθηκαν ηθικά και οικονομικά. Ένα μεγάλο,
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 23
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«Το Τίμημα της Μωρίας…»

τους ομογενείς
του Τορόν το
και άλλων κοινοτήτων του
Καναδά και
της Αμερικής,
αποτελούσε
κοινό μυστικό,
η εναντίον μου
πρόστυχη και
ποταπή προσωπική εκστρατεία από
εκείνους που
είχαν συμφέροντα να αποκρύψουν την
αλήθεια από
τους Έλληνες
Του Θωμά Σ. Σάρα
Και όμως τις τελευταίες πολίτες, ενώ παράλληλα
τρεις δεκαετίες αυτή εδώ άδειαζαν τα ταμεία του δηη φωνή προσπάθησε κατ’ μοσίου προς όφελος των
επανάληψη να ξυπνή- προσωπικών τους συμσει την Αθήνα από τον φερόντων, σαν τους αρουβαθύ λήθαργο που είχε ραίους μέσα σε αποθήκες
περιπέσει, εξ αιτίας του τροφίμων. Για να πετύχουν,
πλιάτσικου του δημόσιου όμως όλα αυτά, έπρεπε
χρήματος και της πλαστής να υπάρξει και σχετική
“νιρβάνας” που ζούσε ο ελ- υποδομή, δεδομένου ότι
ληνικός λαός, σε μια επίδει- διαφορετικά κινδύνευε το
ξη “έμφασης και εκπροσώ- πολιτικό κατεστημένο της
πησης της δημοκρατίας”. χώρας, το οποίο μάλιστα,
Το τραγικό, ωστόσο είναι είχε περιβληθεί τον χιτώνα
ότι το όλο σκηνικό δεν της δημοκρατίας και ελευήταν τίποτα περισσότερο θερίας. Ο προβληματισμός
από μια έκφραση της σο- και πάλι είναι εάν και κατά
βαρής ασθένειας που είχε πόσον δεν υπήρξαν και
αγκαλιάσει το πολιτικό άλλες φωνές προς την ίδια
κατεστημένο της χώρας, κατεύθυνση, και οφείλω να
οι εκπρόσωποι του οποί- ομολογήσω ότι υπήρξαν,
ου συνέχιζαν να ζουν στο λίγες μεν πλην όμως ξεκάκόσμο των φαντασιώσεών θαρες. Το σημείο πάντως
τους, των “χιλίων και μιας το οποίο υπήρξε βασικός
νυκτών”. Και φυσικά κάτω καταλύτης της παραπλάαπό αυτές τις συνθήκες, το νησης της κοινής γνώμης
μεγάλο θύμα των ημερών, και της παραπληροφόρηόπως ήταν επόμενο, υπήρ- σης ήταν η κοινή συνισταξε η οργανωμένη διοίκηση μένη όλων των πολιτικών
και η πλειοψηφία του Ελ- δυνάμεων της χώρας, ότι
ληνικού λαού. Όλα αυτά, πέραν όλων των πολιτικών
βέβαια γινόταν στο όνομα εκκρεμοτήτων και των λοιμιας δημοκρατίας αριστε- πών υποθέσεων, οι οποίες
ρών αποκλίσεων. Στην απασχολούσαν τους ποπραγματικότητα, όμως, λίτες, προτεραιότητα είχε
ήταν μια διαρκής πράξης η πάση θυσία διατήρηση
υφαρπαγής και καταλή- των συμφερόντων του ποστευσης του δημοσίου λιτικού κατεστημένου των
ταμείου και κατασυκοφά- Αθηνών. Ο υπογράφων
ντησης της δημοκρατικής το παρόν άρθρο οφείλω
πρακτικής. Έτσι, λοιπόν, να τονίσω ότι ανήκω στη
φτάσαμε στο σημείο να γενιά του 114. Το οποίο
οδηγηθεί η χώρα σε πρω- υπονοούσε το τελευταίο
τοφανή σημεία ηθικής και άρθρο του Εθνικού Καταυλικής πτώσης η οποία είχε στατικού χάρτη των Ελσαν αποτέλεσμα την πραγ- λήνων τις δεκαετίες του
ματική εξαθλίωση των ’60 και ’70, και το οποίο
μικρομεσαίων κοινωνικών όριζε τοποτηρητές της
τάξεων, ενώ παράλληλα φύλαξης του Συντάγματος
οδήγησε στην απόγνωση στους Έλληνες πολίτες.
και απελπισία την γενιά “Η τήρηση του παρόντος
των έντιμων συνταξιού- Συντάγματος επαφίεται
χων, από τους οποίους στον πατριωτισμό των
στέρησε το αναφαίρετο Ελλήνων”, ανέφερε το κείδικαίωμα της αξιοπρέπειας μενο του σχετικού άρθρου.
και των συνθηκών έντιμης Και στο σημείο αυτό είχε
ζωής, τα οποία αποτελούν επικεντρωθεί για δεκαετίες
αναπόσπαστα στοιχεία ολόκληρες η προσπάθεια
των φυσικών δικαιωμάτων όλων των κυβερνήσεων
του ανθρώπου και πολίτη. της μεταδικτατορικής μεΠροσωπικά, ομολογώ ότι ταπολίτευσης ώστε να
έκανα ότι ήταν δυνατόν, αποκοιμίσουν τον Ελλημέσα στα πλαίσια των δυ- νικό λαό με ρουσφέτια
νατοτήτων μου να εφι- τύπου παροχής αδειών
στήσω τη προσοχή τόσο πρακτορείων ΠΡΟΠΟ, ή
της διοίκησης, όσο και της και έργων του δημοσίου, ή
ηγεσίας του πολιτικού κα- την τοποθέτηση των “αγωτεστημένου, για τα “λοφία νιστών” της δημοκρατίας
και τις παγίδες” που τόσο σε κάποια κυβερνητική
επικίνδυνα είχαν αρχίσει θέση, προς “δόξα και τιμή”
να διαφαίνονται στους των κανόνων της δημοορίζοντες, χωρίς ωστόσο κρατίας.
να υπάρξει κάποιο σημάδι Αυτά βέβαια ως προς τις
αντίδρασης από ελληνικής ανάγκες και υποχρεώσεις
πλευράς. Οφείλω λοιπόν του πολιτικού συστήματος
να ξεκαθαρίσω ότι για στο εσωτερικό της χώρας,

εκείνο, όμως, που προβλημάτιζε τους υπεύθυνους
των δημοσίων σχέσεων ή
ποιο απλά, προπαγάνδας,
των κυβερνητικών σχημάτων της περιόδου, ήταν
το εξωτερικό. Στην Αμερική, τον Καναδά και την
Αυστραλία, ως γνωστόν,
είχαν δημιουργηθεί μεγάλες κοινότητες αποδήμων
ομογενών, οι οποίοι παρακολουθούσαν από κοντά
τις πολιτικές διαμορφώσεις γύρω από τα εθνικά
θέματα, και δεν ήταν, μάλιστα, λίγες οι φορές, που
ήλθαν σε ανοικτή ρήξη με
την Αθήνα και τις πολιτικές
που ήθελε να εφαρμόσει.
Οι ποιο δυναμικές από
αυτές τις οργανώσεις ήταν
εκείνες των ομογενών της
Ηπείρου και μάλιστα της
Βορείου Ηπείρου και εκείνοι της Μακεδονίας. Αυτό
βέβαια μέχρι τον σχηματισμό της πρώτης κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα
Παπανδρέου, δεν φαίνεται
να προβλημάτιζε τις προηγούμενες κυβερνήσεις,
δεδομένου ότι τις διακρατικές σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας καθόριζε το “εμπόλεμο” το οποίο συνέχιζε να
υπάρχει από τη περίοδο
του Δευτέρου Παγκόσμιου
Πολέμου. Το αποτέλεσμα
και πάλι αυτής της πολιτικής πραγματικότητας ήταν
να υπάρξει η δημιουργία
μιας πανίσχυρης φωνής
η οποία εκπροσωπούσε
τους Ηπειρώτες και κυρίως
του Βόρειο Ηπειρώτες. Μια
πραγματική ομάδα κρούσης, η οποία ασκούσε πιέσεις πάνω στους εκάστοτε
διοικούντες την Ελλάδα.
Όταν, ωστόσο, για την
διακυβέρνηση της χώρας
έλαβε εντολή το ΠΑΣΟΚ,
έκρινε ότι η άσκηση πιέσεων πάνω στην Αθήνα
σε σχέση με την χάραξη
και εφαρμογή πολιτικών
σχεδίων ήταν απαράδεκτη
και ως εκ τούτου προχώρησε στη λήψη μέτρων
για την αποδυνάμωση ή
και διάλυση αυτών των
ομογενειακών οργανώσεων. Την περίοδο εκείνη
υπουργός εξωτερικών της
κυβέρνησης ήταν ο Κάρολος Παπούλιας, Ηπειρώτης
τη καταγωγή, παλαιός καπετάνιος του ΕΛΑΣ κατά
την περίοδο του εμφυλίου,
ο οποίος υπό αυτή του την
ιδιότητα είχε κατακάψει
τα χωριά της περιοχής,
προκειμένου να τρομοκρατήσει τους κατοίκους
και να τους αναγκάσει να
συνεργαστούν με τις “λαϊκές δυνάμεις”. Όταν λοιπόν, ο αιμοσταγής αυτός
πολιτικός της Νέας Πολιτικής Τάξης των Αθηνών,
βρέθηκε στην ηγεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών,
το πρώτο που έκανε ήταν
να διασπάσει την παντοδύναμη Παν Ηπειρωτική
Ομοσπονδία Αμερικής
και Καναδά, έτσι ώστε να
μην υπάρχει ομοφωνία
στις κοινές ανακοινώσεις
πολιτικής και απαιτήσεις
τους. Προκειμένου δε να
πετύχει το στόχο του, μέσω
κάποιου άσχετου “συμβούλου” του από το Τορόντο,
πλησίασαν στέλεχος της

οργάνωσης των Ηπειρωτών του Τορόντο, μάλιστα
τον προσκάλεσε σε τραπέζι στο ξενοδοχείο “Μεγάλη
Βρετανία” των Αθηνών,
όπου και μέσα στην εκθαμβωτική πολυτέλεια του
περιβάλλοντος χώρου, του
εξήγησαν τους προβληματισμούς του υπουργείου
και ζήτησαν τη βοήθεια και
συνδρομή του προκειμένου να διασπαστεί η τόσο
“αντεθνική” Παν ηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής
και Καναδά. Προκειμένου,
μάλιστα, να τον βοηθήσουν να γίνει ποιο πιστικός
του έδωσαν και μια επιταγή του Υπουργείου αξίας
τριάντα πέντε χιλιάδων
δολαρίων, προκειμένου
να βοηθηθεί η οργάνωση
να αποπληρώσει το χρέος
που είχε από την αγορά
του κτηρίου τους επί της
Πέηπ. Και έτσι ακριβώς
έγινε. Με την επιστροφή
του ο ομογενής κάλεσε την
διοίκηση του οργανισμού,
τους εξήγησε το τι ακριβώς
συνέβαινε και τους δήλωσε ότι διαθέτει την επιταγή
υπό την προϋπόθεση ότι
θα παρθεί απόφαση διάσπασης. Κάτι που έγινε
δεκτό. Έτσι λοιπόν πέτυχε
η Αθήνα να διασπάσει μια
μεγάλη και μαχητική ομογενειακή ομοσπονδία.
Κάπως έτσι είχε και η πραγματικότητα με την μεγάλη
“Παν Μακεδονική Ένωση
Αμερικής και Καναδά”. Ο
δυναμικός αυτός οργανισμός είχε άμεση εξάρτηση
από την Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, στην
έδρα της οποίας έδρευε
και το Κέντρο Αποδήμων
Μακεδόνων. Ήταν μια οργάνωση με πλατιά θεμέλια η οποία αποτελούσε
έναν πραγματικό εφιάλτη
των προπαγανδιστών των
Σλάβων. Δυστυχώς, το
1974 με την συμφωνία των
τριών πολιτικών ηγετών
της Ελλάδος, των Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Ανδρέα Παπανδρέου και του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
με το ΝΑΤΟ για την δημιουργία ανεξάρτητου
κράτους στα βόρεια
σύνορα της Ελλάδος
με το όνομα της “Μακεδονίας”, την περίοδο που ο Λουνς ήταν
Γενικός Γραμματέας της συμμαχίας,
καθώς επίσης και η
αποδοχή παραχώρησης των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου στην Άγκυρα,
ο τότε υπουργός
εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου,
γιος του Ανδρέα,
ο οποίος μάλιστα
είχε αναγνωριστεί
ως υπεύθυνος για
την πραγμάτωση
των δύο σχεδίων,
με υπουργική απόφαση έκοψε τη χρηματοδότησ η του
Κέντρου Αποδήμων
Μακεδόνων, με την
αιτιολογία ότι όλοι
οι απόδημοι εφεξής θα ανήκουν στη
Γενική Γραμματεία
Αποδήμων Ελλήνων!! Με έδρα την

Θεσσαλονίκη. Παράλληλα,
εργάσθηκε με όλες του τις
δυνάμεις για την πραγματοποίηση του δεύτερου
μεγάλου προγράμματος
της προσάρτησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου στην Τουρκία. Ήταν,
μάλιστα, η περίοδος που
η κυβέρνηση των Αθηνών,
καθ’ υπόδειξη και κάτω
από τις πιέσεις του ΝΑΤΟ,
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις
της Άγκυρας, δέχθηκε να
συμπεριλαμβάνει το κάθε
πολιτικό κόμμα στις καταστάσεις των υποψηφίων
του και δύο τουρκόφωνους υποψηφίους, ως εκπροσώπους της Τουρκικής
μειονότητας της Θράκης,
στο Ελληνικό κοινοβούλιο.
Ήταν η περίοδος των μεγάλων πολιτικών αποφάσεων
και της αποδόμησης των
εθνικών συμφερόντων
του Ελληνικού έθνους. Για
το λόγο αυτό, εκατομμύρια δολάρια διετέθησαν
σαν οικονομική ενίσχυση
των δημοσιογράφων του
Αιγαίου, οι οποίοι έλαβαν χρήματα με τον όρο
να γράφουν ότι συμφέρει στους κατοίκους των
νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου να ανήκουν στη
διοικητική δικαιοδοσία της
Άγκυρας, διότι έτσι θα είχαν μεγαλύτερο συμφέρον
για τη διάθεση των προϊόντων παραγωγής τους.
Επίσης είχαν δημιουργηθεί
τα “κακόφημα βραβεία
ΙΠΕΚΤΣΙ” για την Έλληνο-Τουρκική φιλία, πρώτοι
αποδέκτες των οποίων
υπήρξαν από πλευράς
Αθηνών οι Γιώργος Παπανδρέου και Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης, ενώ από την
Άγκυρα ήταν ο Τζεμ, τότε
υπουργός εξωτερικών της
Τουρκίας και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Όσο
για την Παμμακεδονική,
η μεγάλη αυτή οργάνωση
των αποδήμων αφέθηκε
πλέον στα χέρια και τον
πατριωτισμό των ομογενών εκ Μακεδονίας, μια
ομάδα των οποίων ενεργο-

ποιήθηκε και δημιούργησε
το Ίδρυμα του Αλεξάνδρου
στους πρόποδες του Ολύμπου, βάζοντας έτσι ένα
γερό θεμέλιο στην αγάπη
και το σεβασμό των ομογενών εκ Μακεδονίας για
σήμερα και το μέλλον.
Δυστυχώς, αυτή είναι η
πραγματικότητα γύρω από
τα εθνικά μας θέματα και
την πολιτική της Αθήνας.
Μια πραγματικότητα η
οποία τρομάζει, εάν όχι
κάτι άλλο. Κάτω από αυτήν
την ανάλυση, αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης
ότι οι εκπρόσωποι του
πολιτικού κατεστημένου
των Αθηνών, στην κυριολεξία, προκειμένου να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες
και τα προβλήματα που
αντιμετώπιζαν, σκέφθηκαν την εύκολη λύση, το
ξεπούλημα κάθε σπιθαμής
γης το οποίο διεκδικούσαν
κάποιοι “κακόβουλοι γείτονες” , σύμφωνα με την χαρακτηριστική φράση του
Γιώργου Παπανδρέου, ως
υπουργού εξωτερικών. Το
ίδιο συνέβη με την Κύπρο,
το 33 τις εκατό των εδαφών
της οποίας συμφωνήθηκε
από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη να δοθεί στην
Τουρκία με την ελπίδα
δημιουργίας μιας Έλληνό-Τουρκικής ομοσπονδίας των δύο κοινοτήτων.
Όταν ωστόσο η Άγκυρα,
χωρίς καμία αντίσταση
από την Ελληνική πλευρά
κατέλαβε το 40 τις εκατό
των εδαφών του νησιού
κατά παράβαση της συμφωνίας, επί σαράντα τρία
χρόνια τώρα αρνείται να
συμμορφωθεί και επιμένει
ότι το μισό νησί της ανήκει,
σε πείσμα και αμηχανία
της Αθήνας του Σύριζα, ο
οποίος πασχίζει να βρει
κάποια λογική ερμηνεία
των πολιτικών αυτών εξελίξεων. Το βέβαιο είναι ότι
όλες οι παραπάνω συμφωνίες, τόσο με το ΝΑΤΟ,
όσο και την Ουάσιγκτον
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 4
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Η 21η Ετήσια φιλανθρωπική χοροεσπερίδα
του Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς
Ι. Σ. Σαραϊδάρης
Tην Παρασκευή 2 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι του
Τορόντο οδηγούσαν στο
Universal Eventspace στο
Vaughan.
Από το 1996 το Ίδρυμα
Ελληνικής Κληρονομιάς
υπήρξε ένας βασικός πυλώνας για τη διατήρηση
και την ενσωμάτωση του
Ελληνικού Πολιτισμού και
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ελληνισμού στον
Καναδά.
Κάθε χρόνο, φιλοξενεί μια
φιλανθρωπική χοροεσπερίδα ώστε να γιορτάσει
τα επιτεύγματά του αλλά
και να συγκεντρώσει τα
χρήματα για την οργάνωση, που θα του δώσουν
τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τα μελλοντικά
σχέδια του στο φιλανθρωπικό έργο του.
Αυτήν την χρονιά στην 21η
οργάνωση της «Βραδιάς

στην Πλάκα» η εκδήλωση
είχε τελετάρχες – παρουσιαστές την κ. Έφη Τριανταφυλλόπουλος Διευθύντρια
του HHF και τoν φιλέλληνα
πρώην πρέσβη του Καναδά στην Ελλάδα k. Robert
William Peck. Οι τελετάρχες με τον χαιρετισμό τους
προς τους περισσότερους
από 600 παριστάμενους
που αντιπροσώπευαν την
δυναμική αιχμή της ελληνικής παροικίας του
Τορόντο σηματοδότησαν
την εκκίνηση του προγράμματος.
Ο ευσεβέστατος Μητροπολίτης Σωτήριος ήταν ο
πρώτος που προσκλήθηκε
στο βήμα προκειμένου
να προσευχηθεί για την
ευτυχή συνέχεια της συνάθροισης.
Με το πέρας της προσευχής δεν παρέλειψε να τονίσει ότι το Ίδρυμα της
Ελληνικής Κληρονομιάς
είναι ό,τι καλύτερο έχει

ο Ελληνισμός του Καναδά να παρουσιάσει στην
Καναδική επικράτεια και
προσωπικά ο ίδιος δεν θυμάται να έχει χάσει κάποια
εκδήλωση του ιδρύματος.
Παρόλες δε τις μεγάλες
υποχρεώσεις που έχει η
εκκλησία του Καναδά και
τα μεγάλα έργα που εκκρεμούν τείνει χείρα βοηθείας
στο Ίδρυμα για την συνέχιση του χρηστού του έργου.
Μια άλλη ιδιαίτερη στιγμή
της βραδιάς ήταν η ακρόαση από την φοιτήτρια του
Πανεπιστημίου του Τορόντο - Taiyan Liu, η οποία
μπόρεσε να συμμετάσχει
στο μάθημα ελληνικής
γλώσσας που προσέφερε
το HHF μέσω του νέου
Προγράμματος Ελληνικών
Σπουδών. Η Taiyan (που είναι από γονείς με ελληνική
και κινεζική καταγωγή), μίλησε εξαιρετικά καλά στα
αγγλικά και στα ελληνικά
και ευχαρίστησε τόσο το

HHF, όσο και τους Δωρητές
και τους Χορηγούς για τη
δημιουργία του προγράμματος που της επέτρεψε
να μελετήσει την ελληνική
γλώσσα στο Μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο.
Ο υπουργός της κυβέρνησης του Οντάριο Michael
Coteau, απηύθυνε χαιρετισμό από μέρους της
πρωθυπουργού της κυβέρνησης ενώ τα μέλη του
ομοσπονδιακού κοινοβουλίου Francesco Sorbara και
Peter Fragiskatos χαιρέτησαν εκπροσωπώντας τον
πρωθυπουργό.
Ο πρόεδρος Γιάννης Δάγωνας υπερήφανα ανήγγειλε ότι το ποσό που συγκεντρώθηκε από το HHF
για τις έδρες των ελληνικών σπουδών έφθασε τα
$2.2 εκατομυρία.
Ο Πρόεδρος του HHF, κ.
John Dagonas, με βαθιά
συγκίνηση παρουσίασε το
νέο προεδρείο του Ιδρύματος καθώς όπως είπε είναι
πλέον ώρα να ξεκουραστεί. Στην θέση του προέδρου προωθείται ο Tony
Lourakis ένας των Διευθυντών του HHF και συμπρόεδρος της εκδήλωσης του
2017 ενώ αντιπρόεδρος
ο Elias Demangos που
έχει τους ίδιους χαρακτηριστικούς τίτλους με τον
πρόεδρο. Ο κ. Δάγωνας
επιβεβαίωσε ότι αυτός
και το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσουν να
συνεργάζονται στενά με
τον νέο Πρόεδρο και τους
Αντιπροέδρους καθώς το
Ίδρυμα προχωράει προς

τα εμπρός.
Τέλος δέχθηκε την τιμητική αναγνώριση για το
εξαιρετικό έργο και την
συμβολή του στις επιτυχίες
του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια με την παρουσίαση ενός ιδιαίτερου
αφιερώματος.
Τα καθαρά έσοδα που
αντλήθηκαν από την φιλανθρωπική χοροεσπερίδα και από το ερχόμενο
ετήσιο τουρνουά γκολφ
(που προγραμματίζεται για
την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου
2017) θα παραχωρηθούν
στη νέα μεγάλη πρωτοβουλία του Ιδρύματος για
την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας ελληνικής σχολικής γλωσσικής εκπαίδευσης. Ο στόχος του Ιδρύματος είναι να συνεργαστεί
με διάφορες κοινοτικές
ομάδες για να βελτιώσει
σημαντικά την ποιότητα των προσφερόμενων
προγραμμάτων. Για να
επιτευχθεί αυτό, το HHF θα
χρηματοδοτήσει, μεταξύ
άλλων πρωτοβουλιών, την
αγορά νέων σχολικών βιβλίων για φοιτητές (καθώς
πολλά σχολεία εργάζονται
μόνο με φωτοαντίγραφα
κειμένων), να συνεχίσουν
το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα πιστοποιητικών
κατάρτισης εκπαιδευτικών
που έχει αναπτύξει το HHF
με τη Σχολή Εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών του Πανεπιστήμιο τουYork. Και έχουν
αρχίσει να σχεδιάζουν μια
ηλεκτρονική εκπαιδευτική ιστοσελίδα η οποία
θα περιλαμβάνει πόρους

και εργαλεία διδασκαλίας
για να ωφελήσουν τους
μαθητές, τους δασκάλους
καθώς και γονείς.
Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της ομάδας της κ
Νάνσυ Αθανασοπούλου
Μυλωνά «τα Μελισσάκια»
που ερμήνευσε με άψογο
τρόπο το «Σπασμένο Καράβι» του Κώστα Καραλή
Μεταξύ των ειδικών προσκεκλημένων και αξιωματούχων ήταν:
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρχιεπίσκοπος
Σωτηρίου
Ο Αλέξανδρος Ιωαννίδης
- Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας στο Τορόντο
Ο Παύλος Αναστασιάδης
- Ύπατος Αρμοστής της
Κυπριακής Δημοκρατίας
Το Μέλος του Επαρχιακού
Κοινοβουλίου, Michael
Coteau - Υπουργός Παιδιών και Νέων Υπηρεσιών
και Υπουργός αντιρατσισμού
Το Μέλος του Κοινοβουλίου για τον VaughanWoodbridge, Francesco
Sorbara
Ο Βουλευτής του βόρειου
London από το Οντάριο,
Peter Fragiskatos
Ο Δήμαρχος Vaughan Maurizio Bevilacqua
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οίκοσπιτιού για τους
Ηλικιωμένους - Ιωάννης
Φαναράς
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντου Αντώνης Αρτεμάκης

«Το Τίμημα της Μωρίας…»
συνέχεια από τη σελίδα 3
και την Άγκυρα έχουν γίνει εν αγνοία του Σύριζα,
η κυβέρνηση του οποίου,
δικαίως, αντιδρά σε κάθε
προσπάθεια δημιουργίας
τετελεσμένων γεγονότων.
Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι
θα είναι μόνον λίγες οι
μέρες του καθεστώτος του
Ερντογκάν και ότι σύντομα
θα πραγματοποιηθεί η
ανατροπή και πτώση του.
Μέχρι τότε, ωστόσο ο πονοκέφαλος θα συνεχίζει να
απασχολεί την Αθήνα σαν
ένας κακός εφιάλτης. Ένα
εφιάλτης ο οποίος, δυστυχώς, αποτελεί το τίμημα
της μωρίας και των λαθών

της ηγεσίας των μεταδικτατορικών κυβερνήσεων,
οι οποίες απαλλαγμένες
και ελεύθερες από κάθε
είδους έλεγχο, κατασπατάλησαν το βιός του Έλληνα
πολίτη και τώρα πασχίζουν
να τον πείσουν να τους
εμπιστευτεί ως εκπροσώπους της δημοκρατίας.
Υπάρχει, ωστόσο, μια διαφορά το δημοκρατικό
πολίτευμα διακρίνεται για
την προστασία και ευημερία των πολιτών και
όχι εκείνων που ασκούν
την εξουσία. Σύμφωνα με
τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος εκείνοι
που ασκούν την εξουσία

υπόκεινται σε έλεγχο και
λογοδοτούν και σε καμία
περίπτωση δεν προστατεύονται από ευεργετικά
χαριστικά διατάγματα περί
διαγραφής των ευθυνών
όσων κακοποιούν και καταχρώνται τις εξουσίες
που τους εμπιστεύτηκε ο
λαός και το Σύνταγμα. Είτε
δεξιοί είναι αυτοί, είτε αριστεροί, είτε φασίστες, είτε
κομμουνιστές. Η σωτηρία
του λαού υπήρξε για αιώνες ο υπέρτατος νόμος,
και όποιος τον παραβιάζει
σήμερα ή αύριο, δεν υπάρχει αμφιβολία καταπατά
κάθε μορφή και έννοια της
δημοκρατίας.
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Κύπρος: Ο Ευτελισμός της Διοίκησης.
Του ΘΩΜΑ Σ. ΣΑΡΑ
Μια συμφωνία στο δαιδαλώδες ζήτημα του Κυπριακού αποτελούσε ανέκαθεν
την ατζέντα και τους πολιτικούς σχεδιασμούς των
Ηνωμένων Εθνών και της
Ουάσιγκτον. Αυτό αποδεικνύεται, εξ άλλου, και
από τις διαδοχικές εναλλαγές των κυβερνήσεων
της Κυπριακής δημοκρατίας, στην απέλπιδα, ίσως,
προσπάθεια επιβολής
μιας λύσης η οποία κυρίως θα απέβλεπε στην
ικανοποίηση των αιτιάσεων της Τουρκίας. Στην
πραγματικότητα, τόσο η
Ουάσιγκτον, όσο και η
Γενική Γραμματεία των
Ηνωμένων Εθνών, κατ’
επανάληψη φρόντισαν να
γίνει ξεκάθαρο το μήνυμα
της δικής τους πολιτικής
για έναν συμβιβασμό στο
πρόβλημα της Κύπρου,
ο οποίος θα δεχόταν τις
απαιτήσεις της Άγκυρας
για αναγνώριση και αποδοχή δικαιωμάτων στην
Τουρκική διοίκηση πάνω
στον τρόπο άσκησης της
διακυβέρνησης από τις
Κυπριακές διοικήσεις, τη
διατήρηση των προνομίων
της Άγκυρας στο θέμα των
εγγυήσεων, το οποίο είχε
αποδεχθεί η Αθήνα στις
συμφωνίες της Ζυρίχης,
και εξ αιτίας του οποίου η
Άγκυρα το 1974 έστειλε τα
ασκέρια της να εισβάλουν
στο νησί, καταλαμβάνοντας μια έκταση ίση με το
40 τις εκατό των εδαφών
του. Στα σαράντα τρία
χρόνια που ακολούθησαν
εκείνη την εισβολή, την
οποία, σύμφωνα με τις
πληροφορίες μας, είχε
αποδεχθεί και συμφωνήσει και η Αθήνα, γίναν αμέτρητες προσπάθειες στην
αναζήτηση κάποιου πιθανού σημείου αποδοχής και
από τις δύο πλευρές. Παρ’
όλα αυτά, ωστόσο, η ουσία
είναι ότι η συνέχιση του
δικαιώματος της εγγυήτριας δύναμης στην Τουρκία
και η παραμονή των δυνάμεων κατοχής στα υπό
στρατιωτική κατάληψη
εδάφη της Κύπρου, αποτέλεσαν το σημαντικότερο
εμπόδιο στην αναζήτηση
κοινής αποδοχής. Μέσα
στα πλαίσια αυτής της
πολιτικής το γραφείο του
Γ.Γ. του ΟΗΕ προσπάθησε
στο παρελθόν με την “μάσκα” του σχεδίου Ανάν, να
επιβάλει μια λύση η οποία
στην πραγματικότητα θα
αφαιρούσε από τον κυπριακό λαό το δικαίωμα
της αυτοδιοίκησης ενώ
ταυτόχρονα θα επανάφερε με διπλωματικό τρόπο,
την Κύπρο στα χρόνια
της αποικιοκρατίας, όχι
μόνον του Λονδίνου που
για περιόδους ολόκληρους εκμεταλλεύτηκε τον
τόπο και τον λαό, μα ακόμα περισσότερο και την
Τουρκία, η οποία είχε συμφωνήσει και αποδεχθεί να
διαμοιραστεί το νησί και
τις πλουτοπαραγωγικές
του πηγές, με την “γηραιά
Αλγηδόνα”. Αποτελεί πλέον
“κοινό μυστικό” ότι στη
κοινή προσπάθεια του
Λονδίνου, Άγκυρας και

Ουάσιγκτον, κάτω από τη
δήθεν κάλυψη του ΟΗΕ,
διατέθηκε ένας ολόκληρος πακτωλός χρημάτων
τόσο στα ελληνικά πολιτικά κόμματα όσο και εκείνα
της Κύπρου. Αποδέκτες
εκείνων των “αργυρίων
της προδοσίας”, υπήρξαν,
ως γνωστόν, πολιτικοί αρχηγοί των Αθηνών καθώς
επίσης και το σύνολο του
πολιτικού κατεστημένου
της Λευκωσίας, με εξαίρεση τον φυσικό ηγέτη του
νησιού, τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο, ο οποίος και
αρνήθηκε να ξεπουλήσει
την αξιοπρέπεια του και
τα συμφέροντα του λαού
του. Πέραν αυτού, όλοι
σχεδόν οι πολιτικοί ηγέτες
του νησιού, από την φιλελεύθερη παράταξη μέχρι
και το κουμμουνιστικό
κίνημα του ΑΚΕΛ, έλαβαν
το “χαρτζιλίκι” τους προκειμένου να πείσουν τους
οπαδούς τους για την ανάγκη αποδοχής του σχεδίου
Ανάν, το οποίο ουσιαστικά
επανάφερε στο νησί την
διττή αποικιοκρατία, διαμοιράζοντας το, μεταξύ
Λονδίνου και Άγκυρας. Ευτυχώς την τραγική εκείνη
στιγμή βρέθηκε στο τιμόνι
της διοίκησης το στιβαρό
χέρι του προέδρου Παπαδόπουλου ο οποίος με
την ιστορική του φράση
ότι: “Παρέλαβα κράτος και
δεν θα παραδώσω στους
επιγόνους μου κοινότητα”,
κατόρθωσε να πετάξει τα
σχέδια των αποικιοκρατών
στα σκουπίδια, σε πείσμα
του πολιτικού κόσμου της
Αθήνας, ο οποίος με την
αποδοχή του δημοψηφίσματος έβλεπε να φεύγει
από την ευθύνη του ένα
σοβαρό βάρος, ενώ παράλληλα έβλεπε να γεμίζουν τα κομματικά τους ταμεία με δολάρια, τα οποία
είχε τόσο μεγάλη ανάγκη.
Ήταν η περίοδος του μεγάλου πολιτικού πανηγυριού, της σπατάλης και των
“λαμόγιων” που έφεραν
την Ελλάδα στη σημερινή
της κατάντια και έριξαν
το λαό στην απόγνωση
και απελπισία. Μεταξύ
άλλων αποδέκτες εκείνων
των “αργυρίων” ήταν και ο
σημερινός πρόεδρος της
Κυπριακής δημοκρατίας,
του οποίου τη πολιτική
σταδιοδρομία υποβοήθησαν και ενεθάρρυναν εκείνοι που απεργάζονταν τα
νέα δεσμά του Κυπριακού
Ελληνισμού. Βασικά τόσο
η Ουάσιγκτον, όσο και το
Λονδίνο συμφωνούσαν
αρχικά στην ανάγκη χρήσης κομμάτων αριστερών
αποκλίσεων, τα οποία μιλούσαν στην πλειοψηφία
των αγανακτισμένων πολιτών του νησιού, για την
εφαρμογή των πολιτικών
τους σχεδίων. Μέσα στα
πλαίσια αυτά γίναμε όλοι
μάρτυρες της διοίκησης
Χριστόφια του ΑΚΕΛ, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί
καμία εντυπωσιακή πρόοδος, πέραν της ζημίας που
προκάλεσαν στη δημόσια
διοίκηση και την οικονομία
τα άγρια εκείνα χρόνια του
αριστερού τυφώνα. Τα
ερείπια που άφησε πίσω

του ο πρόεδρος εκείνος,
ήλθε να νοικοκυρέψει ο
σημερινός πρόεδρος, ο
οποίος, πραγματικά, έδειξε
μια μοναδική άνεση στη
διαχείριση της σοβαρά
ασθενούς οικονομίας του
νησιού, ενώ παράλληλα
προσπάθησε να αναπτύξει
μια προσωπική διπλωματία με την ηγεσία της Τ/Κ
κοινότητας, σε επίδειξη
εμπιστοσύνης σε εκείνους
που τον βοήθησαν να
κερδίσει την προεδρία.
Παρά τις τόσο φιλότιμες
προσπάθειες, ωστόσο,
του τέως προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας και νυν ηγέτη της “Ε/
Κυπριακής κοινότητας”, ο
εκπρόσωπος των Τουρκο-

κυπρίων Ακιντζί, συνέχισε
να επιμένει στην ανάγκη
παραμονής των στρατευμάτων κατοχής της Τουρκίας καθώς επίσης και το
σύστημα των εγγυήσεων
της Άγκυρας. Στην ουσία
οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η Τουρκοκυπριακή πλευρά ακολούθησε, για άλλη μια φορά
τις γνωστές παρεμβατικές
πρακτικές, χωρίς καμία διάθεση υποχωρήσεων, ενώ
ο διαπραγματευτής της
Ελληνικής κοινότητας και
τέως πρόεδρος, στη προσπάθεια του να δελεάσει
την αντίπαλη πλευρά, δεν
δίστασε να ανοίξει τα χαρτιά του και να υποχωρήσει
σε όλες σχεδόν τις απαι-

τήσεις της Άγκυρας. Το
ευτύχημα είναι ότι την κατηφορική αυτή πορεία του
Αναστασιάδη σταμάτησε
ο Έλληνας Υπεξ, ο οποίος
ξεκαθάρισε τη στάση της
Αθήνας να μην αποδεχτεί
καμία από τις απαιτήσεις
αυτές. Για άλλη μια φορά,
τέλος, ο ηγέτης της “Ελληνοκυπριακής κοινότητας”
υπέβαλλε νέο σχέδιο επίλυσης. Την πρόταση, όπως
ήταν αναμενόμενο απέρριψε η Τ/κυπριακή πλευρά.
Α:πό τη δική του πλευρά ο
Τ/Κύπριος ηγέτης έφερε
δική του πρόταση αιτούμενος νέα διάσκεψη των
δύο πλευρών στη Γενεύη.
Για ακόμα μια φορά η Ελληνοκυπριακή ηγεσία δή-

λωσε ότι είναι έτοιμη να
παρακαθήσει, δείχνοντας
έτσι την μεγάλη αγωνία
της για την εξεύρεση λύσης. Μιας λύσης η οποία
όμως θα δημιουργήσει
νέες ευκαιρίες για την
Άγκυρα να ολοκληρώσει
την κατάκτηση του νησιού
πλημυρίζοντάς το με μετανάστες από την τουρκική
ενδοχώρα και υποχρεώνοντας τους Ελληνοκυπρίους να στραφούν σε ένα
νέο μεταναστευτικό κύμα
προς την Ελλάδα και την
υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι
μια λεπτομέρεια γνωστή
από τις συμφωνίες μεταξύ Άγκυρας, Λονδίνου,
Αθήνας και ΝΑΤΟ, η οποία
τελικά φαίνεται να παίρνει
σάρκα και οστά.
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Τα κόμματα των Σοσιαλιστών ( NDP) και των Συντηρητικών (PC)
της επαρχίας του Οντάριο προετοιμάζονται να ψηφίσουν εναντίον του νομοσχεδίου που ανοίγει το δρόμο για τις περικοπές
των τιμολογιακών τιμών της Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά 25%
Η επικεφαλής του NDP Andrea Horwath, η οποία περιέγραψε το σχέδιο των Φιλε- προβλέψεις σχετικά με στών αυτού του έτους, θα διο για τις δαπάνες του
λευθέρων ως "ανακούφιση για μερικά χρόνια αλλά στη συνέχεια, έκρηξη!" Λέει ότι τις ποσοστιαίες μονάδες έρθουν αυξήσεις μεγαλύ- ηλεκτρισμού.
οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι θα πληρώσουν την τιμή «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο». μειώσεων θα έρθουν σε τερες του 2% τα επόμενα
λίγους μήνες με την απετελικό 8 τοις εκατό θα τεθεί λευθέρωση του μακρο- τέσσερα χρόνια πριν αρχί- "Το κόμμα που κάθεται
σε ισχύ μετά τη θέσπιση πρόθεσμου ενεργειακού σουν να αυξάνονται κατά στα απέναντι έδρανα στο
κοινοβούλιο δεν έχει ιδέα
της νομοθεσίας, δίνοντας σχεδίου της κυβέρνησης, 6,5% ετησίως.
στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς οι υπεύθυνοι ερ- Η Horwath έχει υποσχεθεί τι να κάνει με το ζήτημα
της Ενέργειας του Οντάριο γάζονται για να μειώσουν να μειώσει τα ποσοστά της ενέργειας", ο Thibeault
μια προσθήκη 15 ημερών όλο και περισσότερα κό- τιμολόγησης της ενέρ- προκάλεσε τον Brown
για να διατάξει τη μείωση στη στην τιμολόγηση του γειας μεταξύ του 17 και κατά την περίοδο των ερω30 τοις εκατό αν κερδίσει τήσεων.
των συντελεστών .
ηλεκτρικού συστήματος.
Ο κ. Thibeault δήλωσε ότι Σύμφωνα με τα διαρρεύ- στις 7 Ιουνίου του 2018
η κυβέρνηση έχει στόχο σαντα έγγραφα, μετά από τις επαρχιακές εκλογές. Οι Οι Συντηρητικοί έχουν
να έχει το πλήρες 25 τοις τις μειώσεις των ποσο- συντηρητικοί δεν έχουν συνδιάσκεψη προεκλογιπαρουσιάσει κάποιο σχέ- κής πολιτικής το Νοέμβριο.
εκατό σε ισχύ μέχρι την 1η
Ιουλίου.
"Τεχνικά θα μπορούσε
να είναι νωρίτερα ... Δεν
μπορώ να προ-κρίνω πώς
θα πάρουμε αυτή τη νομοθεσία μέσω του κοινοΤο τριήμερο των 21, 22, 23 «Σαν εκπρόσωποι του Τύ- κάρτα ώστε να θεραπεύσει
βουλίου."
Ο Thibeault κατέθεσε τη Απριλίου το κόμμα των Νε- που των Εθνοτήτων εσείς κάποια ασθένεια. Ακόμη
νομοθεσία την περασμένη οδημοκρατών του Οντά- έχετε έναν μοναδικό και δε περισσότερο κανείς
Πέμπτη για να ρυθμίσει το ριο πραγματοποίησε το σπουδαίο ρόλο στην Δη- δεν θα πρέπει να μείνει
δανεισμό των δισεκατομ- συνέδριό του στην πόλη μοκρατία μας» είπε απευ- χωρίς θεραπεία λόγω του
«Υπάρχουν σημαντικές μυρίων για την απόσβεση του Τορόντο.
θυνόμενη άμεσα στους υψηλού κόστους.»
Απόδοση Ι.Σ.Σ.
οικονομικές ελαφρύνσεις του κόστους των βελτιώ- Στα πλαίσια του Συνεδρίου παριστάμενους εκπροσώ- Ένας στους τέσσερεις καΤα κόμματα του NDP και που έρχονται για τις οικο- σεων του υδροηλεκτρι- η Πρόεδρος του κόμματος πους του τύπου. «Εσείς εί- τοίκους του Οντάριο δεν
των Προοδευτικών Συ- γένειες», είπε στους δημο- κού συστήματος κατά την Andrea Horwarth, δεξιώ- στε εκείνοι που καλύπτουν έχει την δυνατότητα να
ντηρητικών (PC) συνενώ- σιογράφους.
τελευταία δεκαετία - συ- θηκε τα μέλη του τύπου τις ιστορίες που ενδιαφέ- κάνει χρήση του φαρμάνονται σε μια προσπάθεια Η νομοθεσία, που εισήχθη μπεριλαμβανομένου του των εθνοτήτων στις εγκα- ρουν εκατομμύρια Κανα- κου που του χορήγησε ο
να σταματήσουν τη νομο- την περασμένη Πέμπτη, θα κλεισίματος των σταθμών ταστάσεις του ξενοδοχείο δών και εσείς είστε εκείνοι γιατρός λόγω του υψηλού
θέτηση που θα ανοίξει το ενεργοποιήσει το τελικό παραγωγής άνθρακα και Intercontinental. Εκεί έκα- που συνδέουν τα κόμματα κόστους. Περισσότεροι δε
δρόμο για μια περικοπή κομμάτι της περικοπής της στροφής προς πιο δα- νε μια μικρή παρουσίαση όπως το NDP με τις ομάδες από 2.2εκατομύρια κάτοιυδροηλεκτρικού συντελε- επιτοκίων κατά 25%, θα πανηρές ανανεώσιμες πη- του προγράμματός της των αδύνατων ανθρώπων κοι του Οντάριο δεν έχουν
στή 25%, λέγοντας ότι το μειώσει τα τέλη παράδο- γές ενέργειας ώστε για την στους εκπροσώπους του που τις περισσότερες φο- καμία κάλυψη στις ιατρικές
σχέδιο της Φιλελεύθερης σης για τους αγροτικούς διάρκεια των επόμενων 30 τύπου.
ρές νιώθουν ότι δεν έχουν συνταγές
Κυβέρνησης είναι υπερβο- πελάτες και θα επεκτείνει χρόνων να δοθούν τώρα «Το Συνέδριο,» τόνισε, «εί- φωνή στην πολιτική αρένα Με έναν αριθμό ανθρώλικά δαπανηρό.
το Πρόγραμμα Υποστή- στους κατοίκους καλύτε- ναι ένα πολύ σπουδαίο του Οντάριο.»…
πων που απασχολούνται
Και τα δύο κόμματα δή- ριξης Ηλεκτρικής Ενέρ- ρες τιμολογιακές τιμές.
γεγονός για το κόμμα μας. Στην συνέχεια ανακοίνωσε σε εργασίες μη συμβαλωσαν τη Δευτέρα ότι θα γειας του Οντάριο για να Η κυβέρνηση το έχει συ- Μας δίνει μια πολύ σπου- το φιλόδοξο πρόγραμ- τές ή ασταθείς ή επειδή
ψηφίσουν εναντίον του καλύψει περισσότερους γκρίνει με την επέκταση δαία ευκαιρία να συνδε- μα της για την εφαρμογή καθίσταται όλο και πιο
νομοσχεδίου, διότι τα 25 ηλικιωμένους χαμηλού της υποθήκης για να έχει θούμε μεταξύ μας σαν του πρώτου καθολικού δύσκολο το να βρεθεί μια
δισεκατομμύρια δολάρια εισοδήματος με 50% αύ- χαμηλότερες πληρωμές.
μέλη και να προγραμμα- προγράμματος φαρμα- εργασία που παρέχει και
σε τόκους τα επόμενα 30 ξηση των επιδοτήσεων για Τόσο το NDP όσο και οι τίσουμε για τις ερχόμενες κευτικής περίθαλψης της ασφάλεια το κόστος των
χρόνια είναι "πραγματικά παράδειγμα.
φαρμάκων είναι μια δυΠροοδευτικοί Συντηρητι- εκλογές καθώς και να δια- επαρχίας.
αηδιαστικά" σύμφωνα με "Δεν το υποστηρίζουν κοί έχουν καταγγείλει ότι μορφώσουμε την ενόρασή Μια δέσμευση που θα σβάσταχτη πάλη.
τα λόγια της αρχηγού του αυτό", δήλωσε ο Thibeault το σχέδιο των Φιλελεύθε- μας για το Οντάριο.
εξασφαλίσει ότι όλοι οι «Υπάρχουν πολλοί στο
NDP Andrea Horwath.
για τα κόμματα της αντιπο- ρων δεν κάνει τίποτα για «Είμαι ευτυχής» συνέχισε κάτοικοι του Οντάριο θα Οντάριο που σπάζουν τα
"Είναι σαν το παιγνίδι λίτευσης.
να μειώσει τις διαρθρωτι- «που κατορθώσατε να έρ- έχουν την δυνατότητα να χάπια στη μέση ώστε να
του παπά, είναι φάρσα", Η Horwath κατηγόρησε κές αιτίες των υψηλών τι- θετε μαζί μας και να δείτε αποκτήσουν τα συνταγο- διαρκέσουν αυτά περισδήλωσε ο συντηρητικός τους Φιλελεύθερους, οι μών ηλεκτρικής ενέργειας. την διαδικασία εδώ. Με το γραφούμενα φάρμακα.
σότερο», είπε η Horwath,
ηγέτης Πάτρικ Μπράουν, οποίοι ελπίζουν να βελτι- Η Horwath είπε ότι δεν να συμμετέχουν περισσό- «Δεν χρειάζεται πλέον να «ή ακόμη φεύγουν από το
του οποίου το κόμμα απο- ώσουν την τύχη τους στις ανησυχεί για την κυβέρ- τεροι κάτοικοι του Οντά- αδειάσεις το πορτοφόλι ιατρείο μετά την εξέτασή
κάλυψε τα εμπιστευτικά κάλπες καθώς μένει ένας νηση δίνοντας την εικόνα ριο στις δημοκρατικές σου προκειμένου να προ- τους γνωρίζοντας ότι ποτέ
έγγραφα του υπουργικού χρόνος μέχρι την επόμενη των Νέο Δημοκρατών, διαδικασίες του κόμματός μηθευθείς το φάρμακο δεν θα χρησιμοποιήσουν
συμβουλίου την περασμέ- προεκλογική εκστρατεία, ως αντιτιθέμενους με την μας, εμείς μπορούμε να που χρειάζεσαι» τόνισε η την συνταγή λόγω της
νη εβδομάδα, δείχνοντας ότι προσπαθούν να εξα- περικοπή των επιτοκίων, εμπλουτίσουμε και να Horwath. «Καμία οικογέ- υψηλής τιμής αγοράς του
τις τιμές να αυξάνονται γοράσουν τις ψήφους των λέγοντας ότι «οι Φιλελεύ- ενισχύσουμε τα δημόσια νεια δεν χρειάζεται πλέον φαρμάκου.»
έντονα και πάλι τα επόμε- πολιτών με τα δικά τους θεροι μπορούν να παίξουν ιδρύματα και την επαρχία να φορτώσει στα ύψη το
να πέντε με 10 χρόνια και χρήματα και να συγκαλύ- οποιαδήποτε πολιτικά παι- μας.»
χρέος στην πιστωτική του Ι. Σ. Σαραϊδάρης
μετά.
ψουν τις περαιτέρω αυξή- χνίδια θέλουν».
"Δεν μπορούμε να υπο- σεις των επιτοκίων.
Ο υπουργός Ενέργειας
σ τηρί ξουμε ποτέ έ να «Οι κάτοικοι του Οντάριο απέρριψε την διαρροή των
σχέδιο που θα οδηγήσει γνωρίζουν, ότι με αυτόν εγγράφων από τους Συσε μεγαλύτερο χρέος και τον τρόπο ή κάποιον άλλο, ντηρητικούς και τα ανέφευψηλότερες τιμές στην ότι θα πληρώσουν το τίμη- ρε για πρώτη φορά ως «ξετιμολόγηση ηλεκτρισμού". μα», δήλωσε η Horwath, περασμένα» και αρνήθηκε
Ενώ οι Φιλελεύθεροι σκο- περιγράφοντας το φιλε- τα σχέδια της κυβέρνησης
πεύουν να χρησιμοποι- λεύθερο σχέδιο ως «ανα- να αυξήσουν τις τιμές των
ήσουν την πλειοψηφία κούφιση για μερικά χρό- τιμολογίων της ενέργειας
τους για να περάσουν το νια, στη συνέχεια, έκρηξη!» κατά 10,5% το 2028, όταν
νομοσχέδιο πριν το νομο- Το πρώτο μέρος του 25% οι μέσοι μηνιαίοι λογαÍïóôéìéÜ, ðïéüôçôá,
θετικό σώμα διακόψει για - μια άμεση έκπτωση 8% ριασμοί προβλέπεται να
êáèáñéüôçôá, åîõðçñÝôçóç, áóõíáãþíéóôåò
την καλοκαιρινή περίοδο της επαρχιακής μερίδας φτάσουν τα 215 δολάρια.
την 1 Ιουνίου, ο υπουργός του HST, έχει ήδη τεθεί σε Όταν ο Thibeault και η
ôéìÝò.
Ενέργειας Glenn Thibeault εφαρμογή από τον Ιανου- Premier Kathleen Wynne
κατηγόρησε τα κόμματα άριο.
είπαν ότι το σχέδιό τους
Õðü ôçí Äéåýèõíóç
της αντιπολίτευσης ότι Το δεύτερο μέρος, μια μεί- δεν βασίστηκε σε αυτά τα
εμποδίζουν τους ιδιοκτή- ωση 9 τοις εκατό που επι- έγγραφα, ο Brown προκάτες σπιτιού, τους αγρότες βλήθηκε από το Διοικητικό λεσε τους φιλελεύθερους
Ôïõ Êþóôá Ìáíôæéïýñá
και τις μικρές επιχειρήσεις Συμβούλιο του Οργανι- να δείξουν "ένα νέο έγαπό του να αποδεχθούν σμού Ενέργειας του Οντά- γραφο με τα ποσοστά να
128 O’Connor Drive and Pape Av. Toronto. On. M4J 2S4
τις ελαφρυμένες τιμολογι- ριο που είναι υπεύθυνο για μειώνονται".
ακές τιμές της Ηλεκτρικής τον καθορισμό των τιμών, Ο υπουργός Ενέργειας δήΕνέργειας .
ξεκίνησε την 1η Μαΐου. Το λωσε ότι πιο λεπτομερείς

Το Συνέδριο του NDP της
επαρχίας του Οντάριο.

The
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Σας εγγυόμαστε:

Tel. 416- 461 5200
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Η Πολιτική των καταστροφών και οι πλημμύρες του 2017
Οι καταστροφές είναι δοκιμές για τους πολιτικούς
ηγέτες: είστε ευφάνταστοι, γενναιόδωροι και
αρκετά ισχυροί για να
οδηγήσετε έναν λαό που
μπορεί να ξεπεράσει αυτές τις δοκιμές;
Evan Solomon
Απόδοση Ι.Σ.Σ.
Ο Πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau (C)
βοηθά στην πλήρωση των
σάκων τζαμιών μετά τις
πλημμύρες στο TerrasseVaudreuil, Κεμπέκ, Καναδά 7 Μαΐου 2017. (Adam
Scotti / PMO / Reuters)
Είχε παρουσιασθεί σαν ένα
αυθόρμητο σταμάτημα.
Την Κυριακή στις 7 Μαΐου, καθώς με τις μεγάλες
πλημύρες του 2017 τα
νερά εξακολουθούσαν
να ανεβαίνουν, ο πρωθυπουργός Justin Trudeau
και μια ομάδα πολιτικών
επισκέφθηκαν μια από τις
καταστραμμένες περιοχές
δυτικά του Μόντρεαλ, το
Terrasse-Vaudreuil. Ήταν
για μια απλή φωτογράφιση, απλά ο Trudeau βοηθούσε να γεμίσουν οι
σάκοι με άμμο. Ο πρωθυπουργός έκανε tweeted
μια φωτογραφία και διατήρησε την παρουσία του
χαμηλά. Φυσικά, η επίσκεψη ήταν οτιδήποτε άλλο,
παρά αυθόρμητη, καθώς
ήταν τόσο προσεκτικά
προγραμματισμένη μέχρι
και τις ελάχιστες λεπτομέρειες, αλλά οTrudeau,
έχοντας επίγνωση των
προκλήσεων της πολιτικής
της καταστροφής, γνώριζε
ότι έπρεπε να είναι προσεκτικός. Οι καταστροφές
είναι αιτίες προβολής της
ηγεσίας, αλλά μερικές φορές, η λιγότερο προφανής
εξάσκησή της σε αυτές
είναι δείγμα περισσότερης
σωφροσύνης.
Μια υπερβολική έκθεση
του στον τόπο της έκτακτης ανάγκης και ο ηγέτης
κινδυνεύει να εμφανιστεί
ότι εκμεταλλεύεται την
τραγωδία για πολιτικό κέρδος, σημειώνοντας πολιτικά σημεία στην πλάτη των
ταλαίπωρων καναδών.
Πρακτικά, ένας μεγάλος
πολιτικός μπορεί επίσης
να παρεμποδίσει με την
παρουσία του την επείγουσα εργασία που γίνεται.
Για έναν πρωθυπουργό ο
οποίος έχει κατηγορηθεί
ότι είναι ο σουλτάνος των
Selfies, αυτός ήταν ένας
πραγματικός κίνδυνος για
την Τρουντό, οπότε τον
απέφυγε με σύνεση. Όταν
ο Stephen Harper συναντήθηκε με τους ανθρώπους που πολεμούσαν τις
πυρκαγιές στην Kelowna
τον Ιούλιο του 2015, κατηγορήθηκε από μερικούς
ότι τους απομάκρυνε από
το έργο τους ως ένα είδος
προεκλογικού κόλπου.
Αντίθετα, δύο χρόνια πριν,
το 2013, ο Harper χειρίστηκε τις μαζικές πλημμύρες στο Κάλγκαρι, όπου
η σύζυγός του Laureen
ήταν απασχολημένη προσφέροντας εθελοντική
εργασία, ακριβώς ορθά.
Επισκέφτηκε το Κέντρο

Επιχειρήσεων Έκτακτης
Ανάγκης και εξισορρόπησε της εικόνες της ενσυναίσθησης και της σωστής
υποστήριξης.
Με τον ίδιο τρόπο, με πολύ
λίγη παρουσία και ένας
ηγέτης μπορεί να εμφανισθεί απόμακρος και παγωμένος. Κάθε πολιτικός
θυμάται πώς ο τυφώνας
Κατρίνα έπνιξε την Προεδρία του Τζορτζ Μπους,
η αντίδρασή του ήταν όχι
μόνο αργή και αδέξια,
αλλά τελικά θανατηφόρα.
Όταν επιλήφθηκε τελικά
να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές, ήταν μέσα
σε εκείνο το περίφημο
Air Force One που πέταξε
επάνω από την περιοχή,
όπου ο Μπους κυριολεκτικά κοίταξε κάτω στους
ανθρώπους της Νέας Ορλεάνης.
Εκτός από το μικρό του
tweet, ο Trudeau επέτρεψε
έξυπνα στον υπουργό της
Δημόσιας Ασφάλειας, τον
Ralph Goodale, να είναι ο
εκπρόσωπος των κυβερνητικών ενεργειών κατά τη
διάρκεια της πλημμύρας. Ο
Goodale είναι τόσο ανθεκτικός όσο ένας ανυψωτής
σιτηρών στις πεδιάδες. Τα
χρόνια του στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση
και η ανθεκτικότητα του
κατά τη διάρκεια της αμφίβολης ποινικής έρευνας
του 2006 σχετικά με τα
εισοδήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν
ξεπεράσει την πολιτική του
φιλοδοξία στο πραγματικό στοιχείο της δημόσιας
υπηρεσίας που αντιμετωπίζεται καλύτερα σε
περίοδο κρίσης. Όταν του
μίλησα την ίδια Κυριακή το
πρωί, έκανε πολλές ανακοινώσεις σχετικά με την
τριπλασιασμό της στρατιωτικής παρουσίας στο
Κεμπέκ για να βοηθήσει
και μίλησε με σύνεση για
την αντιμετώπιση της κατάστασης στο Οντάριο, το
Νιου Μπρούνσγουικ και
τη Βρετανική Κολομβία. Ο
Goodale ονόμασε τα βασικά στοιχεία χωρίς ένα ίχνος
αυτοσυγκέντρωσης, τη
βοήθεια του βοηθητικού
βιβλίου και αυτά ακριβώς
διότι ο Goodale είναι στη
δουλειά του.
Δεν ήταν μέχρι τις 11 Μαΐου, καθώς άρχισαν να
υποχωρούν τα νερά, που
ο Πρωθυπουργός έκανε
τελικά μια περιοδεία με
το ελικόπτερο στις καταστραμμένες περιοχές του
Gatineau του Κεμπέκ ήταν ότι θύμιζε τον Μπους
που πέταξε πάνω; Είναι
άσχετος συσχετισμός να
το σκεφτώ. Ο Trudeau
πήγε στο έδαφος με τον
πρωθυπουργό του Κεμπέκ
για να διερευνήσουν τις
ζημιές, αλλά μέχρι εκείνη
την στιγμή οι δημοτικοί και
επαρχιακοί ηγέτες είχαν
ήδη δείξει την παρουσία
τους, έτσι ώστε ο Trudeau
δεν έκανε κάποια πολιτική υπέρβαση. Σε κάθε
περίπτωση, ήταν εύστοχα
χρονομετρημένη, ειδικά
καθώς τώρα ζητούνται
πραγματικά ερωτήματα
σχετικά με την υποστήριξη

της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των καταστροφών.
Η αλήθεια είναι ότι οι προκλήσεις της ανάκαμψης
από αυτή την πλημμύρα
ανεβαίνουν κάθε μέρα καθώς το νερό πέφτει κάτω.
Ο Trudeau είχε δίκιο να
είναι εκεί.
Η πραγματικότητα της
ζημιάς από τις πλημμύρες
στο Κεμπέκ είναι απλή:
4.141 σπίτια κατεστραμμένα από το νερό, μερικά
από τα οποία δεν επιδέχονται επισκευής. Πολλοί
άνθρωποι δεν έχουν αυτό
που ονομάζεται "χερσαία
ασφάλεια", έτσι θα χάσουν
τα πάντα. Η έκταση είναι
συντριπτική. Περπατήσαμε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περιοχή, γύρω από
το σταυροδρόμι του Saint
Louis και του Moreau στο
Gatineau, όπου τα σπίτια
ήταν περιζωμένα με καφέ
νερό μέχρι τα περβάζια
των παραθύρων. Τα σκά-

στο δρόμο του να μείνει
με τους φίλους μέχρι να
αποφασίσει τι θα κάνει
στην συνέχεια. Κατοικούσε
στον δεύτερο όροφο ενός
σπιτιού, αλλά δεν υπήρχε
πλέον τρόπος να μείνει
εκεί.
Οι ανθρώπινες ιστορίες
είναι ατελείωτες. Με τους
173 δήμους να αντιμετωπίζουν τώρα τον αντίκτυπο των υδάτων και
πάνω από 3.000 άτομα
που εκκενώθηκαν, οι καθημερινές απογοητεύσεις
και το κόστος ανεβαίνουν.
Η ζημιά στην υποδομή σε
πάνω από 554 οδούς είναι
εκτεταμένη, αλλά ακόμη
και αυτή δεν είναι ακόμη
στην οθόνη του ραντάρ. Τα
νερά θα υποχωρήσουν καθώς και η κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
αλλά θα είναι όπως μια
κουρτίνα που τραβιέται
πίσω για να αποκαλύψει
την πραγματική έκταση

Φαινόταν σαν σκηνή ομαδικής χορογραφίας, μόνο
που δεν υπήρχε χορός,
μόνο η χορογραφία των
χεριών που βοηθούσαν.
Δεκάδες χιλιάδες σακούλες γεμίστηκαν, στοιβάζονταν και παραδόθηκαν
από άγνωστους ανθρώπους. Υπήρχαν καφές και
ντόνατς και σάντουιτς,
όλα δωρεές. Οι αξιωματούχοι της πόλης εργαζόντουσαν εκεί δίπλα μαζί
με όλους. Η ατμόσφαιρα
θύμιζε εργασία κοινόβιου
που αυξάνει την ποιότητά
του, αυτή η αόριστη έννοια
της "κοινότητας" που οι
ειδήμονες συχνά φοβίζουν
έχει εξαφανιστεί σε έναν
κόσμο ψεκασμένο από τα
κοινωνικά μέσα και τον
κοσμικό χαρακτήρα, αλλά
εδώ ήταν, που λάμπει στο
σκονισμένο αρένα αέρα,
Τσάντες, βαριές και συμπαγείς, μια ιδέα για το ποιοι
είμαστε σαν ένας λαός που
ήταν αρκετά ισχυρός για

φη ξεκινούσαν εκεί που ο
δρόμος έγινε ποτάμι, ώστε
οι άνθρωποι να μπορούν
να ελέγξουν τι έμεινε από
τα σπίτια τους. Περίπου
διακόσια μέτρα κάτω από
τον ποταμό - δεν υπάρχει
άλλος τρόπος να περιγραφή ο δρόμος, με την αμυδρή κίτρινη οδική γραμμή
να θολώνει αργά στο βαθύ
νερό - ένας πορτοκαλί πυλώνας φαινόταν σχεδόν
να επιπλέει μαγικά στην
επιφάνεια. Μια πιο προσεκτική ματιά αποκάλυψε
ότι όντως καθόταν στην
οροφή ενός βυθισμένου
αυτοκινήτου, τοποθετημένου εκεί, έτσι ώστε τα
διερχόμενα σκάφη να μην
τον χτυπούν. Το αυτοκίνητο είχε κυριολεκτικά γίνει
ύφαλος.
Σε ξηρά γη, τα μέσα ενημέρωσης ανακατεύτηκαν
με τους κατοίκους, μερικοί
από αυτούς ακόμα να μεταφέρουν πολύτιμα αντικείμενα. Ένας άνθρωπος
πέρασε μεταφέροντας τις
γάτες του σε ένα κλουβί,

της βλάβης.
Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της Δευτέρας
στο Campeau Arena στο
Gatineau, όπου περισσότεροι από 1.200 εθελοντές
ήρθαν να γεμίσουν τις
τσάντες άμμου. Οι οικογένειες με παιδιά ηλικίας
έως πέντε ετών και έξι
παρατάσσονται για να βοηθήσουν, μικρά φτυάρια
να σκάβουν σε γιγαντιαίες
σωρούς άμμου στο κυκλικό πάτωμα. Οι ενήλικες
συσσώρευαν τις βαριές
τσάντες άμμου στις παλέτες, καθώς οι ανυψωτήρες
περόνης μετακόμισαν τους
άλλους έξω σε φορτηγά
και μεταφέρθηκαν στις ζώνες πλημμύρας. Ξαφνικά,
με το σήμα του τοπικού διοργανωτή που βρισκόταν
στο περίπτερο εκφωνητών
χόκεϊ, όλοι ξαφνικά επανασυναρμολογήθηκαν σε
μια γιγαντιαία ανθρώπινη
αλυσίδα, περνώντας σακούλες γεμάτες με άμμο
σε φιδίσιες γραμμές έξω
στην περιοχή φόρτωσης.

να σταματήσει μια πλημμύρα ή τουλάχιστον να την
σταματήσει.
Είναι η ίδια ιδέα που όλοι
οι πολιτικοί κυνηγούν και
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν, αλλά συγχρόνως
φοβούνται. Η αυθόρμητη
γενναιοδωρία του πνεύματος, η έμφυτη ανθεκτικότητα του λαού ξεπερνά
την καθημερινότητα της
πολιτικής διαίρεσης, κάνει
τον κομματισμό να φαίνεται μικρός και φθηνός,
αποκαλύπτει ότι ορισμένοι
ηγέτες δεν είναι τίποτα
περισσότερο από τη διόρθωση των ναρκισσιστών
που συγκαλύπτουν αραιά
έναν καταρτισμένο βοηθό.
Μια καταστροφή, όπως
οι πλημμύρες, πλήττει τις
κοινότητες - δεν υπάρχει
τρόπος να προσποιούμαστε διαφορετικά - αλλά
μας υπενθυμίζει επίσης
ότι είμαστε περισσότερο από το άθροισμα των
καταγγελιών μας, ότι είμαστε μεγαλύτεροι από
τους ψηφοφόρους στους

οποίους οι πολιτικοί μας
έβαλαν καθώς μας χωρίζουν σε Κατηγορίες, φύλο,
τρόπο ζωής, πεποιθήσεις
και εισόδημα. Φροντίζουμε μερικές φορές αυτές
τις κατηγορίες, βεβαίως,
αλλά -και αυτό είναι το
σημείο-, όχι συνεχώς. Δεν
είναι εδώ, στην αρένα του
Campeau, όχι στη γωνία
Moreau και Saint Louis
ή στην Kelowna, όπου
σκάβουν έξω από την
κατολίσθηση ή στο New
Brunswick. Για αυτό το
λόγο, δεν ταιριάζουμε τις
κατηγορίες αυτές μερικές
φορές σχεδόν κάθε μέρα,
όταν ασχολούμαστε με
άρρωστους γονείς ή βοηθάμε τα παιδιά μας με
την εργασία, ή απλά σταματούμε και παίρνουμε
μερικά δευτερόλεπτα για
τον εαυτό μας.
Μερικές φορές χρειάζεται
μόνο μια καταστροφή για
να μας το θυμίζει αυτό ότι με κάποιο τρόπο, όλοι
μαζί, είμαστε πράγματι
κάτι αρκετά μεγάλο ως
λαός. Ως χώρα. Και αυτό
το μεγαλείο ξεκινά στο
έδαφος, με ένα φτυάρι
κάθε φορά και φοβίζει
σαν την κόλαση τους πολιτικούς που το βλέπουν
να έχει αποκαλυφθεί τόσο
μεγαλοπρεπώς. Ξέρουν
ότι είναι, τελικά, πολύ μεγαλύτερο από αυτούς,
έχει την δυνατότητα να
καταπιεί τα οράματά τους
που είναι συχνά υπερβολικά μικρά, πάρα πολύ
έντονα, πολύ κούφια. Δεν
σημαίνει ότι οι πολιτικοί
δεν έχουν κρίσιμο ρόλο να
διαδραματίσουν σε μια καταστροφή. Το κάνουν. Και
την περασμένη εβδομάδα,
όλοι έχουν κάνει μια αξιέπαινη δουλειά βοηθώντας
τους πολιτικούς όλων των
κομμάτων και όλων των
κυβερνητικών επιπέδων.
Αυτό έχουν κάνει οι άνδρες και οι γυναίκες στο
στρατό που αξίζουν τις
ευχαριστίες μας. Δεν πρόκειται για μικρότητα. Αλλά
η πραγματικά δυναμική
πρωτοβουλία προέρχεται
από τον λαό της ίδιας της
πλημμυρικής ζώνης. Ήταν
κάτι το εκπληκτικό το να
το δεις.
Η πλημμύρα του 2017,
όπως η πυρκαγιά του Fort
Mac του 2016, ή οι αμέτρητες καταστροφές που
θα μας συναντήσουν στο
μέλλον, είναι δοκιμές για
πολιτικούς ηγέτες: Είστε
αρκετά φαντασιακοί, αρκετά γενναιόδωροι, αρκετά ισχυροί, για να οδηγήσετε έναν λαό που μπορεί
να ξεπεράσει αυτές τις
απεγνωσμένες δοκιμές;
Μια καταστροφή θα το
εκθέσει γρήγορα. Εάν βιώνετε τις εμπνευσμένες
πράξεις που συμβαίνουν
σε όλους σας γύρω σας,
έχετε τις βαθιές ευχαριστίες μας, και ίσως ακόμη
και, την ψήφο μας. Εάν όχι,
ξεφύγετε. Δεν χρειάζεστε.
Όποια και αν είναι η κρίση,
την ξεπεράσαμε.
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Ι.Μ. Τορόντο: Aπονομή πτυχίων Θεολογικής Ακαδημίας

Με καταπληκτική επιτυχία,
έγινε η απονομή πτυxίων
της Θεολογικής Ακαδημίας
της Ιεράς Μητρόπολης
Καναδά.
Όπως κάθε χρόνο η εκδήλωση ξεκίνησε με δείπνο
στο Πολιτιστικό Κέντρο
της Ι.Μ. του Τορόντο, όπου
παραβρέθηκαν περισσότεροι από πεντακόσιοι
συνδαιτυμόνες.
Το πρόγραμμα άρχισε με
προσευχή και τους εθνικούς ύμνους Ελλάδας και
Καναδά, τα οποία διηύθυνε
ο Μητροπολίτης Σωτήριος.
Μίλησαν, ο δευθυντής της
Θεολογικής Ακαδημίας π.
Χ. Παπαδέας, η πρόεδρος
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά, κα Σ.
Ρασσιά, ο Κοσμήτωρ της
Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστημίου St. Paul, π.
Yvan Mathieu, ο Πρόεδρος
του Τάγματος Αρχόντων,
κ. Δ. Άνας, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο

Τορόντο, κ. Α. Ιωαννίδης.
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με μουσικό διάλειμμα,
το οποίο διηύθυνε ο π. Ο.
Δρόσσος. Συμμετείχαν
οι φοιτητές και οι απόφοιτοι της Ακαδημίας και
οι ιερείς της περιοχής. Η
εκτέλεση ήταν άριστη.
Κάθε κομμάτι απέσπασε
τα χειροκροτήματα όλων.
Στα περισσότερα από τα
κομμάτια ακολούθησαν
στην εκτέλεση όλοι οι συνδαιτημόνες .
Μετα από το μουσικό διάλειμμα, ο αριστεύσας της
χρονιάς κ. Χρισόστομος
Γκιτσάλι, μίλησε στα ελληνικά και αγγλικά μεταφέροντας τις σκέψεις και ευχαριστίες του σε εκείνους
που του στάθηκαν.
Τελευταίος μίλησε ο Μητροπολίτης Σωτήριος με
πατρικές νουθεσίες σε
φοιτητές αποφοίτους και
κληρικούς με θέμα «Ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζε-

ται …. κεγώ εργάζομαι”
(Ιωάν. 5,17). Ερμήνευσε το
χωρίο της Αγ. Γραφής και
αναφέρθηκε στο έργο του
Θεού επί του σύμπαντος,
αλλά και επί των ανθρώπων. Προχώρησε και ζήτησε από τους φοιτητές,
αποφοίτους και κληρικούς
να ακολουθούν το παράδειγμα του Θεού Πατρός
-Δημιουργού-και να εργάζονται συνεχώς και αδιαλείπτως επί του εαυτού
τους -σώμα και ψυχή- και
επί της κοινωνίας, με βάση
την ενορία τους.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος
ανεκοίνωσε την επέκταση
του ημερήσιου Ελληνορθόδοξου σχολείου «Μεταμόρφωση» της Ι. Μητρόπολης, η οποία θα στοιχίσει $1.500.000. Η Ι. Μ. θα
διαθέσει $1.000.000 και οι
γονείς, οι παππούδες και
οι γιαγιάδες θα πρέπει να
συγκεντρώσουν το άλλο
μισό εκατομμύριο.

Ι. Σ. Σ.
Το ετήσιο πανηγύρι της
Carassauga είναι η έμπνευση και δημιούργημα της
αγέραστης τέως δημάρχου της Mississauga Hazel
McCallion καθώς δημιουργήθηκε μετά από μια
της συνάντηση με όλες τις
εθνοπολιτιστικές ομάδες
της περιφέρειάς της το
1985.

Πίσω από τους πανηγυρισμούς βρίσκεται ένας μη
κερδοσκοπικός κοινοτικός
οργανισμός που στηρίζεται στον εθελοντισμό που
το διοικητικό συμβούλιο
του αποτελείται από εθελοντές ηγέτες εθνοπολιτιστικών κοινοτήτων.
Στόχος της εκδήλωσης η
προβολή των πολιτιστικών
κοινοτήτων του δήμου της

Mississauga
Είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι στο Οντάριο και το
δεύτερο στον Καναδά.
Αυτήν την χρονιά η πρωθυπουργός του Οντάριο
τίμησε το άνοιγμα των
εκδηλώσεων με την παρουσία της.
Στο τριήμερο των εκδηλώσεων ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης είχε την
δυνατότητα νε περιηγηθεί

To ημερήσιο Ελληνορθόδοξο σχολείο «Μεταμόρφωση» έχει πάνω από
τριακόσια (300) παιδιά και
περισσότερα από εξήντα
(60), σε κατάλογο αναμονής.

Ο Σεβασμιώτατος, επίσης,
ανεκοίνωσε ότι αρχίζει
έρανος για προικοδοτικό
ταμείο (Endowment Fund)
της Θεολογικής Ακαδημίας, το οποίο πρέπει να
συγκεντρώσει $5.000.000,

ώστε η Θεολογική Ακαδημία να συνεχίζει τη λειτουργία της απρόσκοπτα
εις το διηνεκές.
Το όλο πρόγραμμα τελείωσε με προσευχή και
ψάλλοντας όλοι το Χριστός
Ανέστη!

στα τριάντα περίπτερα
ισάριθμων εθνοτικών κοινοτήτων της Mississauga.
Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Ελληνική κοινότητα του Προφήτη Ηλεία
στο κοινοτικό κέντρο του
Bournhamthorpe.
Οι άπλετοι χώροι του κλειστού γυμναστηρίου είχαν διαμορφωθεί ώστε να

δώσουν χρώμα και παραστάσεις από την Αρχαία
Ελλάδα, καθώς στην μεγάλη πίστα η χορευτική
ομάδα του προφήτη Ηλεία
κυρίως, διασκέδαζε τους
επισκέπτες με χορευτικές
εκτελέσεις από όλη την
Ελλάδα.
Την Κύπρο εκπροσώπησε

η Κυπριακή κοινότητα της
Mississauga στους χώρους
του Hersey centre στην
κεντρική Mississauga.
Αυτήν την χρονιά τα χορευτικά του προφήτη
Ηλεία είχαν το πρόσθετο
καθήκον παρουσιάσεων
και στο Κυπριακό περίπερο.

Το ετήσιο πανηγύρι της Carassauga

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
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Μια προσπάθεια οικοδόμησης μιας ποιο δίκαιης και
καλύτερης κοινότητας για τους κατοίκους του Οντάριο.
Της Μαρίας Βουτσινά
Με έναν καταιγισμό νομοθετημάτων η Φιλελεύθερη
κυβέρνηση της Kathleen
Wynne, επιφέρει σημαντικές νομοθετικές αλλαγές
κατά την εαρινή κοινοβουλευτική περίοδο.
Η Φιλελεύθερη κυβέρνηση
της επαρχίας του Οντάριο
με το νομοθετικό έργο της
στόχο έχει την δημιουργία
ευκαιριών και αισθημάτων
ασφάλειας για τους πολίτες της επαρχίας. Τα νέα
μέτρα που έχουν ψηφιστεί
διακρίνονται για την δημιουργία καλών θέσεων
εργασίας, δίκαιο εργατικό
περιβάλλον και δικαιότερη
αποζημίωση των εργαζομένων. Με αυτό της το
νομοθετικό έργο η κυβέρνηση εργάζεται προς τη
κατεύθυνση δημιουργίας
μιας σύγχρονης και ικανής εργατικής δύναμης η
οποία θα έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες απαιτήσεις των
διεθνών αγορών των σύγχρονων οικονομιών, ενώ
παράλληλα θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις
για μεγαλύτερη άνεση
για τους εργαζόμενους,
τους φοιτητές, τους συνταξιούχους και γενικά τις
οικογένειες.
Μιλώντας σχετικά η πρωθυπουργός της επαρχίας
Kathleen Wynne, τόνισε
ότι η οικονομία της επαρχίας είναι σχετικά δυνατή,
παρ’ όλα αυτά, συμπλήρωσε, υπάρχουν πολλοί

πολίτες οι οποίοι δεν αισθάνονται τις επιπτώσεις
της ανάπτυξης πάνω σε
εκείνους και τις οικογένειές
τους. Για το λόγο αυτό η
κυβέρνηση, προκειμένου
να υποβοηθήσει τους περισσότερους κατοίκους
της επαρχίας να προχωρήσουν και παράλληλα να
συνεχίσουν να προοδεύουν κάτω από συνθήκες
μιας μεταβαλλόμενης οικονομίας, προχώρησε στη
λήψη μέτρων τα οποία θα
έχουν θετικές επιπτώσεις
πάνω στις συνθήκες ζωής
των πολιτών. Οι συνθήκες
αυτές δημιουργούνται εξ
αιτίας του γεγονότος του
ισοσκελισμένου προϋπολογισμού της επαρχίας.
Τα κυβερνητικά μέτρα
λοιπόν μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν:
Την αύξηση των κατώτερων ποσοστών αμοιβής
της εργασίας και παράλληλα δημιουργεί αίσθημα
ασφάλειας στους εργοδότες μέσω επαναστατικών
αλλαγών στον τομέα της
εργασίας και την εργατική νομοθεσία. Δεύτερη
πρόνοια της κυβέρνησης
είναι εκείνη της διάθεσης
των φαρμάκων με ιατρική
συνταγή, δωρεάν για κάθε
κάτοικο της επαρχίας από
τη νηπιακή ηλικία μέχρι και
24 ετών, μέσω του συστήματος Υγείας, OHIP. Αυτή
είναι μια πραγματικά μεγάλη ιστορική αναμόρφωση
του ιατροφαρμακευτικού
μας συστήματος της επαρ-

χίας για την γενιά μας.
Ξεκινά μια δοκιμαστική
περίοδο προκειμένου να
εξετάσει εάν και κατά πόσον ο καθορισμός ενός ποσού ως κατωτάτου ορίου
εισοδήματος θα μπορούσε
να στηρίξει καλύτερα τους
εργάτες και να πετύχει
καλύτερα αποτελέσματα
στον τομέα της υγείας και
της παιδείας, σε σχέση με
οικογένειες με μικρό εισόδημα. Εισήγαγε νομοθεσία
σχετική με την προστασία
των ενοικιαστών κατοικίας ή και διαμερίσματος ή
και κάνοντας εφικτή την
αγορά τους, με την νομοθεσία αυτή παρατείνει τον
έλεγχο επί των ενοικίων
και επιφέρει σταθερότητα
στην αγορά των ακινήτων
μέσω των προβλέψεων της
νομοθεσίας “Ontario’s Fair
Housing Plan”.
Με άλλη νομοθεσία η κυβέρνηση περιορίζει την
χρέωση επί των τιμολογίων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, σε ποσοστό 25 τις εκατό, κατά
μέσον όρο, για όλους του
καταναλωτές κατοικιών
και περίπου το ήμισυ του
συνολικού αριθμού των
μικρών επιχειρήσεων και
των γεωργικών αγροκτημάτων. Επεκτείνει και
δημιουργεί νέες θέσεις
για την δημιουργία εκατό
χιλιάδων νηπιακών και
παιδικών σταθμών προσχολικής ηλικίας, οι 24,οοο
των οποίων προβλέπονται
για την περίοδο του 20172018. Παίρνοντας μέτρα

για την διευκόλυνση της
ανάπτυξης του επιχειρηματικού τομέα ώστε να
υπάρξει δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, με τον
περιορισμό των γραφειοκρατικών εμποδίων και
τους προβλεπόμενους
κανόνες. Δημιουργεί ένα
νέο κλήμα μελλοντικής
εργασιακής πολιτικής με
τα σημερινά δεδομένα έτσι
ώστε να προσελκύσει νέα
ταλέντα και επενδύσεις
με την χρηματοδότηση
νέας τεχνολογίας όπως
είναι εκείνη της τεχνικής
προόδου, των αυτόματων
αυτοκινήτων καθώς επίσης και 5G (Πέμπτη γενεά)
τεχνολογικών τηλεφώνων
και σχετικών τεχνολογικών
δημιουργημάτων. Συνεχίζει να παραμένει προστάτης των δικαιωμάτων
των εργατών του Οντάριο καθώς επίσης και των
μικρών επιχειρηματιών
προστατεύοντας ενεργά
τα συμφέροντα τους στις
διακρατικές συνομιλίες με
τις ΗΠΑ τόσο για το εμπόριο, όσο και τις επενδύσεις, με τους υπεύθυνους
φορείς των ΗΠΑ και τους
επιχειρηματίες.
Μέσα στα πλαίσια αυτών
των προσπαθειών η Φιλελεύθερη κυβέρνηση
της κυρίαςWynne, πέρασε
νομοθεσία επί τη βάσει της
οποίας δημιουργούνται
νέες μονάδες κατοικίας
με αποτέλεσμα τον περιορισμό των τιμών αγοράς
και ενοικίων στην περιοχή
του Νοτιοδυτικού Οντάριο

καθώς επίσης περιορίζεται
το κόστος εισιτηρίων στο
σύστημα μαζικής μετακίνησης κυρίως στο δημόσιο
σύστημα μετακίνησης για
τους συνταξιούχους και
ηλικιωμένους της επαρχίας. Αρχής γενομένης της
1ης Ιουλίου, 2017 το σύστημα προβλέπει την εφαρμογή νέου αφορολόγητου
ποσού για την κάλυψη των
δαπανών μετακίνησης των
ηλικιωμένων και συνταξιούχων. Το ύψος του ποσού
αυτού υπολογίζεται στο
15 τις εκατό του ολικού
ποσού που ένας ηλικιωμένος ξοδεύει το μήνα για
την μετακίνησή του με το
σύστημα των αστικών συγκοινωνιών και όχι μόνον.
Δέκα πέντε δολάρια την
ώρα η κατώτατη αμοιβή
εργασίας.
Με παράλληλο νομοσχέδιο η Φιλελεύθερη κυβέρνηση της επαρχίας του
Οντάριο επιφέρει αλλαγές
στα κατώτατα περιθώρια
αμοιβής της εργασίας στα
15 δολάρια την ώρα, καθώς επίσης καθιστά υποχρεωτική την τήρηση της
ίδιας αμοιβής εργασίας
τόσο για μερική, όσο και
ολική απασχόληση. Το
μέτρο αυτό λαμβάνεται
προκειμένου να προστατευτούν αδύναμοι εργάτες
σε μια διαρκώς εναλλασσόμενη αγορά εργασίας
και οικονομία. Με την κατάθεση του Νομοσχεδίου “Fair Workplaces and
Better Jobs”, η κυβέρνηση
προσπαθεί να προστατέ-

ψει, κατά το δυνατόν, τους
εργάτες με την αύξηση της
βασικής αμοιβής εργασίας
σε 15 δολάρια την ώρα,
ενώ παράλληλα εξισώνει
την αμοιβή αυτή τόσο για
τους εργάτες ολικής απασχόλησης όσο και εκείνους
μερικής. Σύμφωνα με τις
προβλέψεις του νόμου η
βασική αμοιβή ανέρχεται
στα 14 δολάρια την ώρα,
από την πρώτη Ιανουαρίου
το 2018 και σκαρφαλώνει
στα 15 δολάρια την ώρα
την 1 η Ιανουαρίου του
2019, σε μια προσπάθεια
να καλύψει το ανερχόμενο
κόστος ζωής. Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα την
επέκταση του δικαιώματος
απουσίας από την εργασία
λόγω απροόπτων περιστατικών, κατά δύο επιπρόσθετες μέρες, για τις οποίες ο εργάτης δικαιούται
πλήρη αποζημίωση. Τέλος
προβλέπει νομοθετικά
την δυνατότητα σε όλους
τους εργαζόμενους της
επαρχίας το υποχρεωτικό
δικαίωμα παροχής τριών
εβδομάδων άδειας διακοπών, ύστερα από τη συμπλήρωση εργασίας πέντε
ετών στην ίδια εταιρία. Σε
περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να αλλάξει
ή να καταργήσει το ωράριο
εργασίας 48 ώρες πριν από
το καθορισμένο ωράριο,
θα είναι υποχρεωμένος να
καταβάλει το ισόποσο της
αμοιβής των τριών ωρών
στους εργάτες του.

φετινή έκδοση του προγράμματος Καλοκαιρινών
Εργασιών του Καναδά.
Το περασμένο χρόνο, το
πρόγραμμα χρηματοδότησε περίπου 66.000 θέσεις εργασίας, αλλά έπεσε
κάτω από τις 77.000 θέσεις
που οι Φιλελεύθεροι ήλπιζαν να συμπληρώσουν με
τη βοήθεια επιπλέον 113
εκατομμυρίων δολαρίων
ετησίως πέρυσι, φέτος και
τον επόμενο χρόνο.
Μετά τα αποτελέσματα
του προηγούμενου έτους,
οι Φιλελεύθεροι προχώρησαν στην έναρξη της
περιόδου υποβολής αιτήσεων και στη συνέχεια
επέκτειναν κατά δύο εβδομάδες τον Ιανουάριο, όταν
φαινόταν ότι θα υπήρχε
μείωση στις επιχειρήσεις
που υποβάλλουν αίτηση
για το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα απασχολεί
σήμερα περίπου 42.000
επιχειρήσεις, ξεπερνώντας
τον αριθμό των αιτήσεων
πέρυσι.
Ακριβώς πόσες θέσεις εργασίας που μεταφράζονται
σε μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς, εργοδότες
του δημόσιου τομέα και
μικρές επιχειρήσεις με 50
ή λιγότερους υπαλλήλους
δεν θα είναι γνωστά μέχρι
το τέλος του έτους.

Ενώ οι καναδικές νεολαίες
απασχολούνται περισσότερο από τους συνομηλίκους τους σε άλλες χώρες,
η κατάσταση στην εγχώρια
αγορά απέχει πολύ από τη
σταθερότητα, με αύξηση
της μερικής απασχόλησης
και αύξηση της απασχόλησης που μπορεί να σημάνει
τη σταδιοδρομία κάποιου
που εισέρχεται σήμερα
στην αγορά εργασίας.
Η κατάσταση της εργασίας τον Μάιο φαινόταν
καλύτερη για τους νέους
ηλικίας 15 έως 24 ετών,
σύμφωνα με τις στατιστικές του Καναδά που
ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η απασχόληση
αυξήθηκε κατά 28.000,
αποτέλεσμα των κερδών
πλήρους απασχόλησης,
κυρίως στο Οντάριο και
τη Βρετανική Κολούμπια.
Η εθνική στατιστική υπηρεσία δήλωσε ότι ήταν
η πρώτη αξιοσημείωτη
αύξηση για τη νεολαία από
τον Οκτώβριο του 2016.
Το συνολικό ποσοσ τό
ανεργίας των νέων ήταν
12%, ελάχιστα άλλαξε από
προηγούμενες εκθέσεις
για την απασχόληση, καθώς περισσότεροι νέοι
συμμετείχαν στην αγορά
εργασίας.

Οι φιλελεύθεροι εξερευνούν τρόπους αλλαγής των προγραμμάτων απασχόλησης των νέων, λέει η υπουργός Εργασίας

Ιωάννης Σ. Σαραϊδάρης
Jordan Press, The Canadian
Press
OTTAWA - Η υπουργός Εργασίας Patty Hajdu αναφέρει ότι εξετάζει σθεναρά τη
στρατηγική της χώρας για
την απασχόληση των νέων,
για να απευθυνθεί καλύτερα σε εκείνους που την
χρειάζονται περισσότερο.
Η αναθεώρηση έρχεται
μετά από μια έκθεση από
μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που η κυβέρνηση
σύστησε πέρυσι και κατέληξε σε 13 συστάσεις για
να βοηθήσει τους νέους
καναδούς να εισέλθουν
και να αναπτυχθούν σε

μια μεταβαλλόμενη αγορά
εργασίας.
Η τελική έκθεση της επιτροπής συνέστησε στους
Φιλελεύθερους να διευρύνουν την επιλεξιμότητα για
το πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εργασιών του Καναδά
για να συμπεριλάβουν
όσους δεν είναι σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και να κάνουν τη χρηματοδότηση προσβάσιμη
όλο το χρόνο και όχι μόνο
κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες.
Μια αντιπροσωπευτική
ομάδα φοιτητών από όλο
τον Καναδά δήλωσε ότι η
σύσταση θα μπορούσε να
βοηθήσει πολύ τους νέους

στην αγορά εργασίας. Η
καναδική συμμαχία φοιτητικών ενώσεων δήλωσε
ότι ένα ευρύτερο φάσμα
επιλογών απασχόλησης
καθ 'όλη τη διάρκεια του
χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων μερικής
απασχόλησης, θα επέτρεπε στους σπουδαστές που
σπουδάζουν ή έχουν άλλες
δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να
βρουν αμειβόμενες θέσεις
εργασίας στον τομέα τους.
Σε μια τηλεφωνική συνέντευξη από το Τορόντο
την Παρασκευή, η Hajdu
δήλωσε ότι το πρόγραμμα
θερινών θέσεων εργασίας
είναι ένα από τα προγράμματα των νέων που απα-

σχολούν τους υπαλλήλους
που αναζητούν τρόπους
για να καλύψουν τα κενά
στο σύστημα που επισημάνθηκαν στην έκθεση της
επιτροπής.
Είπε ότι δεν επιθυμεί καμία ομάδα φοιτητών ή
νεαρών εργαζομένων να
παραμείνει έξω ακούσια
από οποιαδήποτε αλλαγή
που οι Φιλελεύθεροι τελικά αποφασίζουν, αλλά
πρότεινε ότι οι μελλοντικές αλλαγές να στραφούν
προς τους ευάλωτους πληθυσμούς όπως η ιθαγενής
νεολαία και οι νέοι μετανάστες που έχουν σκληρότερο χρόνο πρόσβασης στην
Αγορά εργασίας.
"Όταν εκείνοι οι άνθρωποι
που έχουν τον σκληρότερο
χρόνο να βρουν δουλειά
παίρνουν πραγματικά τις
υποστηρίξεις (που χρειάζονται), ευδοκιμούν και
γίνονται συνεισφέροντες
στην οικονομία", δήλωσε
η Hajdu.
"Θα επικεντρωθούμε στενά στο να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στην προσέγγισή μας και θα υποστηρίζουμε όσους χρειάζονται
τη μεγαλύτερη βοήθεια
με την πολύ συγκεκριμένη
βοήθεια που χρειάζονται".
Η Hajdu ήταν στο Τορόντο για να προωθήσει τη
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Ένα ανερχόμενο αστέρι είναι ο συνεχιστής της συντηρητικής
κληρονομιάς του Stephen Harper στον Καναδά
Ο 38χρονος μόλις εκλέχθηκε ως ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και έχει
την ευκαιρία να ασκήσει το
όραμα της μικρής κυβέρνησης του Χάρπερ κατά
του φιλελεύθερου πρωθυπουργού Justin Trudeau.
Όταν το Συντηρητικό Κόμμα του Καναδά επέλεξε
έναν νέο ηγέτη στις 27
Μαΐου, οι περισσότεροι
πολιτικοί παρατηρητές πίστευαν ότι ο ελευθεριάζων
Maxime Bernier, μέλος του
κοινοβουλίου και πρώην
υπουργός του υπουργικού
συμβουλίου, θα κέρδιζε με
άνετο προβάδισμα. Αντ
'αυτού, το κόμμα επέλεξε
τον Andrew Scheer, έναν
βουλευτή και έναν πρώην
πρόεδρο του κοινοβουλίου του οποίου οι απόψεις
ευθυγραμμίζονται περισσότερο με του πρώην
πρωθυπουργού Stephen
Harper. Επιφανειακά, αυτό
μπορεί να φαίνεται σαν μια
αινιγματική απόφαση. Η
κοινή αντίληψη είναι ότι
ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός Τζούντιν Τρουντό
κέρδισε τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2015
παρουσιάζοντας τον εαυτό
του ως αριστερόστροφη
εναλλακτική λύση αντί του
Harper. Και ενώ ο πολιτικός
μήνας του μέλιτος του
Trudeau τελείωσε, συνε-

χίζει να κατέχει αξιόπιστες
προσωπικές βαθμολογίες
(46 τοις εκατό, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση
του Απριλίου του Nanos
Research) και παραμένει
ένα ισχυρό στοίχημα για
να κερδίσει τις επόμενες
εκλογές το 2019.
Επομένως, ο Μπέρνιερ
φάνηκε να ταιριάζει στην
αυξανόμενη διεθνή τάση
των νέων, δυναμικών πολιτικών ηγετών με μέτριες
δημοσιονομικές ευαισθησίες και κοινωνικές αξίες.
Ο Scheer, ένας οικονομικός
και κοινωνικός συντηρητικός σε σύγκριση, φαίνεται να είναι ένα βήμα πιο
πίσω στα μάτια κάποιων
ειδικών, σχολιαστών και
αρθρογράφων. Ωστόσο,
οι εμφανίσεις μπορεί να
εξαπατούν.
Ο Scheer είναι βουλευτής
από το 2004. Στα 38 του
είναι επτά χρόνια νεότερος από τον Trudeau και
ως σύζυγος και πατέρας
πέντε παιδιών διατηρεί την
ίδια νεανική προοπτική
της ζωής με τον σημερινό
πρωθυπουργό. Στα χρόνια της υπηρεσίας του ως
αναπληρωτής πρόεδρος
της βουλής (2008-11) και
στη συνέχεια πρόεδρος
του Σώματος (2011-15)
εργάστηκε επίσης για το
πολιτικό του πλεονέκτημα
κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για την ηγεσία.
Αυτές είναι θέσεις χωρίς
προσωπικό κέρδος και
χωρίς προνόμια ψηφο-

φορίας, που σημαίνει ότι
το μεγαλύτερο μέρος της
πολιτικής του σταδιοδρομίας έχει δαπανηθεί για
την ανάπτυξη σχέσεων
με πολιτικούς διαφορετικών κατευθύνσεων. Οι
περισσότεροι τον έχουν
περιγράψει ως ένα στοχαστικό, ευχάριστο και ευφυές άτομο. Εν τω μεταξύ,
οι συντηρητικές αξίες του
Scheer θεωρούνται η φυσική συνέχεια της πολιτικής
κληρονομιάς του Harper.
Ονομάστηκε "Stephen
Harper με χαμόγελο" και
για καλό λόγο. Όπως και ο
προκάτοχός του, πιστεύει
στη μικρή κυβέρνηση,
στους χαμηλότερους φόρους, στην εξολόθρευση του εγκλήματος και
στη μεγαλύτερη ατομική
ελευθερία. Θέλει να επαναφέρει μια πιο δυναμική
εξωτερική πολιτική και να
επιστρέψει τον Καναδά
στο σημαντικό αγώνα κατά
της ριζοσπαστικής ισλαμικής τρομοκρατίας. Θέλει
επίσης να διατηρήσει ένα
κόμμα ευρείας αποδοχής και αναγνωρίζει ότι οι
Συντηρητικοί πρέπει να
συνεχίσουν να διαπλατύνουν και να διευρύνουν τη
βάση τους για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη
πολιτική επιτυχία. Τέλος,
είναι χαρακτηρισμένος ως
ενάντιος των εκτρώσεων
και εναντίον του γάμου
των ομοφυλόφιλων. Τούτου λεχθέντος, είναι επίσης
χαρακτηριστικό ότι λέει

ότι σέβεται τις πεποιθήσεις όλων των Καναδών
σε αυτά τα θέματα και
δεν ενδιαφέρεται για την
επανέναρξη της κοινοβουλευτικής συζήτησης
σχετικά με αυτά. Με άλλα
λόγια, ο Scheer είναι διατεθειμένος και ικανός να
διαφοροποιήσει τις προσωπικές απόψεις από τις
πολιτικές όταν πρόκειται
για τη διοίκηση, ακριβώς
όπως έκανε ο Χάρπερ για
σχεδόν μια δεκαετία ως
αρχηγός κόμματος και
πρωθυπουργός. Οι συντηρητικοί που εκτιμούσαν
τον χρόνο του Χάρπερ
στο αξίωμα δεν θα είχαν
λόγους να ανησυχούν για
την προοπτική μιας κυβέρνησης Scheer. (Ως ένας τέτοιος συντηρητικός, ήμουν
το μόνο μέλος των καναδικών μέσων ενημέρωσης
για να τον επικυρώσω.)
Και οι μη-συντηρητικοί

Καναδοί θα μπορούσαν να
βρουν πολλά που να τους
αρέσουν και για τον Scheer
επίσης. Ενώ ο Χάρπερ δεν
κατάφερε να πετύχει τον
τελικό πολιτικό του στόχο
να σπάσει την ηγεμονία
των Φιλελευθέρων και να
δημιουργήσει έναν «συντηρητικό Καναδά», έκανε
τις μικρές «συντηρητικές»
αξίες πιο αποδεκτές και
πολιτικά βιώσιμες στο γενικό πληθυσμό. Οι Καναδοί
άρχισαν να καταλαβαίνουν
ότι το πολιτικό του όραμα
ήταν θετικό, προνοητικό
και, πάνω απ 'όλα, περιλάμβανε όλα τα κοινωνικά
στρώματα. Κάποιοι απελευθερώθηκαν από τον
φόβο της Δεξιόστροφης
κυβέρνησης από τις σωστές πολιτικές και ήταν πιο
πρόθυμοι να στηρίξουν
μια σωστή δεξιά κυβέρνηση. Αν ο Scheer συνεχίσει να ακολουθεί το ίδιο

μονοπάτι - και δεν υπάρχει
λόγος να πιστεύει κάποιος
ότι δεν θα το κάνει - θα
μπορούσε να έχει επιτυχία
στην καταπολέμηση της
προοδευτικής ατζέντας
του Trudeau. Μπορεί μάλιστα να αποδείξει ότι η νίκη
του Φιλελεύθερου Πρωθυπουργού είχε να κάνει
περισσότερο με το ότι οι
ψηφοφόροι κουράστηκαν
από την παρουσία του
Harper ως εθνικού ηγέτη
παρά με το περιεχόμενο
του πολιτικού προγράμματος του Χάρπερ - και να
επικυρώσει την έκπληξη
της κομματικής απόφασης
να του παραδώσει τα ηνία
στη διαδικασία.

Νικόλαος Λ. Μωραίτης, Ph.D.
“Οι πολιτικοί θα εφεύρουν
φθηνά ψέματα, ρίχνοντας
το φταίξιμο στο έθνος που
περνάει μια κρίση, και η συνείδηση του κάθε ανθρώπου θα πρέπει να είναι ευχαριστημένη από αυτές τις
κατευναστικές ψευτιές, και
θα τις μελετήσει επιμελώς
και θα αρνηθεί να εξετάσει
τυχόν αντικρούσεις τους. Και
έτσι θα πετύχει να πείσει τον
εαυτό του ότι ο πόλεμος είναι
δίκαιος και θα ευχαριστήσει
τον Θεό για τον καλύτερο
ύπνο που απολαμβάνει μετά
από τη διαδικασία της γελοίας αυταπάτης”. Mark Twain
Καλούμε όλους εκείνους που
έχουν άσβεστο τον πόθο για
την Πατρίδα μας σ’ ένα αφύπνισμα. ‘Ενα αφύπνισμα μιας
γιγαντιαίας προσπάθειας,
σε εθνική και πανομογενειακή κλίμακα, εναντίον των
μισθαρνών οργάνων του
διευνούς σκοταδισμού, που
επιβουλεύονται τον Ελληνισμό. Εναντίον όλων εκείνων
των ανθελληνιστών, εφελληνιστών και μισελληνιστών απ’
οπουδήποτε και αν προέρχονται, όποιαδήποτε θέση και
αν κατέχουν, όποιονδήποτε
κύριο και αν πρεσβεύουν και
όπουδήποτε και αν βρίσκονται-ιδίως αυτών μέσα στη
Ελλάδα που γυρνάνε αναμεσά μας-για να σταματήσουμε
το εθνικοκτόνο έργο τους.
Είναι γεγονός ότι οι καιροί για
την ασφάλεια πιά της εδαφικής ακεραιότητας αυτής
της πατρίδας μας είναι πολύ
κρίσιμοι και η υλοποίησή των
εις βάρος της Ελλάδας είναι
πολύ κοντά, αλλά εμπόδιο
είναι η σωστή γνώση του

λαού η οποία ομολογουμένα
πρέπει να δίνει αγώνα υπερ
βωμών και εστιών για τα
εθνικά θέματα.
Παράλληλα, το πολιτικό σχήμα διευκολύνει αφάνταστα
την πραγματοποίηση των
σχεδίων της “αποεθνοποίησης της πατρίδας.” Αποτελεί
καθήκον και εθνική επιταγή
για ολόκληρο τον Ελληνισμό
όπου ΓΗΣ ν’ απαλλάξει το
Υπουργείο Παιδείας από τους
μισθαρνούς συμβούλους που
καταργούν την ιστορία και
την εθνική ταυτότητα των
Ελλήνων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Πρέπει να
εξαλειφθούν παντελώς οι
εσωτερικοί κίνδυνοι που μας
απειλλούν, για να μπορέσει
ύστερα η Ελλάδα μας να
συνεχίσει απερίσπαστη την
εθνική της πορεία και την
μεγάλη ιστορική της κληρονομιά.
Χρειάζεται αγώνας γιατί αυτοί έχουν στα χέρια τους τη
δύναμη και είναι σε θέση να
μετέλθουν τα πάντα για να
ευστοχήσουν. Σαν απάντηση, παραθέτουμε τα λόγια
του αείμνηστου Νικολάου
Καζαντζάκη από το έργο του
“Ο Καπετάν Μιχάλης”. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι, ότι γι’
αυτούς που θα παραταχθούν
στη στρατιά της αλήθειας
της ιστορίας της πατρίδας,
θ’ αποτελούν πραγματικό
ευαγγέλιο, για όλους τους
άλλους ένα ελπιδοφόρο μύνημα αφυπνήσεως από το
λήθαργο που περιέπεσαν,
μήπως και συνέλθουν. Να τι
λέγει ακριβώς:
“...Το Ελληνικό Γένος αν σώθηκε ως τα σήμερα, αν επέζησε
ύστερα από τόσους εχτρούς

– εξωτερικούς, προπάντων
εσωτερικούς—ύστερα από
τόσους αιώνες κακομοιριά,
σκλαβιά και πείνα, το χρωστάει όχι στη λογική – θυμηθείτε τους τρείς εμποράκους
που ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρία, θυμηθείτε το 21 — το
χρωστάει στο θάμα. Στην
ακοίμητη σπίθα που καίει
μέσα στα σωθικά της Ελλάδας. Ευλογημένη σπίθα αυτή
που αψηφάει τις φρόνιμες
συμβουλές της λογικής, κι
όταν φτάσει το Γένος στα χείλια του Γκρεμού βάζει φωτιά
σε ολόκληρη την ψυχή και
φέρνει το θάμα. Στα θάματα
χρωστάει η Ελλάδα τη ζωή
της. Πατρίδα, πατρίδα αναστενάζει ο Μακριγιάννης,
ήσουν άτυχη από ανθρώπους
να σε κυβερνούν μόνο ο Θεός
σε κυβερνάει και σε διατηρεί
ακόμη. Αλήθεια μόνο ο Θεός,
μόνο η σπίθα τη στιγμή που
κιντυνεύει σε μια γωνιά της
Ελλάδας να σβήσει, πετιέται
σε μιαν άλλη και γίνεται πυρκαγιά. Πετάχτηκε σήμερα
στην Κύπρο. Ποιός μπορεί,
μιλώντας για την Κρήτη και το
Καπετάν Μιχάλη, να μη φέρει
στο νου του, με αβάσταχτη
οδύνη και περιφάνεια, το
ανανεούμενο πάλι μπροστά
μας ελληνικό θάμα – την Κύπρο και τον Ακρίτα; Ας είναι
καλά το ηρωικό τούτο αρχοντονήσι ο κόσμος που θαρρού σαμε στα μεταπολεμικά
ετούτα χρόνια της αποσύνθεσης, πως έχει σαπίσει έχει
ακόμη ψυχές που τολμούν και
σηκώνουν κεφάλι στην υποκρισία, στην αδικία και στην
αναίδεια. Η Κύπρος δεν είναι
μια λεπτομέρεια, ένα απλό
νησί στη άκρη της Μεσόγειος

Θάλασσας, έχει γίνει σήμερα
το μοιρόγραφο κέντρο όπου
παίζεται η ηθική αξία του
σημερινού ανθρώπου. Πάλι
οι φρόνημοι, οι λιγόπιστοι,
δίνοθν νηφάλιες πολύ λογικές
συμβουλές πως μπορεί λένε,
μια σπίθα φως να τα βάλει με
τόσο παντοδύναμο σκοτάδι;
‘Ομως ο αληθινός άντρας δεν
επελπίζεται ξέρει αυτός πως
στον άτιμο, αλλοπρόσαλλο
τούτον κόσμο ζουν, ας είναι
και σε λιγοστά στήθεια, μερικές θεμελειακές αρχές, θυγατέρες του ανθρώπου, που
αυτός τις έπλασε με ιδρώτα,
αίμα και κλάματα, κι είναι
αθάνατες οι περισσότερες
γεννήθηκαν στην Ελλάδα,
δυό οι πιό τρανές: η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του
ανθρώπου. Υπάρχουν στον
κόσμο τούτον ένας μυστικός
νόμος – αν δεν υπήρχε, ο
κόσμος θα’ταν από χιλιάδες
χρόνια χαμένος – σκληρός
κι απαραβίαστος: το κακό
πάντα στην αρχή θριαμβεύει
και πάντα στο τέλος νικάται.
Θαρρείς κι είναι απαραίτητος
αγώνας πολύς κι ιδρώτας πολύς για να εξαγοράσει αγαθό,
δε δίνεται δωρεάν μήτε από
τον άνθρωπο, μήτε από το
θεό, πηγαίνει από χώρα σε
χώρα, όπου τη φωνάζουν,
από καρδιά, ανύπωψτη ανυπόταχτη, χωρίς συμβιβασμό.
Τώρα τη φώναξαν στην Κύπρο, και τη βλέπουμε με
σίγουρη ορμή να δρασκελάει
τα αιματωμένα κυπριακά
χώματα. Της στέλνει μήνυμα
η κτήτη, σκίζει το πέλαγο η
φωνή της, περνάει τα Δωδεκάνησα και της φωνάζει
— βάστα, αδερφή, όμοια κι
εγώ σταυρώθηκα και πόνε-

σα κι είδα ανάσταση, όμοια
θα δεις και συ! Η τήχη μας,
λέει πάλι ο Μακρυγιάννης,
έχω τους Έλληνες πάντοτε
ολίγους, παλαιόθε ως τώρα,
όλα τα θηρία πολεμούν να
μας φάνε και δεν μπορύνε ,
τρώνε, τρώνε, μα πάντα μαγιά. Αυτή την μαγιά τηνε λέω
σπίθα. Είναι η σπίθα που καίει
αθάνατη μέσα στα σωθικά
της Ελλάδας. Αυτό’ ναι το
μυστικό της Ελλάδας σαν το
παραμυθένιο πουλί καίγεται,
γίνεται στάχτη, κι από τη στάχτη ξεπετιέται ανανεωμένη.
Δε θα πεθάνει λοιπόν ποτέ
η ράτσα ετούτη: Δεν μπορεί
να την εξαφανίσει από το
πρόσωπο της γης μήτε καν
η διχόνοια. “Οχι, δεν μπορεί
σίγουρα υπάρχει μέσα της
κάτι το αναπάντεχο, το ακατάπαυστα ανανεούμενο, το
αληθινά θεικό κι είχαν δίκαιο
τα παιδικά μας μάτια να ταυτίζουν το Πάθη του Χριστού με
τα πάθη της Κρήτης, όπως, είμαι βέβαιος, σήμερα τα μικρά
Κυπριωτόπουλα ταυτίζουν
τα παθη του Χριστού με τα
πάθη της Κύπρου, και περιμένουν με ακλόνητη πίστη
κι αυτά, όπως κι εμείς τότε,
τηνΑνάσταση. Μα ωσότου
να’ρθει η ανάσταση, η ράτσα
μας θα μένει σταυρωμένη
και υο φωνάζει. Θυμηθείται
το απόκρυφο Ευαγγέλιο που
αναφέρει πως ο αγαπημένος
μαθητής Ιωάννης στέκουνταν
κάτω από το Σταυρό και κοίταζε με βουρκωμένα μάτια
το Σωτήρα σταυρωμένο.
“Εβλεπε καθαρά το πρόσωπο
του Ιησού να σπαράζει από
τον πόνο, μα σιγά σιγά το
πρόσωπο αφανίζονταν, κι ο
Ιωάννης έξαφνα κυριεύτηκε

από τρόμο: δεν έβλεπε πιά
απάνω στο Σταυρό το πρόσωπο του Χριστού, παρά
χιλιάδες πρόσωπα-άντρες,
γυναίκες και παιδιά-σταυρωμένα. Κι έπειτα, όλομεμιάς,
όλα αφανίστηκαν, δεν έμεινε
πιά στον έρημο βράχο παρά ο
Σταυρός, κι επάνω στο σταυρό μιά Κραυγή σταυρωμένη.
Η Κραυγή σήμερα ετούτη
η σταυρωμένη, η γεμάτη
πόνο κι ανάσταση, είναι Η
ΕΛΛΑΔΑ”.
Ας αντλήσουμε, λοιπόν, δύναμη και θάρρος από το μήνυμα
αυτό και ας ξεχυθούμε στον
αγώνα εναντίον των εχθρών
του Έθνους μας, γιατί ο Ελληνισμός από τα Βόρια σύνορα,
ως τα βουνά της Κρήτης και
εκείθεν ως την μαρτυρική
Κύπρο μας διέρχεται μεγάλη
κρίση. Πρέπει να ξεσηκωθούμε και να απομονώσουμε
τους αφελληνιστές και αρνησιπάτριδες. Είναι βαρειά η
ευθύνη που φέρνουμε από
την μεγάλη κληρονομιά.
Είμαστε απόλυτα βέβαιοι,
ότι γι’ αυτούς που θα παραταχθούν στη στρατιά της
αλήθειας θ’ αποτελούν πραγματικό Ευαγγέλιο, για όλους
τους άλλους ένα ελπιδοφόρο
μύνημα αφυπνήσεως από το
λήθαργο που περιέπεσαν,
μήπως και συνέλθουν.
Νικόλαος Λ. Μωραίτης, Ph.D.
Διεθνείς Σχέσεις-Συγκριτική
πολιτικήΕξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ.
Λαιφόρνια, U.S.A.
Member of International
Hellenic Association (USA)

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΟΥΒ
Aπόδοση Ι.Σ.Σαραϊδάρης

Η ΡΑΤΣΑ ΜΑΣ

- Ο Michael Taube, είναι
συνδικαλιστής αρθρογράφος της Troy Media και συνεργάτης της Washington
Times, ήταν ένας συγγραφέας ομιλιών του πρώην
Καναδού πρωθυπουργού
Stephen Harper.

ΠΗΓΗ: International Hellenic
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Το DNA δείχνει αν η διαθήκη είναι γνήσια ή πλαστή
επιμάχου εγγράφου, π.χ.
μίας ιδιόγραφης διαθήκης
που έχει προσβληθεί ως
πλαστή, αλλά το συμπέρασμα που εξάγει ο καθένας
τους είναι διαφορετικό
και συχνά αντίθετο με το
συμπέρασμα στο οποίο
κατέληξε ο άλλος ή οι άλλοι γραφολόγοι, που κλήθηκαν από την πλευρά των
αντιδίκων.

Το ερώτημα που
Του Χρήστου Ηλιόπουανακύπτει φυσιολογικά
λου*
είναι πώς είναι δυνατόν
δύο ή και περισσότεροι
Οι υποθέσεις αμφι- γραφολόγοι, που εξήτασβήτησης της γνησιότη- σαν εξονυχιστικά το ίδιο
τας διαθήκης ή και άλλων έγγραφο, του οποίου η
εγγράφων, όπως επιτα- γνησιότητα αμφισβητείται,
γών, συναλλαγματικών συγκρίνοντάς το με άλλα
κλπ. είναι πολύ συχνές. γραπτά του φερόμενου
Σ΄ αυτές τα δικαστήρια ως συντάκτη του, να φθάκαλούνται να κρίνουν εάν νουν σε αντίθετα μεταξύ
το συγκεκριμένο έγγραφο τους συμπεράσματα σε
που έχει νομικές συνέπειες, μακροσκελείς γραφολοείναι γνήσιο ή πλαστογρα- γικές εκθέσεις, στις οποίες
φημένο. Αρκετές είναι οι αναφέρουν πλήθος λεπεριπτώσεις στις οποίες πτομερειών και χαρακτηγραφολόγοι ελέγχουν με ριστικών της χάραξης των
κάθε λεπτομέρεια την γρα- γραμμάτων, των αριθμών,
φή και την υπογραφή του του τρόπου γραφής, της

εκτός από την μία ή τις περισσότερες γραφολογικές
εκθέσεις και την πραγματογνωμοσύνη ενδεχομένως που έκριναν υπέρ της
μίας άποψης, υπήρξαν
ένας ή περισσότεροι γραφολόγοι που είχαν σε μαΜετά το πέρας της κροσκελείς εκθέσεις τους
αποδεικτικής διαδικασίας, υποστηρίξει το αντίθετο
μήνες μετά την συζήτηση συμπέρασμα.
της υπόθεσης στο ακροαΤην σχετικά θολή
τήριο, το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του και αυτή κατάσταση μπορεί
κρίνει υπέρ της μίας ή της να φωτίσει περισσότεάλλης άποψης, εάν δηλ. ρο η νέα τεχνολογία της
η διαθήκη είναι γνήσια ή ανάλυσης του γενετικού
πλαστή. Τις περισσότερες υλικού, δηλ. του DNA. Με
φορές ακολουθεί και δίκη πολύ απλά λόγια και εντεσε ανώτερο βαθμό, στο λώς περιληπτικά, η νέα
Εφετείο, το οποίο επίσης μέθοδος ελέγχει την γνηεκδίδει την απόφασή του, σιότητα του εγγράφου ως
είτε επικυρώνοντας την εξής: υποτίθεται ότι μία
πρωτόδικη απόφαση είτε συγκεκριμένη ιδιόγραφη
διαθήκη έχει δημοσιευθεί
κρίνοντας διαφορετικά.
από το δικαστήριο στην
Η α μ φ ι σ β ή τ η σ η Ελλάδα και φέρεται να
ωστόσο παραμένει στο έχει συνταχθεί από τον
βάθος του μυαλού κάθε Α, που έχει αποβιώσει.
παράγοντα της δίκης, διότι Κάποιος που έχει έννομο
ακόμα και όταν το δικα- συμφέρον αμφισβητεί ότι
στήριο κρίνει με τον έναν το έγγραφο που εμφατρόπο, γνωρίζουμε ότι νίζεται ως διαθήκη έχει
νευρικότητας του συντάκτη του εγγράφου, της
ταχύτητας της γραφής,
της πυκνότητας ή μη των
λέξεων και πολλών άλλων
χαρακτηριστικών του προς
εξέταση εγγράφου.

γραφεί και υπογραφεί από
τον Α και υποστηρίζει ότι
το έγγραφο είναι πλαστογραφημένο και δεν πρέπει
να ισχύει ως διαθήκη. Οι
ειδικοί επιστήμονες εφαρμόζοντας τις αρχές της μοριακής βιολογίες μπορούν
να εξετάσουν λεπτομερώς
το πρωτότυπο του εγγράφου που έχει κατατεθεί στο
δικαστήριο ως διαθήκη
και να προσπαθήσουν να
εντοπίσουν ίχνη σ’ αυτό
από το γενετικό υλικό του
Α ή και άλλων προσώπων.
Κατά τον χρόνο σύνταξης του εγγράφου εκείνος που γράφει στο χαρτί, ο συντάκτης δηλ. του
εγγράφου αφήνει πάνω
στο χαρτί γενετικό υλικό, κυρίως από το χέρι
του, όπως ιδρώτας ή και
άλλα στοιχεία. Εάν έχουμε
δείγμα από το γενετικό
υλικό του Α σε αντικείμενα που δεν αμφισβητείται
ότι ήταν δικά του, όπως
π.χ. ρούχα του, μπορεί να
γίνει σύγκριση του DNA
που εντοπίζεται σ’ αυτά τα

αντικείμενα (δειγματικό
υλικό) με το DNA επί του
χαρτιού της διαθήκης. Εάν
συμπίπτει το DNA μεταξύ
δειγμάτων και διαθήκης
μπορεί να μας οδηγήσει
στο συμπέρασμα ότι η
διαθήκη γράφτηκε και
υπεγράφη από τον Α, είναι
δηλαδή γνήσια. Η εξέταση
συνεπώς μίας διαθήκης
που έχει προσβληθεί ως
πλαστή, όχι μόνο από γραφολόγους, αλλά πλέον
και από επιστήμονες της
μοριακής βιολογίας αναφορικώς με το DNA που
έχει αποτεθεί στο γραπτό,
μπορεί να ανοίξει νέους
ορίζοντες στην αποδεικτική διαδικασία ενώπιον των
δικαστηρίων και να συμβάλλει στην διαμόρφωση
ακόμη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στην ορθότητα
της τελικής κρίσεως του
δικαστηρίου.
*Ο Χρήσ τος Ηλιόπ ο υ λ ο ς ε ί ν α ι Δ ι κ ηγ ό ρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr

Ταυτοποίηση ακινήτου στο δικαστήριο

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Αθήνα, 2 Μαϊου 2017.
Ότι οι Έλληνες έχουν μία
σχέση λατρείας με τα ακίνητα δεν είναι καινούργια
διαπίστωση. Τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, όπου έχουν μεταναστεύσει Έλληνες, το
ποσοστό κατά το οποίο
έχουν την κυριότητα των
ακινήτων στα οποία διαμένουν, αλλά και άλλων, προσθέτων ακινήτων, είναι αρκετά μεγάλο, εν συγκρίσει
προς άλλες εθνικότητες.
Στο εξωτερικό, όπου το
σύστημα καταγραφής της
κυριότητας των ακινήτων
είναι οργανωμένο, αλλά
και οι πολίτες των ξένων
χωρών δεν διακατέχονται
από έναν υψηλό βαθμό
δικομανίας, δεδομένου

και του ιδιαιτέρως υψηλού κόστους πρόσβασης
στην δικαιοσύνη (μεγάλες
δικηγορικές αμοιβές και
υψηλά δικαστικά έξοδα),
οι δικαστικές διαμάχες
αναφορικώς με την ιδιοκτησία ακινήτων είναι
περιορισμένες.
Στην Ελλάδα αντιθέτως,
όπου το σύστημα καταγραφής των ακινήτων δεν
είναι πάντοτε το πιο οργανωμένο, ούτε η περιγραφή
και η ταυτοποίηση των ακινήτων στα συμβόλαια δεν
ήταν η πλέον αναλυτική, σε
συνδυασμό με την έλλειψη
του Κτηματολογίου μέχρι
προσφάτως, οι διενέξεις
στα δικαστήρια για δικαιώματα επί ακινήτων είναι
πολλές και συνήθως διαρκούν χρόνια. Ένα γεγονός
που έφερε επίσης στην
επιφάνεια πολλές δικαστικές διαμάχες για ακίνητα
τα τελευταία χρόνια είναι
και η εισαγωγή του θεσμού
του Κτηματολογίου σε
πολλές περιοχές της Ελλάδος, όπου οι ιδιοκτήτες
ακινήτων καλούνται να
δηλώσουν τα εμπράγματα
δικαιώματά τους. Κατά την
διάρκεια της υποβολής
των δηλώσεων αυτών και
της ταυτοποίησης των
δηλούμενων ακινήτων και
τους συσχετισμού τους

με τους φερόμενους ιδιοκτήτες τους, προκύπτουν
πολλές διαφωνίες και συγκρούσεις, διότι συχνά το
ίδιο ακίνητο ή μέρος αυτού, διεκδικούν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες.
Όταν συμβεί λοιπόν το
απευκταίο, όταν δηλαδή
με αφορμή τις δηλώσεις
στο Κτηματολόγιο σε μία
περιοχή που εντάσσεται
στο νέο σύστημα, προκύπτει ότι το ίδιο ακίνητο, ή
μέρος αυτού, διεκδικείται
από περισσοτέρους, ένας
ή περισσότεροι εμπλεκόμενοι καταθέτουν αγωγή
στο δικαστήριο για να διεκδικήσουν την κυριότητα
του επιδίκου ακινήτου. Το
ακίνητο στην αγωγή αυτή
πρέπει να περιγράφεται
αναλυτικώς και λεπτομερώς κατά θέση, όρια,
επιφάνεια, ιδιοκτήτες ομόρων ακινήτων και με άλλα
χαρακτηριστικά, ώστε να
εξατομικεύεται πλήρως η
εδαφική έκταση που αποτελεί το αντικείμενο της
δικαστικής διαμάχης και
να μπορεί ο αντίδικος να
καταλάβει για ποιό συγκεκριμένο τμήμα γης πρόκειται, αλλά και οι δικαστές να
μπορούν να αποφασίσουν
επί συγκεκριμένων ισχυρισμών.

ισχύσει και στην Ελλάδα.
Αυτό είναι συχνά αναγκαίο
εάν επί παραδείγματι η δικαστική απόφαση αφορά
χρηματική οφειλή του Α
προς τον Β, η οποία έχει
επικυρωθεί με δικαστική
απόφαση στον Καναδά,
αλλά ο Α, που είναι ο οφειλέτης, δεν έχει περιουσία
στον Καναδά, έχει όμως
στην Ελλάδα. Η απόφαση

πρέπει τότε να αποκτήσει
νομική ισχύ στην Ελλάδα,
ώστε μετά να γίνει η διαδικασία της αναγκαστικής
εκτέλεσης επί περιουσιακών στοιχείων που έχει ο Α
στην Ελλάδα, όπως ακίνητα ή τραπεζικούς λογαριασμούς και κατ’ αυτόν τον
τρόπο να ικανοποιηθεί η
εξοπλισμένη με εκτελεστό
συνέχεια στη σελίδα 12

Αλλοδαπή δικαστική απόφαση
μπορεί να ισχύσει στην Ελλάδα
Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Α θήνα, 10 Μαϊο υ
2017.
Πολλές φορές ομογενείς που έχουν στα χέρια
τους μία δικαστική απόφαση από χώρα του εξωτερικού, όπως είναι και ο Καναδάς, χρειάζονται η εν λόγω
αλλοδαπή απόφαση να

Ειδικώς όταν επίδικο δεν
είναι ολόκληρο το ακίνητο, αλλά μέρος ενός
ακινήτου, τα δικαστήρια
στην Ελλάδα απαιτούν η
περιγραφή του διεκδικούμενου τμήματος να είναι
πολύ αναλυτική, ώστε να
περιλαμβάνει αποτύπωση
όχι μόνο του τμήματος
που διακδικείται, αλλά και
αποτύπωση του μεγαλυτέρου ακινήτου, τμήμα
του οποίου είναι το διεκδικούμενο. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, πρέπει στην αγωγή να προσδιορίζεται η
θέση του διεκδικούμενου
τμήματος εντός του μεγα-

λυτέρου ακινήτου, ώστε
και ο εναγόμενος να μπορεί να αμυνθεί έναντι της
αγωγής, αλλά και το δικαστήριο να είναι σε θέση να
κρίνει το βάσιμο ή μη της
αγωγής, από τη μία πλευρά
και των ισχυρισμών του
εναγομένου, από την άλλη.
Στην υπ’ αριθ. 157/2016
απόφασή του το Εφετείο
Πατρών, σε υπόθεση που
ανέκυψε με αφορμή και
την διαδικασία δηλώσεων
στο Κτηματολόγιο, απέρριψε ως αόριστη αγωγή
που αναφερόταν σε διεκδικούμενα τμήματα ενός ευρυτέρου ακινήτου, διότι η

αναφορά στην έκταση (τετραγωνικά μέτρα) εκάστου
διεκδικούμενου τμήματος
δεν ταυτιζόταν με το συνολικό αίτημα της αγωγής
και η περιγραφή γενικώς
της θέσης, της επιφάνειας
και του σχήματος των διεκδικουμένων τμημάτων
εντός του μεγαλυτέρου
ακινήτου, ούτε λεπτομερής ήταν, ούτε σαφής και
ορισμένη.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr
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Αλλοδαπή δικαστική απόφαση μπορεί να ισχύσει στην Ελλάδα
συνέχεια από τη σελίδα 11
τίτλο (δικαστική απόφαση)
απαίτηση του Β.
Μία άλλη πολύ συχνή
περίπτωση είναι η απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που λύει τον γάμο μεταξύ δύο προσώπων, που
μπορεί να είχαν παντρευτεί
στην Ελλάδα ή στον Καναδά. Η απόφαση διαζυγίου
του καναδικού δικαστηρίου πρέπει να καταχωρηθεί
και στο δημοτολόγιο στην
οικογενειακή μερίδα του
Έλληνα πρώην συζύγου,
είτε διότι αυτός θέλει μετά
να τελέσει νέο γάμο, είτε
διότι απλώς θέλει να έχει εν
τάξει την οικογενειακή του
κατάσταση στην Ελλάδα

και να μην φαίνεται νυμφευμένος – παντρεμένος,
ενώ έχει βγάλει διαζύγιο στον Καναδά. Ακόμα
και για λόγους μετέπειτα
κληρονομικής διαδοχής
μπορεί κάποιος να θέλει
η αλλοδαπή απόφαση
διαζυγίου να ισχύσει και
στην Ελλάδα, ώστε να μην
φαίνεται πλέον ως παντρεμένος στην Ελλάδα και έτσι
όταν κληρονομηθεί να μην
τον κληρονομήσει ο / η
πρώην σύζυγός του.
Όταν λοιπόν επιθυμούμε η αλλοδαπή δικαστική απόφαση να ισχύσει
και στην Ελλάδα, πρέπει
να γίνει ένα δικαστήριο
στην Αθήνα, όπου θα προ-

σκομισθεί η αλλοδαπή
δικαστική απόφαση, είτε
με Απστίλλη (Σύμβαση της
Χάγης της 5ης Οκτωβρίου
1961), αν προέρχεται από
χώρα που είναι μέλος της
σχετικής διεθνούς συμβάσεως, είτε με επικύρωση
από το ελληνικό προξενείο
της ξένης χώρας, ή από
το προξενείο της ξένης
χώρας στην Ελλάδα, εάν
η χώρα αυτή δεν μετέχει
στην εν λόγω διεθνή σύμβαση περί Αποστίλλης,
όπως ο Καναδάς. Η αλλοδαπή απόφαση πρέπει
να προσκομισθεί τόσο
στο πρωτότυπό της στην
γλώσσα του αλλοδαπού
δικαστηρίου, όσο και σε

επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, είτε από την
μεταφραστική υπηρεσία
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, είτε από
δικηγόρο στην Ελλάδα,
που θα μπορεί καλύτερα
να αντιπαραβάλλει τους
νομικούς όρους μεταξύ
των δύο γλωσσών και των
δύο νομικών συστημάτων,
ερμηνεύοντας καλύτερα
στην ελληνική την σχετική
ορολογία.
Απαιτείται επίσης να
αποδεικνύεται ότι η αλλοδαπή απόφαση είναι
αμετάκλητη, κατά το ελληνικό δίκαιο, που συνήθως στο αλλοδαπό δίκαιο
σημαίνει «τελεσίδικη, final,

absolute» ή κάτι παρόμοιο.
Αυτό μπορεί να προκύπτει
από το κείμενο της ίδιας
της αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως, είτε από
ξεχωριστό πιστοποιητικό
της γραμματείας του αλλοδαπού δικαστηρίου ή
ακόμα και από έγγραφο
του δικαστή.
Μ ε γ ά λ η πρ ο σ οχ ή
πρέπει να δίδεται στο κείμενο της αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως, διότι
αποφάσεις από διάφορες
χώρες του κόσμου έχουν
εντελώς διαφορετική μορφή εν σχέσει προς τις προδιαγραφές του κειμένου
μίας ελληνικής δικαστικής
αποφάσεως. Συχνά προ-

Ελληνική Ιθαγένεια και Διαβατήριο για
Γεννηθέντες Εκτός Ελλάδος

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Ομογενείς ονομάζουμε τα πρόσωπα που έχουν
γεννηθεί εκτός των συνόρων της Ελλάδος, από
έναν τουλάχιστον Έλληνα
γονέα, ή έστω πρόγονο,
ήτοι παππού, γιαγιά, προπάππου, προγιαγιά κ.ο.κ.
Τα τελευταία χρόνια πολ-

λοί ομογενείς γεννηθέντες εκτός Ελλάδος
επιθυμούν να λάβουν
ελληνικό διαβατήριο,
κυρίως για να έχουν
απεριόριστη διαμονή
σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ίσα δικαιώματα με
τους πολίτες των χωρών αυτών, αλλά και διότι
επιθυμούν να ενισχύσουν
τους δεσμούς τους με την
μητέρα Πατρίδα.
Η βάση για κτήση ελληνικού διαβατηρίου για
κάποιον που έχει γεννηθεί εκτός Ελλάδος είναι
η εύρεση εγγράφων σε
κάποιον Δήμο στην Ελλάδα που να πιστοποιούν
την γέννηση στην Ελλάδα
του γονέα ή προγόνου του
ενδιαφερομένου και την

συνακόλουθη κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας από
την γέννηση. Για τους άνδρες τέτοια έγγραφα είναι
η εγγραφή στο Δημοτολόγιο (πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως) ή η εγγραφή
στο Μητρώο Αρρένων. Εάν
βρεθεί η εγγραφή σε ένα
από τα δύο, Δημοτολόγιο
ή Μητρώο Αρρένων, συνήθως αρκεί. Για τις γυναίκες
η εγγραφή εξευρίσκεται
μόνο στο Δημοτολόγιο.
Εάν ο ενήλικος αιτών
έχει παππού Έλληνα και
γιαγιά αλλοδαπή, ο γάμος
του παππού πρέπει να
ήταν θρησκευτικός, του
δόγματος που ακολουθούσε ο παππούς. Συνήθως
ο γάμος αυτός πρέπει να

ήταν χριστιανικός ορθόδοξος, μπορεί όμως και να
πρέπει να ήταν εβραϊκός,
ή άλλου δόγματος, εάν
ο παππούς ήταν εβραίος
στο θρήσκευμα ή κάποιου
άλλου δόγματος.
Εάν, αντιθέτως, ο ενήλικος αιτών έχει γιαγιά Ελληνίδα και παππού αλλοδαπό, ο γάμος της γιαγιάς
πρέπει να ήταν πολιτικός,
προφανώς εκτός Ελλάδος,
διότι προ του 1983 πολιτικός γάμος δεν μπορούσε
να τελεσθεί στην Ελλάδα.
Εφόσον έχουμε τον
σωστό γάμο του παππού
και της γιαγιάς, χρειαζόμαστε την γέννηση του
γονέα, (πατέρα ή μητέρας)
και τον γάμο των γονέων, που συνήθως δεν έχει
σημασία για την κτήση

της ιθαγενείας, εάν ήταν
πολιτικός ή θρησκευτικός.
Τέλος, θα χρειασθούμε
και την γέννηση του σημερινού αιτούντος την
ιθαγένεια. Για όσους έχουν
γεννηθεί μετά το 1984, το
αν οι γονείς τους τέλεσαν
θρησκευτικό ή πολιτικό
γάμο δεν έχει πλέον σημασία και αποκτούν ούτως ή
άλλως την ελληνική ιθαγένεια από γεννήσεως, εάν
συντρέχουν και οι λοιπές
προϋποθέσεις. Επίσης,
για όσους έχουν γεννηθεί
εκτός γάμου μετά το 1984
είναι ευκολώτερο να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια, παρά το ότι ο πατέρας
τους δεν είχε παντρευτεί
ποτέ την μητέρα τους, διότι δεν απαιτείται να αποδείξουν ότι ο πατέρας τους

Σάμος: Επιστροφή στον Μεσαίωνα!

σκομίζεται στην Ελλάδα
έγγραφο από ξένη χώρα
που δεν είναι δικαστική
απόφαση διαζυγίου, αλλά
πιστοποιητικό (certificate)
διαζυγίου. Αυτό δεν θα γίνει δεκτό από το ελληνικό
δικαστήριο, διότι αναγνώριση δεδικασμένου και
νομική ισχύς μπορεί να
δοθεί στην Ελλάδα μόνο
σε αλλοδαπή δικαστική
απόφαση και όχι σε αλλοδαπό πιστοποιητικό.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω, Master of
Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr

είχε αποκτήσει και την
ιθαγένεια της χώρας στην
οποία είχε μεταναστεύσει
και στην οποία γεννήθηκε
το παιδί του.
Εάν όμως ο αιτών έχει
γεννηθεί προ του 1984 και
είναι εκτός γάμου τέκνο
Έλληνα πατέρα και αλλοδαπής μητέρας, ο αιτών
για να πάρει την ελληνική
ιθαγένεια πρέπει να αποδείξει ότι ο πατέρας του
είχε αποκτήσει την αλλοδαπή ιθαγένεια και τον είχε
αναγνωρίσει με την αναγραφή του ονόματος τους
πατρός στο πιστοποιητικό
γεννήσεως του εξωγάμου.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω, Master of
Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr

Αναμένοντας την απάντηση του Υπουργείου Υγείας
Της Χριστιάννας Λούπα
www.palmografos.com
Μια ανατριχιαστική, στην
κυριολεξία, είδηση στο
χώρο της Υγείας που κυκλοφόρησε πρόσφατα,
με γέμισε αποτροπιασμό,
απορία και θυμό. Δεν μπορώ να διανοηθώ καμία
απολύτως δικαιολογία για
την επιστροφή σε μεσαιωνικές ιατρικές πρακτικές
που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στο Νοσοκομείο
Σάμου και δεν αποτελούν
παρά ντροπή για μια πολιτισμένη χώρα, όπως υποτίθεται ότι είναι η Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τον σταθμό Αιγαίου της
ΕΡΤ, το σύνολο των αναισθησιολόγων του Νοσοκομείου Σάμου, με απόφασή
τους, που κοινοποιήθηκε
εγγράφως στη διοίκηση
του νοσοκομείου, αρνούνται, για λόγους ηθικής(!),
τη χορήγηση αναισθησίας
σε περιπτώσεις αυτόβουλης διακοπής κύησης.
Μολονότι δεν έχει ακόμη
υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το όλο θέμα, οι
αναισθησιολόγοι επικαλούνται το άρθρο 31 του
Νόμου 3418/2005 (κώδικας ιατρικής δεοντολο-

γίας) το οποίο αναφέρει
πως «ο ιατρός μπορεί να
επικαλεσθεί τους κανόνες
και τις αρχές της ηθικής
συνείδησής του και να
αρνηθεί να εφαρμόσει ή να
συμπράξει στις διαδικασίες τεχνητής διακοπής της
κύησης, εκτός εάν υπάρχει
αναπότρεπτος κίνδυνος
για τη ζωή της εγκύου ή
κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της υγείας
της».
Στον αντίποδα, ο γενικός
γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,
κύριος Δημήτρης Βαρνάβας, επισημαίνει ότι «οι
γυναίκες στη Σάμο, εάν θέλουν εφεξής να διακόψουν
μία ανεπιθύμητη κύηση,
θα πρέπει να μεταβαίνουν σε άλλα νησιά ή να
μετέρχονται αυτοσχέδιες
μεθόδους, τις οποίες η ανθρωπότητα και η ιατρική
κατάφεραν με πολλούς κόπους να απωθήσουν στη
μνήμη τους ως σκοτεινό
και εφιαλτικό παρελθόν…
Προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τη χρονική
στιγμή που οι αναισθησιολόγοι έγιναν αντιρρησίες
συνείδησης, διότι από το
2005 μέχρι πρόσφατα η
Διευθύντρια Αναισθησιο-

λογικού κυρία Αποστόλου
χορήγησε αναισθησία σε
550 περιστατικά εθελούσιας διακοπής κύησης.
Τότε Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής ήταν ο
σύζυγός της κυρίας Αποστόλου, ο οποίος πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε. Μήπως η κυρία Αποστόλου, η
οποία ως συνδικαλίστρια
ήταν προσκείμενη στο
ΚΚΕ, προσχώρησε πλέον
σε θρησκευτικό δόγμα που
της απαγορεύει να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε
γυναίκες που θέλουν να
διακόψουν μία ανεπιθύμητη κύηση; Αν ναι, τότε
πρέπει να ενημερώσει τη
Διοίκηση του Νοσοκομείου και τον Ιατρικό Σύλλογο
και να πάψει να κρύβεται
πίσω από αόριστους λόγους συνείδησης. Αν όχι,
τότε οφείλει να διακόψει
αμέσως αυτήν την παρελκυστική τακτική. Το ίδιο
ισχύει και για τις άλλες
δύο συναδέλφους αναισθησιολόγους».(http://
w w w. t a n e a . g r / n e w s /
greece/article/5446453/
samos-anaisthhsiologoiarnoyntai-anaisthhsia-segynaikes-poy-theloyn-nakanoyn-ektrwsh/)
Εν κατακλείδι: Κύριε Βαρ-

ΣΑΜΟΣ: ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΤΡΩΣΗ
νάβα, καλά τα λέτε, επί του μπορεί να καταλάβει σε
πρακτέου όμως τί γίνεται; τι δύσκολη θέση περιέρΕλάχιστα μας ενδιαφέρουν χονται οι γυναίκες στη
τα εσωτερικά θέματα του Σάμο, αν μάλιστα λάβει
νοσοκομείου Σάμου, πολ- υπόψη του ότι το μοναδικό
λώ δε μάλλον οι λόγοι που νοσηλευτικό ίδρυμα στο
ώθησαν τους συγκεκριμέ- νησί είναι το νοσοκομείο
νους γιατρούς – κήνσορες Άγιος Παντελεήμων και
της ηθικής - να πάρουν μια ότι δεν είναι εφικτό (εκτός
τέτοια απόφαση ταλιμπα- του ότι είναι παράλογο) για
νικής νοοτροπίας, η οποία κάθε γυναίκα που θέλει να
θα μπορούσε κάλλιστα να διακόψει μια ανεπιθύμητη
εφαρμοστεί στη Σαουδική κύηση να ταξιδέψει σε
Αραβία ή στο Αφγανιστάν. κάποιο άλλο μέρος ή την
Αυτό που μας ενδιαφέρει Αθήνα.
και μας καίει είναι να δοθεί Πώς το βλέπετε; Θα γυρίΑΜΕΣΑ ένα τέλος στον σουμε στην εποχή που οι
παραλογισμό αυτό ΠΡΙΝ γυναίκες εν κρυπτώ και
ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΘΥΜΑ- παραβύστω, υπό το βάρος
ΤΑ. Κι ένας ηλίθιος ακόμα της ενοχής και της «αμαρ-

τίας», έκαναν
αμβλώσεις σε
κομπογιαννίτες, βάζοντας
σε τεράσ τιο
κίνδυνο την
υγεία τους και
την ίδια τη ζωή
τους;
Ω ς γυναίκα,
ως άνθρωπος,
αλλά κυρίως
ως ελληνίδα
πολίτης, ανεξαρτήτως του
τόπου κατοικίας μου, αρνούμαι να δεχτώ
μια τέτοια απαράδεκτη,
επικίνδυνη και αναχρονιστική απόφαση εντός της
ελληνικής επικρατείας.
Περιμένουμε ΕΝΑΓΩΝΙΩΣ
την ήδη καθυστερημένη
τοποθέτηση του Υπουργείου Υγείας και τη λήψη
άμεσων μέτρων, πριν να
είναι αργά.
Κύριε Ξανθέ, κύριε Πολάκη, ακούτε;
Ακούει κανείς, τέλος πάντων, σ’ αυτή την παζολινική χώρα που τρέχει στον
κατήφορο με σπασμένα τα
φρένα και σαλεμένας τας
φρένας;

PATRIDES

26 Μαΐου -10 Ιουνίου 2017

13

Διαθήκη χωρίς ημερομηνία είναι άκυρη

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Η δημόσια διαθήκη που
συντάσσεται σε συμβολαιογράφο στην Ελλάδα
ή ενώπιον Προξένου σε
κάποιο Προξενείο της Ελλάδος στο εξωτερικό, έχει
τα βασικά στοιχεία που
προβλέπει ο νόμος, διότι
συντάσσεται από συμβολαιογράφο ή Πρόξενο,
που γνωρίζουν τι πρέπει
να γράφει το κείμενο, από
πλευράς τυπικών στοιχείων. Όταν όμως κάποιος
συντάσσει μόνος του ιδιόγραφη διαθήκη και γράφει
το κείμενο με το χέρι του
από την αρχή μέχρι το

Της Χριστιάννας Λούπα
www.palmografos.com
“…όταν πεθαίνει ένα παιδί
πέφτει βαθύτατο σκοτάδι το ξημέρωμα
βρέχει μεγάλα δάκρυα
λαμπερά
πέτρινα γίνονται τα φύλλα
και τα δέντρα…”
Τόλη Νικηφόρου, «Όταν
πεθαίνει ένα παιδί»
Ζούμε πια με το θάνατο,
το αίμα, τις κραυγές, τους
τραυματίες, τον πανικό,

Της Χριστιάννας Λούπα
www.palmografos.com
Την ημέρα της μητέρας
δεν γιορτάζουν όλες οι μανάδες. Είναι εκατομμύρια
εκείνες σε όλον τον πλανήτη που δεν έχουν την
πολυτέλεια της χαράς. Αντί
μάλιστα να δεχθούν λουλούδια, θα πάνε εκείνες
λουλούδια στους τάφους
των παιδιών τους. Στα καθ’
ημάς, θα ήθελα να σταθώ
σε δύο χαρακτηριστικές
περιπτώσεις μανάδων που
τη 14η Μαΐου, θα τη βιώσουν ως ημέρα πένθους,
αντί γιορτής.
Τον Ιούλιο του 2012 η
15χρονη Μυρτώ Παπαδομιχελάκη βιάστηκε και
ξυλοκοπήθηκε άγρια στην
Πάρο, από τον νεαρό Πακιστανό Αχμέτ Βακάς. Το
δράμα του κοριτσιού είναι
γνωστό τοις πάσι. Η Μυρτώ, είκοσι χρόνων σήμερα,
δεν ζει, απλά υπάρχει. Το
ίδιο και η μητέρα της, Μαίρη Κοτρώτσου, η οποία,
με τα χίλια δίκια της, κάνει
διαχωρισμό μεταξύ προσφύγων και οικονομικών
μεταναστών, δηλώνοντας
για τους τελευταίους: «…
Αυτούς τους ανθρώπους
εγώ τους φοβάμαι και το
λέω ανοικτά γιατί έχω υποστεί τη βαρβαρότητα κάποιου συγκεκριμένου. Και
κάποιοι θα πουν, είναι όλοι
το ίδιο; Όχι, δεν μπορώ να

τέλος, εάν ο ίδιος δεν
είναι δικηγόρος ή γενικώς νομικός, μπορεί
εκ λάθους να παραλείψει να γράψει τα ελάχιστα εκείνα στοιχεία
που είναι αναγκαία για
την ισχύ της ιδιογράφου διαθήκης.
Η ιδιόγραφη διαθήκη
γράφεται εξ ολοκλήρου
με το χέρι του διαθέτη,
χρονολογείται κατά τρόπο
που να προκύπτει η ημέρα,
ο μήνας και το έτος και
υπογράφεται από αυτόν. Η
χρονολογία, από την οποία
προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος, απαιτείται,
για να υπάρχει δυνατότητα
ελέγχου της δικαιοπρακτικής ικανότητας του διαθέτη, της αληθινής βούλησής
του και των τυχόν ελαττωμάτων της. Δηλαδή είναι
αναγκαία η αναγραφή της
ημερομηνίας, για να γνωρίζουμε εάν τότε ο διαθέτης είχε ακόμα την χρήση
της λογικής και ήταν σε

τον πόνο, το κρίμα, το
γιατί. Δαντικές εικόνες συντροφεύουν την καθημερινότητά μας. Συστηθήκαμε
με τον τρόμο, γνωριστήκαμε, εξοικειωθήκαμε τόσο
μαζί του, που απέκτησε
πρόσωπο, σάρκα και οστά.
Συνυπάρχουμε.
Δεν έχω να πω πολλά για
την επίθεση στο Μάντσεστερ, ούτε και θέλω. Τα
λόγια, άλλωστε, υποβαθμίζουν πάντα τα βαθιά
συναισθήματα. Δάκρυα
έχω πολλά. Δάκρυα ψυχής.

θέση να γράψει, ή εάν ήταν
σε χρονική στιγμή όπου
ήταν ήδη σε προχωρημένο
στάδιο ασθενείας που του
στερούσε την διανοητική
επάρκεια.
Η ημερομηνία στο χειρόγραφο κείμενο της ιδιογράφου διαθήκης είναι
πολύ σημαντική επίσης για
να μπορεί να καθορισθεί η
ισχύς της διαθήκης, όταν
υπάρχουν και άλλες διαθήκες, ανάλογα με τη χρονολογική τους σειρά. Εάν
υπάρχουν περισσότερες
διαθήκες, ισχύουν βεβαίως όλες. Αν όμως υπάρχει
αντίφαση ή σύγκρουση
των διατάξεων της μίας
με την άλλη, υπερισχύει η
χρονικώς πιο πρόσφατη,
δηλ. η μεταγενέστερη. Εάν
δεν υπάρχει ημερομηνία
στο κείμενο της ιδιογράφου, πώς είναι δυνατόν
να τοποθετηθεί χρονικώς
εν σχέσει με τυχόν άλλη
διαθήκη, για να δούμε ποιά
είναι η τελευταία και άρα

αυτή που θα ισχύσει;
Η έλλειψη κάποιου από
τα παραπάνω στοιχεία
συνεπάγεται την ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης. Αν επομένως η
ιδιόγραφη διαθήκη δεν
έχει γραφεί ολόκληρη με
το χέρι του διαθέτη, αλλά
αυτός απλώς έχει βάλει
την υπογραφή του στο
τέλος ενός εκτυπωμένου
ή δακτυλογραφημένου
κειμένου, η διαθήκη είναι
άκυρη. Επίσης, εάν δεν
έχει υπογραφή στο τέλος
του κειμένου, εάν δεν έχει
ημεροχρονολογία και εάν
δεν γράφει το όνομά του,
η διαθήκη είναι μη ισχυρή.
Πρέπει να σημειωθεί ότι
όταν ελέγχεται η γνησιότητα της γραφής μίας διαθήκης, εξετάζεται όχι μόνο
η υπογραφή στο τέλος του
κειμένου, αλλά και η γραφή του ιδίου του κειμένου
και πρέπει αμφότερα τα
στοιχεία να συνηγορούν
στην γνησιότητα αυτής.

Παιδιά και Άγγελοι

Κάποιος άλλος όμως τα
είπε όλα. Το εξαίρετο σκίτσο του Δημήτρη Χαντζόπουλου στην Καθημερινή
της 24ης Μαΐου με άφησε
ενεά, με μάτια θολά, με
συνειρμούς οδυνηρούς
και μνήμες ανεπιθύμητες.
Κάτι έσπασε μέσα μου με
κρότο…
Πάντα θαύμαζα αυτόν
τον σκιτσογράφο, όμως
τώρα πραγματικά έδωσε
ρέστα! Με το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του κατάφερε να βγάλει την πιο

εμπεριστατωμένη αξονική
τομογραφία της σχιζοφρενικής πραγματικότητας
που, εκόντες–άκοντες, βιώνουμε, δίχως δυνατότητα
παρέμβασης. Κάτι σαν
ομηρική νέκυια.
To άψυχο κορμάκι του
τρίχρονου Σύριου Aylan
Kurdi ξεβράστηκε στην
παραλία της Αλικαρνασσού της Τουρκίας, στις 2
Σεπτεμβρίου 2015. Μια
εικόνα που στοιχειώνει τις
μέρες μου, κατατρύχει τις
νύχτες μου.

Εάν η υπογραφή και το κείμενο είναι γνήσια, η ημεροχρονολογία όμως είναι
πλαστογραφημένη, τότε η
διαθήκη είναι άκυρη. Αυτό
μπορεί να συμβαίνει όταν
μία ιδιόγραφη διαθήκη
είναι επί παραδείγματι
γραμμένη και υπογεγραμμένη από τον διαθέτη,
είναι δηλαδή γνήσια, λείπει
όμως η ημεροχρονολογία
επειδή ο διαθέτης ξέχασε
να την γράψει και κάποιος
άλλος προσέθεσε μετά με
το δικό του χέρι την ελλείπουσα ημεροχρονολογία.
Στην περίπτωση αυτή η
διαθήκη θα θεωρηθεί ότι
δεν έχει ημερομηνία, διότι η τεθείσα ημερομηνία
είναι πλαστογραφημένη.
Τα ανωτέρω έκρινε ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθ.
726/2016 (Γ’ Τμήμα) απόφασή του, ακολουθώντας
την βασική νομολογία εδώ
και πολλά χρόνια.
Εναλλακτικό σενάριο γνησιότητος διαθήκης, που

δεν γράφει ρητώς την ημερομηνία σύνταξής της,
είναι η περίπτωση όπου
από το κείμενο της διαθήκης μπορεί να συναχθεί
εμμέσως πλην σαφώς πότε
εγράφη. Εάν δηλαδή η διαθήκη δεν έχει ημερομηνία,
όμως ο διαθέτης γράφει
φράσεις όπως «σήμερα
είναι Χριστούγεννα και
χαιρόμαστε που γεννήθηκε το πρώτο εγγόνι μου»,
ή «γράφω αυτή την διαθήκη με ικανοποίηση που
η κόρη μου μπήκε πριν
από ένα μήνα στο πανεπιστήμιο», μπορεί ίσως
να διασωθεί η γνησιότητα
της διαθήκης με έμμεσο
προσδιορισμό της ημεροχρονολογίας σύνταξής της.

Η οκτάχρονη Αγγλοκύπρια
Saffie Rose Roussos, στις
22 Μαΐου, ξεκίνησε όλο
χαρά για το Manchester
Arena για ν’ ακούσει την
αγαπημένη της Ariana
Grande. Δεν θα χαμογελάσει ποτέ πια. Η μητέρα της
χαροπαλεύει (τη στιγμή
που γράφονται αυτές οι
γραμμές), μη γνωρίζοντας
το θάνατο της μικρής της
κόρης.
Χέρι-χέρι, ο Aylan και η
Saffie περιδιαβάζουν τις
γειτονιές ενός άλλου κό-

σμου, εξόριστοι από τον
πλανήτη Γη, που, σαν τον
Κρόνο, τρώει τα παιδιά της
και αυτοχειριάζεται.
Τα τιμαλφή μας δεν τα
προσέχουμε, τα ποδοπατάμε. Καλύτερη μοίρα δεν
μας πρέπει!
Τα παιδιά! Τα παιδιά! Κάποιος να προστατέψει τα
παιδιά!
Πόσους αγγέλους να χωρέσει πια ο ουρανός! Κι η
Γη τόσο φτωχή από αγάπη!

Μάγδα και Μαίρη: Βίοι παράλληλοι

πω ότι είναι όλοι το ίδιο,
απλά εγώ τους φοβάμαι
και νομίζω πως δικαιούμαι να τους φοβάμαι με
αυτό που συνέβη στο παιδί
μου».
Παράλληλα, η απελπισμένη μητέρα, έχει επανειλημμένα κάνει εκκλήσεις
για οικονομική βοήθεια,
καθότι επιστρέφοντας η
Μυρτώ στο σπίτι από το
κέντρο αποκατάστασης
ANIMUS, η οικογένεια θα
αντιμετωπίσει οικονομικό
πρόβλημα. Πρόσφατα μάλιστα η κυρία Κοτρώτσου
δέχτηκε δωρεά της Χρυσής Αυγής για νοσοκομειακό κρεβάτι και οξυγόνο,
γεγονός που κατακρίθηκε
σφόδρα από κάποιους
κήνσορες της ηθικής, από
εκείνους που κατακλύζουν
το πανελλήνιο.
Λίγο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2013, μια
άλλη τραγική ιστορία ξεκινά. Ο 34χρονος Παύλος
Φύσσας δολοφονήθηκε
από το μέλος της Χρυσής
Αυγής Γιώργο Ρουπακιά,
επειδή ο τελευταίος - και
όσοι ήταν ηθικοί αυτουργοί και συνένοχοι του
αποτρόπαιου εγκλήματος
– ενοχλήθηκαν από τους
στίχους που έγραφε και
τραγουδούσε. Η μητέρα
του, Μάγδα, με τα χίλια δίκια της επίσης, είναι ορκισμένη εχθρός της φασιστι-

κής οργάνωσης, την οποία
αποκαλεί εγκληματική και
ζητεί την αμείλικτη τιμωρία του ενόχου. Διατείνεται
μάλιστα ότι η Χρυσή Αυγή
καλύπτεται από την Αστυνομία και «… ότι στην πολιτική σκηνή επιχειρείται
ένα ξεδιάντροπο ξέπλυμα
του φασισμού και των ηττημένων του 1945…».
Δυο παράλληλες ιστορίες
απέθαντης θλίψης, δυο
μανάδες που η ζωή τους
γύρισε καπάκι από τη μια
στιγμή στην άλλη. Η μία
έχασε το παιδί της μέσα σε
δευτερόλεπτα και η άλλη
το βλέπει να υποφέρει
και να αργοσβήνει χωρίς
επαφή με τον κόσμο, ωσεί
παρόν.
Βλέπετε, στ’ αλήθεια, καμιά
διαφορά ανάμεσα στις
δύο αυτές γυναίκες; Δεν
υπάρχουν ούτε ιδεολογίες
ούτε δικαιολογίες όταν
μια μητέρα χάνει το παιδί
της. Ούτε κατηγορίες για
τον τρόπο αντίδρασης
και συμπεριφοράς τους
μπορούν να στοιχειοθετηθούν, όσο υπερβολικός
κι αν είναι. Κανένας δεν
δικαιούται να τους κουνά
το δάχτυλο! Ανεξάρτητα
από τον λόγο και τον τρόπο που χτυπήθηκε το παιδί
της καθεμιάς ο άφατος και
έσχατος πόνος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσά
τους, που τελικά γίνεται

αλυσίδα και συνδέει όλες
τις μάνες που έχουν βιώσει παρόμοιες οδυνηρές
εμπειρίες σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη της Γης. Αλυσίδα που θα τις κρατά
δεσμώτριες μέχρι το τέλος

της μίζερης ζωής τους.
Κουράγιο Μάγδα, Μαίρη
κι όλες εσείς που κουβαλάτε σταυρό, όπου κι αν
βρίσκεστε, σε όποια φυλή
κι αν ανήκετε!
Σε όλες τις υπόλοιπες μα-

*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω, Master of
Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr

νούλες, χρόνια πολλά! Χαρείτε τη γιορτή σας! Σας
αγαπάμε και σας οφείλουμε τα πάντα!

Ευκαιρία.
Πωλείται οικόπεδο 900 τ.μ. στο Δώριο Μεσσηνίας,άρτιο
οικοδομήσιμο, εντός σχεδίου πόλεως και γωνιακό.
Τιμή πώλησης 25.000,00 €.
Πληροφορίες Αλεξόπουλος Α.
τηλ. 697 722 8777
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Το «Αλβανικό Βιλαέτι των... Ιωαννίνων» θυμήθηκαν τα Τίρανα
σαν σε ίδρυση Αλβανικού Πριγκιπάτου που θα
επεκτείνονταν μέχρι την
Πρέβεζα απορρίφθηκαν
από το ελληνικό κράτος,
το οποίο όχι μόνο δεν θα
μπορούσε να εγκαταλείψει τον εθνικό στόχο της
απελευθέρωσης της Ηπείρου από τον Οθωμανικό
ζυγό, αλλά διατηρούσε
σταθερά και το όραμα της
απελευθέρωσης των ελληνικών πληθυσμών μέχρι
τον Γνεύσιμο Ποταμό.

Με την επίσημη ανοχή
και «ευλογία» των αλβανικών αρχών, συνεχίζεται η
καλλιέργεια του αλυτρωτισμού και του εθνικισμού
εις βάρος της Ελλάδας.
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Αλβανίας στα
Τίρανα παραχωρήθηκε
για την πραγματοποίηση
εκδήλωσης για την 140η
επέτειο της ίδρυσης της
λεγόμενης «Αλβανικής
Επιτροπής των Ιωαννίνων», στην οποία παραπέμπει συχνά ως σημείο
αναφοράς ο αλβανικός
εθνικισμός και μεγαλοϊδεατισμός.
Η Επιτροπή αυτή, όπως
ανέφερε και το πρόγραμμα
της εκδήλωσης ιδρύθηκε
τον Μάιο του 1877 από
«αλβανούς πατριώτες»
από όλες τις επαρχίες του
Βιλαετιού των Ιωαννίνων
από το Μπεράτι και την
Αυλώνα μέχρι το Τεπελένι, το Αργυρόκαστρο την
Πρέβεζα και την Πρεμετή,
με σκοπό να διακηρύξουν
την Ένωση όλων των περιοχών που κατοικούσαν

Αλβανοί σε ένα και μόνο
βιλαέτι, προκειμένου να
αποφευχθεί ο «διαμελισμός των εδαφών αυτών
από τα γειτονικά κράτη».
Η «Αλβανική Επιτροπή
των Ιωαννίνων» έστειλε
υπόμνημα στον Σουλτάνο ζητώντας την Ένωση
όλων των «αλβανικών εδαφών» σε ένα βιλαέτι και
ταυτόχρονα οργάνωσε
τα επόμενα βήματά της.
Όπως αναφέρθηκε στην

εκδήλωση, σύμφωνα και
με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους οργανωτές του συνεδρίου,
η «Αλβανική Επιτροπή
Ιωαννίνων» αποφάσισε
την οργάνωση εξέγερσης
εναντίον του Οθωμανικού
κράτους με την συμμετοχή
και των αλβανών αξιωματικών που υπηρετούσαν
στον Οθωμανικό Στρατό
και συγχρόνως έναρξη
διαπραγματεύσεων με
την Ελλάδα, με σκοπό να

πεισθεί η Αθήνα για τη
δημιουργία ανεξάρτητου
αλβανικού κράτους. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία
που παρουσίασαν αλβανοί
εθνικιστές που οργάνωσαν
την εκδήλωση, η «Αλβανική Επιτροπή» προσέφερε
ως... αντάλλαγμα στην
Αθήνα τη συναίνεση της
για την επέκταση του ελληνικού κράτους προς
τη Θεσσαλία,τη Θράκη
και τη Μακεδονία. Αυτές
οι ιδέες που θα οδηγού-

Στην εκδήλω σ η αυτή
αναπτύχθηκαν επίσης οι
γνωστοί ισχυρισμοί ότι
τα Ιωάννινα ήταν η «μεγαλύτερη αλβανική πόλη
του Νότου», αλλά σήμερα
το αλβανικό στοιχείο έχει
εξαφανισθεί ως αποτέλεσμα των «σφαγών, των
βίαιων μετακινήσεων και
της επιχείρησης αφομοίωσης των Αλβανών της
Τσαμουριάς»…

Ναζί, γεγονός που οδήγησε στη φυγή όσων ενέχονταν σε εγκλήματα πολέμου προς την Αλβανία,
το 1913 συμμάχησαν με
τους Οθωμανούς, ώστε να
αποκρουσθεί η νικηφόρα
προέλαση του Ελληνικού
Στρατού που οδήγησε και
στην απελευθέρωση της
πόλης των Ιωαννίνων.
Ενόψει των εκλογών του
Ιουνίου και της προσπάθειας του Edi Rama να κερδίσει τις μειονοτικές ψήφους,
καθώς το ΚΕΑΔ έχει ταχθεί
με την Αντιπολίτευση στο
μέτωπο των δυνάμεων
που έχουν δηλώσει αποχή
από τις εκλογές, αποφεύγει
τις επιθέσεις προς την Ελλάδα, αλλά με κάθε τρόπο
καλλιεργεί το εθνικιστικό
κλίμα. Εξάλλου στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η
εκ νέου συνεργασία του με
το κόμμα των Τσάμηδων,
αλλά και η επιθετική πολιτική που έχει εφαρμόσει
έναντι της ΠΓΔΜ.

Με περισσό θράσος οι
οργανωτές του Συνεδρίου
παραδέχονται βεβαίως Ν.Μ.
ότι οι Τσάμηδες πριν ακόμη συμμαχήσουν με τους

Ακούσατε, ρεεεε, ακούσατε φωνές πανικού,

τρόμου, απόγνωσης, εγκατάλειψης και ντροπής;
«Φρουρά, φρουρά, φρουρά, φρουρά.
Φρουρά, αποβάλλεται ο κ. Κασιδιάρης.

Από τον επαναπατριζόμενο Θεσσαλό Πολίτη Βάιο
Φασούλα
Ελληνική κοινωνία, έλληνες πολίτες, SOS! Με τα
«μέτρα» και τα «αντίμετρα»
η «ΕΕ» δ ι χ ά ζ ε ι την ελληνική κοινωνία. Τα εξανδραποδισμένα μνημονιακά κόμ-ματα-εταιρίες,
επιμένουν στην ατέρμονη
συγκόλληση με την ελιτ«ΕΕ» και τις ε-φαρμογές
των ληστρικών μέτρων
των αγρίων του βορρά σε
βάρος της Χώρας μας. Τα
δρώμενα, όπως καταγράφονται σήμερα, καθιστούν
υπόλογους τους έλληνες
πο-λίτες που ακόμα δεν
έχουν αναλογιστεί τις ευθύνες τους. Γκρεμίστε τα
είδωλα, άν-θρωποι. Επιλέξτε επιτέλους τι θέλετε. Την
Ελλάδα ή τα διεφθαρμένα
κόμματα και τους ονάγρους του βορρά;
«Πολιτικοί» αστερισμοί του
ίδιου σύμπαντος δείξανε
το μπάχαλο του μαντριού,
της στάνης, της χάβρας,
του χανιού, όπως θέλετε
πείτε το. Μόνο μην το πείτε
ελληνικό κοινοβούλιο. Τα
συστημικά κόμματα-εταιρίες έχουν πουλήσει και
τη μάνα τους στο σα-τανά και τα εμπορεύματα
που μας πουλάνε είναι
πρασινάλογα, μεταξωτές
κορδέλες και κοινοβουλευτικά προπετάσματα
καπνού. Οι... μαγκιές όσο
και οι φωνές εντός της χάβρας, αποτελούν το σήμα
κατατεθέν του αίσχους και
της ντροπής και αποκτά
πιο έντο-νο χαρακτήρα
και βεληνεκές παγκόσμι-

ας εμβέλειας όταν φωνές,
όπως ...«φρουρά, φρουρά
που είναι η φρουρά...» ταπεινώνουν την Ελλάδα στο
έσχατο. Ο... τσαμπουκάς
ή η πρόκληση τσαμπουκαλισμού δεν γίνεται στη
...βουλή..., εάν και εφόσον
υπάρχει βουλή, αλλά στα
πεζοδρόμια του υποκόσμου. Όμως την ανομία και
την διαφθορά την έχουν
μεταφέρει στα έδρανα που
ο φορολογούμενος-βλάκας πολίτης πληρώνει...
Και αυτά όλα μαζί λέγονται
σύστημα.
Λοιπόν, φρουρά! Βεβαίως
και υπάρχει φρουρά! Άκου
λέει, πού είναι η φρουρά!
Δε βλέπεται ολόκληρο
ιστό μιας δηλητηριώδης
δυτικοευρωπαϊκής αράχνης που φυλάσ-σεται δεόντως από τους «έλληνες»
εμπόρους, «φύλακες» και
υπερασπιστές...,(και ας
μη μας δουλεύει ο κύριος
Μητσοτάκης με τις «αντιπαραθέσεις» του με τον
«αριστερό» συνοδοιπόρο
του κύριο Τσίπρα και αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε σε λαϊκές παροι-μίες
με χοίρους και σούρλα…,)
των μνημονίων, των πολυσυζητημένων αντιλαϊκών
και αντιδημοκρατικών και
ανθελληνικών και φασιστικών-εξοντωτικών «μέτρων» και «α-ντιμέτρων».
Μέτρα που μεγαλώνουν
τις κοιλιές των μασόνων,
μέτρα συριζαϊκά, που θα
μπο-ρούσε να τα βροντήξει, ο κύριος Τσίπρας με
την …αριστερή κομπανία
του, να απευθυν-θεί προς
τους ευρωπαίους τοκο-

γλύφους και ορθά κοφτά
να τους πει: Στοπ! «κύριοι»,
δεν πάει άλλο, εμείς σαν
αριστερή κυβέρνηση δε τα
δεχόμαστε και να σηκωθεί
και να τα μαζέψει και ας
έμενε και το «παλιάμπελο» εκτός της λέσχης των
ονάγρων. Θα είχε ορθώσει
το ανάστημα η Ελλάδα και
αυτός θα είχε σώσει ελάχιστα την αξιοπρέπειά του.
Προφανώς δεν έχει αντιληφθεί ότι αυτά τα «μέτρα-αντίμετρα» αποτελούν το
κε-ρασάκι της αθλιότητας,
της κυριολεκτικής αποδόμησης της Ελλάδας και
τον εξοστρακι-σμό του
ελληνικού λαού, αφού του
αφαιρούν την πέτσα για
να νιώθει απόλυτα ανήμπο-ρος και εξαρτημένος
από ένα συσσίτιο του δήμου και της εκκλησίας.
Υπηρέτες της κάπως ολιγόχρονης εναλλαγής στην
εξουσία, η ΝΔ από τη μια
έχει ως στόχο να «εξουδετερώσει» το Σύριζα και
να αναλάβει την εξουσία
και ο Σύριζα, ο… φουκαράς, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα μέσα από ψέμα
που κληρονόμησε από
τις κομ-ματικές εταιρείες
ΠαΣΟΚ και ΝΔ και από
παΣΟΚτζίδικες συνταγές
παλιάς γραφής. Από την
άλλη ο εθισμός της εξουσίας τους μεταβάλει σε
πεισματικούς καρεκλοκενταύρους και οι κατά πρόσωπο… αντιπαραθέσεις
τους επιβεβαιώνουν και
τους ρόλους τους και το
ανύπαρκτο πολιτικό τους
επίπεδο και το ανθελληνικό τους ταμπεραμέντο. Επί

πλέον από τη μια ο μέγας
«σύμμαχος» ο αποπροσανατολισμός και από την
άλλη τα προπετά-σματα
καπνού, είναι μέθοδοι δοκιμασμένοι, πολυχρησιμοποιημένοι, γνωρίζονται
με την ελληνική κοινωνία
και η εμμονή στη χρήση
τους, τους καθιστά αμή
τι άλλο από ανίκα-νους,
άχρηστους, επικίνδυνους.
Τα εθνικά προβλήματα,
όπως τα τουρκικά, τα Σκοπιανά, τα Αλβανικά-Βαλκανικά αλλά και τα ευρωπαϊκά…, (με την έννοια ότι
και η «ΕΕ» τινάζεται στον
αέρα…,) όπως παρουσιάζονται τον τελευταίο καιρό στο καλυμμένο πλέον
από «πολιτική» ρύπανση
ευ-ρωθέατρο, βρίσκονται
σε άλλη κατηγορία. Εξέχει
η κατάκτηση της εξουσίας και μόνο. Στην αρένα
των «μετωπικών συγκρούσεων» της «αριστεράς»
του κ. Τσίπρα και της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη,
την ηθοποιία τους την
έχουμε καταλάβει· ο αποπροσανατολι-σμός και ο
βερμπαλισμός έχουν την
πρώτη θέση, συμμετέχει
δε ο εκφαυλισμός και η
εμποροκρατία. Εκεί τα
πάνε υπέροχα και οι δυο
κομματικές εταιρίες.
Ο Σύριζα όφειλε να μιλήσει
με αλήθειες και όχι με ψευτιές. Αυτό τον κατέβασε
στον Άδη. Η ΝΔ δεν δικαιούται να… ασκεί κριτική
και ιδιαίτερα να διεκδικεί
την ε-ξουσία. Σαράντα
χρόνια τι έκανε; Αυτοί,
τα δυο κόμματα δηλαδή,
ΝΔ και τα εναπομεί-ναντα

φερέφωνα του ΠαΣΟΚ (δες
π.χ. κα Γεννηματά, χρόνια τραπεζική υπάλληλος,
φτου! στα κόρφια μας, για
πρωθυπουργίνα κάνει)
αυτοί δεν ήταν και έκαναν
ό, τι έκανε η Σκύλλα και
η Χάρυβδη; Μόνο που τα
δυο τέρατα υπήρξαν στη
μυθολογία και όχι στην
πραγματικότητα. Αν δεν
μπορούν να σκύψουν στα
προβλήματα να φύγουν.
Κλείνοντας δυο αποσπάσματα για τους μνημονιακούς αρχηγούς των κομμάτων και τους ασυνείδητους
πολίτες:
«Οι έλληνες, ελληνάρες δεν
έχουν ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ αλλά
«καλλιτέχνες», μαφιόζους,
λαμόγια, τζάκια..., σαράντα
χρόνια βουλευτής σου
λέει ο άλλος, υπερηφανεύεται και σηκώνεται η
τρίχα κάγκελο και η υπερπαραγωγή που βγάζει ο
«πολιτικός μπαχτσές» από
αχταρμάδες, βολεμένων,
«ιδεολόγων»…, κι εδώ
είναι που να τραβάς τα
μαλλιά σου. Ψάξτε όσο
θέλετε τα τελευταία σαράντα χρόνια και βρείτε έναν
«πολιτικό» που να μοιάζει
έστω και με μια τρίχα από
τα αχαμνά του Μακρυγιάννη, του Κολοκοτρώνη, του
Καραΐσκάκη και άλλων πατριωτών του 21.. Θα βρείτε όμως ψευτοεθνάρχες,
ονόματα που με τον άλφα
ή βήτα τρόπο έχουν συμβάλει στο μέγιστο για τη
σημερινή κατάσταση της
Ελλάδας, μιας Ελλάδας των
κομμάτων και των αποβλακωμένων πολιτών της
που συμμετείχαν εξίσου

στην καταστροφή. Αυτή
είναι η Ελλάδα του σήμερα
που τα λαμό-για, ληστές
και κλέφτες δεν μπορεί να
τα βάλει κανείς στο χέρι.
(Από το: Είναι κανείς εδώ;»
(Μας ακούει κανείς; (6ον)
Ιούλιος 11 2015)
Και από το (Φθινοπωρινό
αφιέρωμα του 2016 - Ό λ
οι μαζί μπορούμ
ε (5ον)
«Το ότι τους έλληνες εργαζόμενους επί σαράντα
χρόνια τους λήστεψαν τα
ταμεία και σήμερα τους
φορολογούν με εγκληματικούς τρόπους και τους
επιβάλλουν την φτώ-χεια,
την πείνα, την επαιτεία,
την αυτοδικία, την αναγκαστική εγκατάλειψη και
φυγή και επιπλέον τον
παροτρύνουν να γίνει εθελοντής σε διάφορες ΜΚΟ
και του προσφέ-ρουν τη
συνήθεια των συσσιτίων ...
Αυτοί λοιπόν, οι έλληνες, οι
νεοέλληνες γηγενείς, εξακολουθούν να συμπεριφέρονται απαθέστατα, να
απεργούν και να διαμαρτύρονται και ως εκεί. Αντί
να βουίξουν οι δρόμοι από
την χειμαρρώδη παρουσία
τους, με την α-πάθεια τους
θυμίζουν στάνη με πρόβατα που βελάζουν επειδή ο
κτηνοτρόφος ξέχασε να
τα δώσει βορά, την οποία,
βορά, τα ίδια πρόβατα δημιουργούν στο μαντρί…
Ε.Ε. Ελλάδα, Τρίκαλα, Μάιος 18 2017 pelasgos@
fasoulas.de www.fasoulas.
de
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Τσάμηδες και η ένοπλη δράση τους στην κατοχή
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Χ ο λ έ - Ηπείρου από τον Ελληνικό
βας-Πολιτικός Επιστήμων Στρατό.
Με την ανταλλαγή των
Κατά τη διάρκεια της Τουρ- πληθυσμών του 1923 όλοι
κοκρατίας όποιος χανόταν οι Μουσουλμάνοι έπρεγια την Ορθοδοξία, χανό- πε να φύγουν από την
ταν και για τον Ελληνισμό. Ελλάδα. Οι Τσάμηδες δεν
Όποιος εξισλαμιζόταν είτε είχαν προσανατολισμό
ακουσίως είτε εκουσίως, προς την Τουρκία, αλλά
τούρκευε. Τήν αλλαγή του πρός το νεοϊδρυθέν κράθρησκεύματος ακολου- τος της Αλβανίας και ζήθούσε και η αλλοίωση τησαν να παραμείνουν στη
της εθνικής συνειδήσεως. Θεσπρωτία. Η δικτατορική
Χαρακτηριστική περίπτω- κυβέρνηση του Στρατηγού
ση είναι οι Μουσουλμάνοι Θ. Παγκάλου τούς κράτησε
Τσάμηδες της Θεσπρωτί- στην Ελλάδα ως μία ένδειας, οι οποίοι διακρίθηκαν ξη φιλίας προς την γειτονιγια την ανθελληνική δρά- κή Αλβανία. Η χειρονομία
ση τους κατά την περίοδο αυτή δεν εκτιμήθηκε από
τίς Αλβανικές κυβερνήσεις.
της Κατοχής (1941-44).
Μετά την διπλή ατυχή Καταπάτησαν την Αυτονοεξέγερση του Μητροπο- μία της Βορείου Ηπείρου,
λίτου Τρίκκης Διονυσίου για την οποία είχαν δετου Φιλοσόφου (ή Σκυ- σμευθεί με το Πρωτόκολλο
λοσόφου) και τον μαρτυ- της Κερκύρας του 1914,
ρικό του θάνατο το 1611, και προέβησαν σέ σκληρή
πολλοί Χριστιανοί της καταπίεση των Ελλήνων
Ηπείρου αναγκάσθηκαν Βορειοηπειρωτών ήδη
να εξισλαμισθούν για να από τη δεκαετία του 1930.
αποφύγουν την θανάτω- Κατά τη διάρκεια του Β΄
ση. Επίσης άλλες ομάδες Παγκοσμίου Πολέμου η
Ορθοδόξων της περιοχής πατρίδα μας μοιράσθηκε
προσεχώρησαν εκουσίως σέ τρεις ζώνες κατοχής.
στο Ισλάμ, τη θρησκεία του Την Ιταλική, τη Γερμανική
κατακτητή Οθωμανού, για (Αττική , Θεσσαλονίκη και
να αποκτήσουν προνόμια περιοχές πού συνόρευαν
διοικητικά και φορολογι- με την Τουρκία) και τη
κά. Έτσι δημιουργήθηκε με Βουλγαρική (Ανατολική
επίκεντρο τη Θεσπρωτία η Μακεδονία και Θράκη).
πληθυσμιακή ομάδα των Ειδικά στην περίπτωση της
Μουσουλμάνων Τσάμη- Ηπείρου πρέπει να παραδων. Το όνομα Τσάμης το δεχθούμε υπήρξε διπλή
έλαβαν από παραφθορά κατοχή: Ιταλική και Αλβατου ονόματος Θύαμις, πού νική. διότι οι Τσάμηδες με
είναι η παλαιότερη ονομα- εντολή και καθοδήγηση
σία του ποταμού Καλαμά. της φασιστικής κυβερνήΜέσα σε λίγα χρόνια ο εξι- σεως της Αλβανίας -συμσλαμισμός τους μετέβαλε μάχου του Μουσσολίνι,

δώρου στο βιβλίο του «Οι
Μουσουλμάνοι Τσάμηδες» (1) παρατηρεί ότι οι
Τσάμηδες: «Προέβησαν
από τον Ιούλιο 1942 και
σέ Οργάνωση, Εν εΙδει
κυβερνήσεώς τους, τρομοκρατική ουσιαστικά,
την καλουμένην KSILIA,
ήτοι Ελληνιστί «Αλβανικό
Σύστημα Πολιτικής Διοικήσεως». Προχώρησαν
έτσι αυθαίρετα και με την
ανοχή ή και με τη συνεργασία των Κατακτητών στην
ανάλογη οργάνωση της

ραμυθιάς στίς 29.8.1943. Η
Ιταλία του Μουσσολίνι είχε
ανακηρύξει την Αλβανία
σε ιταλικό προτεκτοράτο
και ευνοούσε τα σχέδια
της Μεγάλης Αλβανίας.
Θυμίζω ότι κατά την ίδια
περίοδο τό Κοσσυφοπέδιο
και ένα τμήμα της Βάρνταρσκα (σημερινό κράτος
των Σκοπίων) είχαν κατακτηθεί από τον ιταλικό
και γερμανικό στρατό και
είχαν παραχωρηθεί στην
Αλβανία.
Εκμεταλλευόμενοι τη σύ-

Τσάμηδες υποδέχονται ως «απελευθερωτές» -μετά τους
Ιταλούς- και τα ναζιστικά στρατεύματα στην περιοχή
της Θεσπρωτίας
τοπικής Αυτοδιοικήσεως μπραξη με τον ιταλικό και
(διοικητική, αστυνομική με τον γερμανικό στρα-Ντζενταρμερί-, με ένοπλα τό κατοχής οι Μουσουλτμήματα κ.τ.τ.) με στόχο μάνοι Τσάμηδες κατά τα
την εξόντωση του Χρι- έτη 1941-1944 έδρασαν
στιανικού στοιχείου και εγκληματικά και ανθελλητον πλήρη εξαλβανισμό νικά ως εξής: Εφόνευσαν
της Θεσπρωτίας. από τα 632 Έλληνες, απήγαγαν ως
ηγετικά στελέχη της δια- ομήρους και εξαφάνισαν
βόητης εκ Παραμυθιάς Οι- 428, βίασαν 209 γυναίκες,
κογένειας ΝΤΙ- πυρπόλησαν 2.332 οικίες,
Ν Ο ( Μ α ζ ά ρ λεηλάτησαν ολοσχερώς
καί Νουρή), ο 53 χωριά. Όλα τά θύματα
Νουρή Ντίνο ήσαν Έλληνες Ορθόδοξοι
σέ ομιλία του της Θεσπρωτίας και άλλων
στους Φιλιάτες περιοχών της Ηπείρου. Οι
φέρεται διακη- Τσάμηδες λησμόνησαν ότι
ρύξας-πάντως ήταν απόγονοι Χριστιαο ίδιος και το νών. Ο εξισλαμισμός τους
ε φ ά ρ μ ο ζ ε : μετέτρεψε σε φανατικούς
«Γενναίοι! Θά- γενίτσαρους και απηνείς
νατος στους διώκτες του ΕλληνορθοΈλληνες, όπου δόξου Γένους.
τούς βρίσκε- Σχετικά με τη συνεργασία
τ ε , ν ά το ύ ς των Τσάμηδων με τον Γερσ κ ο τ ώ ν ε τ ε . μανικό στρατό κατοχής
Η Τσαμουριά ο καθηγητής Αθανάσιος
μέχρι Πρεβέ- Γκότοβος επισημαίνει τα
ζης πρέπει να εξής στο τεύχος 99 του
μείνει καθαρά περιοδικού ΑΡΔΗΝ:
Αλβανική. Εκδικούμεθα «… Τό τάγμα Νουρί Ντίτούς εχθρούς μας, επε- ν ο π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι σ τ ι ς
κτείνουμε τα σύνορα της 18.3.1944 την εξής εικόνα
Αλβανικής μας πατρίδας. σέ ό,τι αφορά τή σύνθεση,
Η κραταιά Ιταλία είναι στο τον ρουχισμό και τον οπλιπλευρό μας».
σμό: Δύναμη του Τάγματος
Από τα εγκλήματα των προς το παρόν 691 άνδρες
ενόπλων Τσάμηδων ξεχω- από την περιοχή Ηγουμενίρίζει η ομαδική εκτέλεση τσα-Φιλιάτες-Παραμυθιά
των 49 Προκρίτων της Πα- και 391 άνδρες από την πε-

κυριολεκτικά σέ Τούρκους
ή μάλλον Τουρκαλβανούς,
δεδομένου ότι ομιλούσαν
διαλέκτους της αλβανικής γλώσσας. Εντάχθηκαν
στον Οθωμανικό στρατό
και κατά τούς Βαλκανικούς
Πολέμους του 1912-23
πολέμησαν για να εμποδισθεί η απελευθέρωση της

εξοπλίστηκαν από τον Ιταλικό Στρατό και έδρασαν
κατά των Ελλήνων συμπολιτών τους. Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας οι
Τσάμηδες συνεργάσθηκαν
προθύμως και με τον Γερμανικό Ναζιστικό Στρατό
κατοχής.
Ο Απόστολος Παπαθεο-

Οι
αστρονόμοι
ανακάλυψαν τον πιο καυτό
γ ι γ ά ν τ ι ο ε ξ ω πλα ν ήτ η
που έχει βρεθεί μέχρι
σήμερα. Οι θερμοκρασίες
στην επιφάνειά του
εκτιμάται ότι φθάνουν
τους 4.327 βαθμούς
Κελσίου, ξεπερνώντας
τις αντίστοιχες πολλών
ά σ τρ ω ν, ε ν ώ ε ί ν α ι
μόνο 927 βαθμούς
ψυχρότερος από τον Ήλιο
μας. Το προηγούμενο

ρ ε κόρ θ ερ μ ο κρ α σ ί α ς KELT-9b και περιφέρεται
εξωπλανήτη ήταν 3.027 γύρω από το τεράστιο
καυτό άστρο KELT-9, το
βαθμοί Κελσίου.
οποίο είναι διπλάσιο σε
Ο καυτός εξωπλανήτης, μέγεθος από τον Ήλιο και
που βρίσκεται σε απόσταση έχει θερμοκρασίες κοντά
650 ετών φωτός από τη σ τους 9.900 βαθμούς
Γη στην κατεύθυνση του Κελσίου, δηλαδή σχεδόν
αστερισμού του Κύκνου, διπλάσιες από τον Ήλιο.
είναι ένας αέριος γίγαντας
με σχεδόν τριπλάσια μάζα Ο ε ξωπλανήτης είναι
από τον Δία, αλλά με μόνο βαρυτικά «κλειδωμένος»
τη μισή πυκνότητα του με το άστρο του, πράγμα
τελευταίου. Ονομάζεται που σημαίνει ότι η μία

ριοχή Αργυροκάστρου. Το
τάγμα υπάγεται από επιχειρησιακής πλευράς στη
Μεραρχία STEYER και οικονομικώς στό Ι/724. … Ο
εφοδιασμός με ρουχισμό,
οπλισμό και πυρομαχικά
ρυθμίζεται κεντρικά από
το 22 ορεινό Σώμα Στρατού στα Ιωάννινα. ……..
Από πληροφοριοδότης
και οργανωτής της πολιτικό-στρατιωτικής δραστηριότητας των Τσάμηδων
στη Θεσπρωτία, ο Νουρί
Ντίνο γίνεται διοικητής
το υ ο μ ώ ν υ μου τάγματος
στο Αργυρόκασ τρο για
να εμπλακεί
σε υποθέσεις
μαύρης αγοράς, όπως τον
κατηγορεί ο
ομοϊδεάτης
ανταγωνιστής
του νομάρχης
Αργυρόκασ τρου. Παρ΄
όλα αυτά οι
σχέσεις του με
τη γερμανική
σ τρατιωτική
διοίκηση της
Η π ε ίρ ο υ θ α
παραμείνουν
μέχρι το τέλος στενές».
Οι εθνικές αντιστασιακές
δυνάμεις του ΕΔΕΣ υπό
τον Ναπολέοντα Ζέρβα
ανέλαβαν τον Αύγουστο
του 1944 την εκδίωξη
των ενόπλων Τσάμηδων.
Ο Νούρι Ντίνο οδήγησε
20.000 Μουσουλμάνους
Τσάμηδες στην Αλβανία
για να αποφευχθεί η σύλληψη των ενόπλων ανθελλήνων εγκληματιών.
Η ηγεσία των Τσάμηδων
παρέσυρε σε μια ολέθρια
πορεία όλη την κοινότητα
των ομοεθνών και ομοθρήσκων τους. Η αλήθεια
πάντως είναι ότι και μεταξύ
των αμάχων Τσάμηδων
ελάχιστοι διαφώνησαν με
τις επιλογές της ηγεσίας.
Πλην ολιγάριθμων εξ αυτών που εντάχθηκαν στην
πατριωτική αντιστασιακή
οργάνωση ΕΔΕΣ, το σύνολο σχεδόν των εξισλαμισμένων αλβανοφώνων
Τσάμηδων της ελληνικής
Ηπείρου πίστεψε στο όραμα της Μεγάλης Αλβανίας
και ζήτησε στήριξη από
τον Ιταλικό Φασισμό.
Το 1945 το Δικαστήριο
Δωσίλογων Ιωαννίνων,
που ασχολήθηκε με τους
συνεργάτες των κατακτητών και με τα εγκλήματα
πολέμου, καταδίκασε ερήμην 1.900 Τσάμηδες Μουσουλμάνους. Η περιουσία
τους δημεύθηκε υπέρ των

θυμάτων του πολέμου.
Όλοι οι καταδικασθέντες
βρίσκον ταν ήδη σ την
Αλβανία. Η αλλαγή του
καθεστώτος στα Τϊρανα,
όπου οι Κομμουνιστές του
Εμβέρ Χότζα κατέλαβαν
την εξουσία, δεν άλλαξε
την ανθελληνική στάση
των Τσάμηδων. Σήμερα, 26
χρόνια μετά την πτώση του
Κομμουνισμού, οι οργανώσεις τους συνεργάζονται
με την Κυβέρνηση του Έντι
Ράμα και διεκδικούν τις
περιουσίες τους από την
Ελλάδα. Μάλιστα τον Φεβρουάριο του 2016 προσέφυγαν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης
κατηγορώντας τη χώρα
μας για εθνοκάθαρση και
αρπαγή των περιουσιών
τους. Η επίσημη ελληνική
απάντηση κατά τίς τελευταίες τρείς δεκαετίες είναι
ότι δεν συζητούμε το ζήτημα. Ελπίζω αυτή η επίσημη
άποψη να μην αλλάξει υπό
την επιρροή διεθνιστικών
και ανιστόρητων αντιλήψεων.
Πίσω από τα δήθεν ανθρωπιστικά αιτήματα των
Τσάμηδων, απογόνων των
εγκληματιών πολέμου του
1941-44, κρύβεται η μόνιμη διεκδίκηση του αλβανικού εθνικισμού εις βάρος
ελληνικών εδαφών. Όταν
κάποια έντυπα ή κόμματα
της σημερινής Αλβανίας μιλούν για Τσαμουριά
εννοούν το σύνολο της
ελληνικής Ηπείρου, την
οποία θεωρούν … πανάρχαιο αλβανικό έδαφος.
Στην προσπάθειά τους
αυτή έχουν και τη «φιλική» συμπαράσταση της
Τουρκίας.
Η Ελλάς είναι χώρα φιλειρηνική και δημοκρατική,
αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι λησμονεί την Ιστορία
της ή ότι αποδέχεται ιταμές απαιτήσεις γειτόνων.
Πρέπει να διδάξουμε στα
παιδιά μας την ιστορία της
Κατοχής με τα εγκλήματα
όλων των στρατευμάτων
άρα και των Τσάμηδων
συνεργατών τους, πάντα
με ψυχραιμία και χωρίς
εκδικητική διάθεση. Επίσης έχουμε δικαίωμα και
υποχρέωση να προβάλλουμε με κάθε τρόπο τα
πολιτικά, θρησκευτικά,
εκπαιδευτικά, ιδιοκτησιακά και λοιπά δικαιώματα
των Ελλήνων της Βορείου
Ηπείρου. Η καλή γειτονία
απαιτεί να δούμε την αλήθεια κατάματα.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
(1) Εκδόσεις Πελασγός, Γ΄
Έδοση, Αθήνα 2007, σελ.
34-35.

άστρου του θα αναγκάζει
τα μόρια εξωπλανήτη
να διασπώνται και θα
έχει εξατμίσει την όποια
ατμόσφαιρά του.

ανακοίνωση σε συνέδριο
της Αμερικανικής
Αστρονομικής Εταιρείας
σ το Όσ τιν του Τέξας,
χρησιμοποίησαν για
τις παρατηρήσεις τους
το τ η λ ε σ κό π ι ο K E LTN o r t h σ τ ην Α ρ ι ζ όν α .
Θα ακολουθήσουν και
άλλες παρατηρήσεις με
διαφορετικά τηλεσκόπια,
μεταξύ των οποίων τα
διαστημικά Spitzer και
Hubble.

Ανακαλύφθηκε ο πιο καυτός γιγάντιος εξωπλανήτης
πλευρά του φωτίζεται
μόνιμα από αυτό, ενώ η
άλλη παραμένει πάντα
σκοτεινή (όπως συμβαίνει
με τη Σελήνη σε σχέση
με τη Γη). Η φωτεινή
πλευρά του εξωπλανήτη
«βομβαρδίζεται» ανηλεώς
α πό τρ ο μ ε ρ ά ι σ χ υρ ή
ασ τρική ακτινοβολία.
Είναι τόσο υψηλή η
θερμοκρασία του KELT9b, που η υπεριώδης
ακτινοβολία του μητρικού

Οι ερευνητές από
διάφορες χώρες, με
επικεφαλής τον καθηγητή
αστρονομίας Σκοτ
Γκάουντι του Πολιτειακού
Πανεπιστημίου του Οχάιο,
που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό
«Nature» και παράλληλη
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PATRIDES

Από την εκδήλωση της ομοσπονδίας των Νήσων του Αγαίου
Η ιστορία του Ελληνικού τραγουδιού. Πολυμενάκιο

PATRIDES

26 Μαΐου -10 Ιουνίου 2017

Από την ετήσια συνέλευση του Συλλόγου Καστοριάς και περιχώρων

Από την δοξολογία και μνημόσυνο της ομοσπονδίας Θεσσαλικών
Σωματείων Οντάριο για την μνήμη του Γ. Καραϊσκάκη στα πλαίσια
των Καραϊσκάκιων στον Ι. Ν. του Αγ. Δημητρίου

Πανηγυρίζοντας τα 150 χρόνια από την ίδρυση του Καναδά
Το Αιγαίο ενσωματωμένο στο Καναδικό Μωσαϊκό.
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Το τέλος της υπερεθνικής ψευδαίσθησης
και η θέση της Ελλάδας
Του Δημήτρη Τσαϊλά*
Η ΕΕ, ιδρύθηκε πάνω στα
ερείπια της μεταπολεμικής
Ευρώπης, με εκτεταμένη
την αμερικανική βοήθεια
και ενθάρρυνση. Στόχος
τους ήταν να δημιουργήσουν μια υπερεθνική
δομή, πρώτα σε οικονομικά θέματα, και αργότερα
στις κοινωνικές και νομικές
υποθέσεις, ακόμη και στην
εξωτερική και αμυντική
πολιτική.
Η συμμαχία του ΝΑΤΟ, με
σκοπό να αντιμετωπίσει
το πρόβλημα της άμυνας,
προηγήθηκε της ΕΕ, και
αποτελεί το σύνδεσμο
ανάμεσα στις Ηνωμένες
Πολιτείες, την Ευρώπη και
τον Καναδά. Ο εικοστός
πρώτος αιώνας έφερε μαζί
του διαδικασίες που αμφισβήτησαν την κυριαρχία
των υπερεθνικών δομών
και οι τελευταίες εκλογές
στην Ευρώπη σηματοδοτούν μια ριζική αλλαγή στη
μέχρι τώρα εφαρμοσμένη
πολιτική καθώς υπάρχει
μια συνεχής μετατόπιση
από την παραδοσιακή
αν τιπαλότητα αρισ τεράς-δεξιάς στην αντίθεση
μεταξύ της παγκοσμιοποίησης, με τη μορφή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
και της εθνικής κυριαρχίας.
Όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό μοιάζει με το περπάτημα της Αλίκης, από
τη χώρα των θαυμάτων,
μέσα από το καθρέφτη.
Έτσι πηγαίνοντας από “εκεί
προς εδώ” τα πάντα είναι
ανάποδα. Από τη πλευρά
του γυαλιού, η αριστερά
έχει μετατραπεί σε δεξιά
και η δεξιά μετατρέπεται
σε αριστερά. Ο παραδοσιακός στόχος της αριστεράς για οικονομική
ισότητα εγκαταλείφθηκε,
και αντικαταστάθηκε από
μια εμφατική υποταγή στα
«ανθρώπινα δικαιώματα»,
η οποία μάλιστα ξεκίνησε
να διδάσκεται στα σχολεία
ως μια πραγματική θρησκεία αντί των παραδοσιακών αξιών και των εθνικών
αγώνων των προγόνων
μας. Η αόριστη έννοια των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ήταν κατά κάποιο τρόπο η
σύνδεση με την «ελεύθερη
διακίνηση» των πάντων.

κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων,
του εργατικού δυναμικού
και του κεφαλαίου). Αυτές
οι «τέσσερις ελευθερίες»
στην πράξη μετέτρεψαν
το έθνος από μια πολιτική
κοινωνία σε μια χρηματοπιστωτική αγορά, μια
επενδυτική ευκαιρία, που
διευθύνεται από μια γραφειοκρατία των δήθεν
ειδικών που στην αλαζονεία του κέρδους άφησαν
τεράστια κενά στην εθνική
ασφάλεια. Με τον τρόπο
αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει γίνει το πείραμα πρωτοπορία στο μετασχηματισμό του κόσμου σε μια
ενιαία αγορά χωρίς όμως
εμβάθυνση στη «Κοινή
Πολιτική Ασφάλειας και
Άμυνας».
Εδώ και πολύ καιρό, πέρα
του σημαντικού προβλήματος της ανεξέλεγκτης
ροής μεταναστών, διαμαρτυρόμαστε για την απώλεια θέσεων εργασίας, τη
μείωση του βιοτικού επιπέδου, τη μετεγκατάσταση ή
το κλείσιμο των κερδοφόρων βιομηχανιών, χωρίς να
αναγνωρίζουμε ότι αυτά
προκαλούνται από τις ελλείψεις πολιτικής της ΕΕ. Οι
οδηγίες της ΕΕ και οι κανονισμοί δημιούργησαν ένα
νέο μοντέλο αναδιανομής,
είτε γιατί «οι κυβερνήσεις
είναι διεφθαρμένες και
ανίκανες» ή λόγω των κανόνων ανταγωνισμού που
απαγορεύουν τις χώρες
να λάβουν μέτρα για τη
διατήρηση των βασικών
βιομηχανιών τους ή της
γεωργίας τους. Αντί όμως
να αντιμετωπίσουμε την
πραγματικότητα, η αντίδραση, είναι ως επί το
πλείστον να επαναλάβουν
το φθαρμένο αίτημα για
μια αδύνατη «Κοινωνική
Ευρώπη».

Άλλο ένα καμπανάκι χτύπησε μετά τις Προεδρικές
εκλογές της Γαλλίας. Είχαν
προηγηθεί το Βρετανικό
δημοψήφισμα όπου υπερίσχυσε το “BREXIT” και οι
Προεδρικές εκλογές στις
ΗΠΑ. Σήμερα μπορούμε
να λέμε ότι η εθνική κυριαρχία έγινε ουσιαστικά
μια αμυντική έννοια. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα
νέον απομονωτισμό, την
παραμονή στο εσωτερικό
Πράγματι, το επίσημο δόγ- της χώρας τη φύλαξη των
μα της ΕΕ είναι η προ- δικών μας παιδιών, και της
στασία της «ελεύθερης δική μας επιχείρησης.
κυκλοφορίας» (ελεύθερη

Είναι το αντίθετο του επιθετικού εθνικισμού που
ενέπνευσε τη φασιστική
Ιταλία και τη ναζιστική
Γερμανία να κατακτήσουν
άλλες χώρες, στερώντας
τους την εθνική τους κυριαρχία. Η σύγχυση αυτή
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι όλο και περισσότερο ο σημερινός κόσμος
θεωρεί ότι απειλείται από
την «παγκοσμιοποίηση».
Την θεωρούν ως ενός
νέου τύπου ιμπεριαλισμό
όπως θα έλεγε ένας επαναστατικός Κουμουνιστής,
με επίκεντρο τη χρήση
στρατιωτικής βίας ή της
«ήπιας» ισχύος για να καταστεί δυνατή η διακρατική
χρηματοδότηση για να
διεισδύσουν οι ισχυροί
γεωπολιτικοί παίκτες του
πλανήτη σε κάθε γωνιά
της γης και να αναμορφώσουν τις κοινωνίες στην
ατελείωτη κερδοφόρα
αναζήτηση και απόδοση
της επένδυσης κεφαλαίου.
Η νέα αριστερά επιρροή
έχει αποκομίσει προσωρινά κέρδη πάνω σε αυτό το
αφήγημα, επειδή έχει σηκώσει τη σημαία των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
και του «αντιρατσισμού»
αφαιρώντας το δικαίωμα
από μια ολόκληρη γενιά
να εξετάσει τα κεντρικά,
αν όχι τα μόνα, πολιτικά
ζητήματα της εποχής μας.
Το γεγονός ότι ο εθνικισμός αυξάνεται ολοένα
στην Ευρώπη, ερμηνεύεται
από την επικρατούσα τάση
της παγκοσμιοποίησης ως
απόδειξη ότι «η Ευρώπη
εγκαταλείπει το ανωτέρω
αριστερό αφήγημα και
κινείται προς ένα φιλελευθερισμό» με τους αριστερούς να κατηγορούν τους
υπολοίπους ως ρατσιστές.
Η ερμηνεία αυτή είναι μεροληπτική και επικίνδυνη.
Οι άνθρωποι σε όλο και
περισσότερες ευρωπαϊκές

χώρες ζητούν εναγωνίως
την εθνική κυριαρχία τους,
ακριβώς επειδή την έχουν
χάσει. Την έχασαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη
θέλουν πίσω. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο οι
Ευρωπαίοι δυσπιστούν
σε αυτήν την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Όχι επειδή είναι
«ρατσιστές», αλλά κυρίως επειδή αγαπάμε την
ιστορική τους παράδοση και τους αγώνες των
προγόνων τους με εθνική
υπερηφάνεια.
Στην Πατρίδα μας περισσότερο από ποτέ άλλοτε,
αντιμετωπίζουμε προκλήσεις στην εθνική μας
άμυνα, την ασφάλεια μας,
και την Ευρωπαϊκή μας
πορεία. Η εσωτερική πολιτική στη χώρα μας, μάλλον το έχει αναγνωρίσει
αυτό, καθώς πλέον δεν έχει
την πολυτέλεια του χρόνου. Εκτός από μια αποδυναμωμένη χώρα που
είμαστε, αντιμετωπίζουμε
μαζί με τους ευρωπαίους
εταίρους μας ένα πλήθος
προκλήσεων κατά μήκος
της ανατολικής και νότιας
μεθορίου μας. Εκτός από
την τουρκική προκλητικότητα την τρομοκρατία,
τις κυβερνοεπιθέσεις, την
ενεργειακή ανασφάλεια,
τις εκστρατείες παραπληροφόρησης με στόχο την
αποδυνάμωση της συνοχής των Ελλήνων αλλά και
των Ευρωπαίων, έχουμε
και την αβεβαιότητα της
στάσης των ευρωπαίων
ηγετών και συμμάχων.
Το ζητούμενο είναι η θέσπιση μακροπρόθεσμων
μηχανισμών για την προστασία του τρόπου ζωής,
των κοινών αξιών, και της
ασφάλειας.
Νέες ασύμμετρες απειλές
έχουν συσσωρευτεί γύρω
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πύλη εισόδου την

Ελλάδα και την
Ιταλία πρωτίστως. Έχουν τη
δυνατότητα να
προκαλέσουν
ανεπανόρθωτες βλάβες
στην ευρωπαϊκή μας σχέση
που βρίσκεται
ήδη υπό τεράστια πίεση.
Ευρωατλαντικοί σύμμαχοι
και Ευρωπαίοι εταίροι δυστυχώς λόγω
δικών μας αστοχιών δεν
έχουν κοινή αντίληψη των
απειλών. Η επιθετικότητα
της Τουρκίας οι εκστρατείες παραπληροφόρησης
κατά της Ελλάδας, και η
ανυπαρξία ενός σχεδίου
αντιμετώπισης των ροών
των μεταναστών μας κάνει
ευάλωτους. Η μεταβαλλόμενη φύση των απειλών
που αντιμετωπίζει η ΕΕ και
η μετατόπιση απαιτήσεων
στις προκλήσεις ασφαλείας για την αναμόρφωση
των τρόπων αντίδρασης
απαιτεί άμεσες πολιτικές
αποφάσεις.
Θεωρώ την ενίσχυση της
πολιτικής διάστασης της
ΕΕ όλο και περισσότερο
απαραίτητη από ποτέ,
λόγω των πολύπλοκων
προκλήσεων στην πολιτική, την ασφάλεια μας, και
τα δημοκρατικά συστήματα, όχι μόνο από την ανεξέλεγκτη ροή μεταναστών
και την τρομοκρατία από
το αυτοαποκαλούμενο
ισλαμικό κράτος, αλλά
και από τις σκοτεινότερες
πλευρές της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων
των κυβερνοεπιθέσεων.

ϋπόθεση ότι θα έχει και τις
στρατιωτικές δυνατότητες
να ανταποκριθεί γρήγορα
στις επιθέσεις.
Επομένως η σφυρηλάτηση ισχυρών πολιτικών
δεσμών με την ΕΕ είναι
ζωτικής σημασίας. Δεν
υπάρχει χρόνος, αξία, ή
ιδεολογικό πλεονέκτημα
για το ΝΑΤΟ και την ΕΕ να
ανταγωνίζονται μεταξύ
τους. Οι σχέσεις του ΝΑΤΟ
με την ΕΕ είναι ζωτικής
σημασίας για την ενίσχυση
των πολιτικών πτυχών της
διατλαντικής σχέσης. Ο διαχωρισμός των στρατιωτικών και πολιτικών σχέσεων
είναι περιττός.
Το ερώτημα δεν είναι αν η
Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί, αλλά τι πρέπει να κάνει
για να είναι μια ανεξάρτητη
και ανθεκτική δύναμη,
λιγότερο εξαρτημένη από
τις στρατιωτικές δυνάμεις
του ΝΑΤΟ. Το ευρωπαϊκό
τμήμα του ΝΑΤΟ δεν θα
είναι σε θέση να υπερασπιστεί τα Ανατολικά του
σύνορα από μια παραδοσιακή στρατιωτική επίθεση.
Αλλά μια τέτοια επίθεση
είναι μάλλον απίθανη. Το
πιο ρεαλιστικό σενάριο
είναι ένας υβριδικός πόλεμος, με πολιτικές αναταραχές στο εσωτερικό
των χωρών, μια εκστρατεία
παραπληροφόρησης, κυβερνοεπιθέσεις, και ακόμη
ασύμμετρες απειλές είτε
προερχόμενες από την
τρομοκρατία ή από την
ανεξέλεγκτη ροή μεταναστών.
Επομένως είναι αδύνατο
να υπάρχει διχασμός στην
Ευρώπη σχετικά με τη
φύση της απειλής, ή ακόμα
και για το πότε μια επίθεση απαιτεί μια απάντηση.
Το οπλοστάσιο πρέπει να
περιλαμβάνει μια ισχυρή
αντιπολεμική εκστρατεία,
με δυνάμεις πολιτικής άμυνας σε θέση να καταστείλουν πιθανές εσωτερικές
ταραχές μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο και να είναι σε
θέση να διακρίνουν ποιος
υποκινεί τέτοια γεγονότα,
μια ισχυρή ικανότητα σε
κυβερνοπόλεμο, και ενισχυμένη συνεργασία για
την καταπολέμηση όλων
των μορφών τρομοκρατίας.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις, είτε είναι συμβατικές
μέσα από τον κυβερνοχώρο ή υβριδικές, σε θέματα
ασφαλείας προκαλούν
ζημιές στους πολίτες αλλά
και τις κυβερνήσεις. Η ΕΕ
και οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι σε θέση να
ξαναχτίσουν τις κοινωνίες
γρήγορα σε περίπτωση
σοβαρών επιθέσεων που
θα μπορούσαν να διαταράξουν την απαραίτητη
υποδομή. Η ανθεκτικότητα είναι απαραίτητη
για την υπεράσπιση της
Δυτικής φιλελεύθερης τάξης. Ο ρόλος της ΕΕ είναι * Ο κ. Δημήτρης Τσαϊλάς
ζωτικής σημασίας από την είναι Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
άποψη αυτή, υπό την προ-

Δικαιολογεί το διεθνές κλίμα τη φορολογική πολιτική Trump;
Του Κώστα Ράπτη
Για κάποιον που ασκεί πολιτική κατεξοχήν με αναρτήσεις των 140 χαρακτήρων στο Twitter, ήταν πολύ
ταιριαστό να ανακοινώσει
μία από τις μεγαλύτερες
μεταρρυθμίσεις του αμερικανικού φορολογικού
συστήματος με ένα κείμενο που δεν ξεπερνούσε τη
μία σελίδα.
Στην πραγματικότητα, ο
Donald Trump εξέπλη-

ξε ακόμη και τους αρμόδιους υπουργούς του όταν
έσπευσε την περασμένη
εβδομάδα να προεξαγγείλει νέο φορολογικό σύστημα, το περίγραμμα του
οποίου ανακοινώθηκε την
Τετάρτη.
Η βασική εξαγγελία είναι
η μείωση του φόρου στα
εταιρικά κέρδη από το
35% στο 15%, παράλληλα
με τη δέσμευση ότι οι αμερικανικές εταιρίες δεν θα

φορολογούνται και στην
Αμερική για κέρδη τους
που φορολογήθηκαν στο
εξωτερικό (εναρμονίζοντας έτσι το αμερικανικό φορολογικό δίκαιο με
αυτό των υπολοίπων χωρών), ενώ προβλέπεται και
εφάπαξ επιβολή ειδικού
φόρου για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων από το
εξωτερικό που υπολογίζονται σε 2,6 τρισ δολάρια.
Παράλληλα, ανακοινώ-

θηκε η κατάργηση φόρων που κυρίως έπλητταν
τα ανώτερα οικονομικά
στρώματα, όπως ο φόρος
κληρονομιάς, αλλά και μικρή μείωση του ανώτατου
συντελεστή στα ατομικά
εισοδήματα.
Ωστόσο, οι ανακοινώσεις
του αρμόδιου υπουργού
Steven Mnuchin δεν περιλάμβαναν κάποια μνεία
στους εισαγωγικούς δασμούς, που αποτελού-

σαν βασική προεκλογική
εξαγγελία του προέδρου
Trump, ούτε κάποια αναφορά στο άλλο μεγάλο
σχέδιο του Αμερικανού
προέδρου για τόνωση της
οικονομίας μέσω ενός μεγάλου προγράμματος αποκατάστασης των δημόσιων
υποδομών.
Τα μέτρα έγιναν δεκτά με
ανάμεικτα αισθήματα στο
Κογκρέσο, καθώς μια τόσο
μεγάλη περικοπή φόρων

εκ των πραγμάτων σημαίνει μείωση των φορολογικών εσόδων και άρα
μεγαλύτερα ελλείμματα.
Ακόμη και οι θερμότεροι
Ρεπουμπλικανοί θιασώτες
του tax relief είδαν τον
Λευκό Οίκο να τους προσπερνά.
Οι διαδικαστικές περιπλοκές παραμονεύουν. Μόνο
αν αποδειχθεί, με βάση
εκτιμήσεις αμερόληπτων
συνέχεια στη σελίδα 20
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Οι εκδηλώσεις για την μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Του Ι. Σ. Σ.
Οι εκδηλώσεις που ξεκίνησαν το πρωί της 19 ης
Μαΐου συνεχίστηκαν ολοκληρώθηκαν την Κυριακή
στις 21 Μαϊου τις απογευματινές ώρες στο Leaside
Memorial Community
Gardens. Την Παρασκευή
το πρωί, στις 19 του Μάη,
οι ομογενείς Πόντιοι με την
παρουσία των προσκεκλημένων από την Ελλάδα,
του Παναγιώτη Σγουρίδη,
αντιπροέδρου του κόμματος των ΑΝΕΛ και του
επίτιμου αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού
κ.Φραγκούλη Φράγγου, τις
παρουσίες του προέδρου
της Παμμακεδονικής και
των Ελληνικής καταγωγής
Δημοτικών Συμβούλων
καθώς και την συμμετοχή
αντιπροσωπείας Αρμενίων, Ουκρανών, Σέρβων
ανύψωσαν την Ελληνική
σημαία στο Δημαρχείο της
πόλης.
Την ίδια ημέρα τις βραδυνές ώρες δόθηκε μια
αξέχαστη παράσταση από
τους καλεσμένους από
την Ελλάδα τραγουδιστή
Πέτρο Γαϊτάνο και Μιχάλη
Καλιοτζίδη στην λύρα στο
Μητροπολιτικό Κέντρο.
Εκεί το χορευτικό τμήμα
της αδελφότητας προετοίμασε το έδαφος εκτελώντας παραδοσιακούς
Ποντιακούς χορούς.
Το Σάββατο στις 20 του
Μαΐου, στην αίθουσα της
Παμμακεδονικής υπήρξαν
δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες από τους Έλληνες επισκέπτες, τον αντιπρόεδρο
των ΑΝΕΛ κ. Ζγουρίδη και
τον στρατηγό κ. Φράγγο.
Την Κυριακή στους Ιερούς
Ναούς των Αγ. Δημητρίου
και Αγ. Γεωργίου πραγματοποιήθηκαν δοξολο-

Η 4η του Ιούνη ήταν μια
κρύα, υγρή και βροχερή ημέρα. Σου έδινε την
εντύπωση ότι ήταν αν όχι
τέλη Απριλίου τουλάχιστον Μάης.
Όμως οι φίλοι του Ελληνικού Γηροκομείου αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες
συγκεντρώθηκαν στον
χώρο συγκέντρωσης της
εκκλησίας του Αγ. Ιωάννη
προκειμένου να συμμετάσχουν στην φιλανθρωπική ετήσια πορεία του
Ελληνικού Γηροκομείου.
Ο τερματισμός ήταν στις
εγκαταστάσεις του κτιρίου του Scarborough.
Οι υπερήφανοι αθλητές
περιπατητές της Ημέρας
είχαν την ευκαιρία στις
εγκαταστάσεις του Γηροκομείου να ξαποστάσουν
και να γευθούν τις υπέροχες λιχουδιές που ετοιμάστηκαν από εθελοντές
ειδικά για αυτούς.
Στην καθιερωμένη γιορτινή εκδήλωση απολογισμό της Ημέρας ο πρόεδρος του Ιδρύματος κ.
Γιάννης Φαναράς αφού

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

BRITISH COLUMBIA
BUSINESS DIRECTORY
Appliance Service

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

_____________________-

Restaurants

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

Dimitrios Arsoniadis

***
γίες και επιμνημόσυνες
Δεήσεις. Ακολούθησε δε
επίσημη κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των
πεσόντων που βρίσκεται
στο παλιό Δημαρχείο του
East York.
Την ίδια ημέρα η κυρία
Νάνσυ Αθανασοπούλου
Μυλωνά παρουσίασε την

θεατρική παράσταση «καμίαν κι ανασπάλω» όπου
όλοι οι συμμετέχοντες
πέρα από την ηλικία τους
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους εμπρός σε μια κατάμεστη αίθουσα και ένα
κοινό που κυριολεκτικά αν
και δεν είχε την ευχέρεια
να κινηθεί ωστόσο καρ-

τερικά έζησε τα δρώμενα.
Εκεί δόθηκε η ευκαιρία 153 West 16th Street, North Vancouver
μέσα από τα δρόμενα σε
όλους να γνωρίσουν τις κα- 604-985-0414 Andreas Arsoniadis
κουχίες και τις κακοποιή- __________________
σεις των απλών ανθρώπων
από τους Νέο Οθωμανούς.
«Η Ρωμανία κι αν επέρασεν
ανθεί και φέρει κι άλλο!»

Η ετήσια ερανική πορεία
του Ελληνικού Σπιτιού

Του Ι.Σ. Σαραϊδάρη
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ευχαρίστησε τα μέλη του
Γυναικείου τμήματος για
τον εθελοντισμό του, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων τα

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

ονόματα των δωρητών που συγκεντρώθηκε ήταν Email:parthenonmarket@gmail.com
που συνέβαλαν στην επι- το επισφράγισμα της επι- _____________________
τυχία του Σκοπού της Ημέ- τυχίας της Ημέρας.
ρας. Το ποσό των $70.000

KERKIS

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

__________________

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

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

Pegasus Pizza
Pick-up & Delivery
106-221Ioco Rd., Port Moody Bc
Tel: 604-461-3000
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Δικαιολογεί το διεθνές κλίμα τη φορολογική πολιτική Trump;
συνέχεια από τη σελίδα 18
φορέων, ότι τα νέα μέτρα
δεν θα συνεισφέρουν σε
βάθος δεκαετίας στην αύξηση των ελλειμμάτων,
είναι δυνατή η έγκρισή
τους με απλή πλειοψηφία
και όχι με την απαιτούμενη
ενισχυμένη πλειοψηφία
των 60 γερουσιαστών.
Αυτός ήταν ο λόγος που
οι Ρεπουμπλικάνοι μέχρι
τώρα πάντα πρότειναν να
συνδυαστεί η μείωση των
φορολογικών συντελεστών με ισοδύναμα όπως
οι παρεμβάσεις στους εισαγωγικούς δασμούς.
Η εκτίναξη των ελλειμμάτων και του χρέους
αποτελεί από τα χρόνια
του Ronald Reagan μιαν
ιδιόμορφη παράδοση των
Ρεπουμπλικανικών κυβερνήσεων. Φυσικά θα
μπορούσε κανείς να πει ότι
ο Donald Trump επενδύει
στην ανάπτυξη, καθώς
υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης
και αυξημένη κερδοφορία
θα μπορούσε ακόμη και με
μειωμένους συντελεστές
να οδηγήσει σε επαρκή
φορολογικά έσοδα, χωρίς

τον κίνδυνο των αυξημένων ελλειμμάτων.
Εκ πρώτης άποψης οι τελευταίες προβλέψεις διεθνών αλλά και αμερικανικών οργανισμών δικαιολογούν μια τέτοια αισιοδοξία.
Οι τελευταίες προβλέψεις
του ΔΝΤ στη φετινή έκδοση του World Economic
Outlook αναφέρουν αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ
κατά 3,5% φέτος και κατά
3,6% το 2018. Την ίδια στιγμή οι περισσότεροι δείκτες
οικονομικών προβλέψεων
συνηγορούν σε μια σαφή

ανοδική τάση της παγκόσμιας οικονομίας, όπως
αποτυπώνεται και στις
επιδόσεις των χρηματιστηρίων ή στην αύξηση των
εταιρικών κερδών και των
επενδύσεων διεθνώς.
Βέβαια, μια πιο προσεκτικά ματιά θα αποκαλύψει
μεγαλύτερη δυναμική σε
δείκτες που ενσωματώνουν και τις προσδοκίες
των οικονομικών παραγόντων παρά σε δείκτες που
αποτυπώνουν αντικειμενικά δεδομένα και μόνο. Για
παράδειγμα, η αμερικα-

νική οικονομία
στο τελευταίο
τρ ί μ η ν ο τ ο υ
2 0 1 6 έ τρ ε χ ε
με ρυθμό ανάπτυξης μόλις
1,6%. Επιπλέον,
τα μέχρι τώρα
σ τοιχεία για
την αμερικανική οικονομία
δείχνουν μια
επιβράδυνση
προς το παρόν
στις επενδύσεις
και στον εταιρικό δανεισμό,
ενώ στο πρώτο τρίμηνο
του 2017 παρατηρήθηκε
υποχώρηση του ρυθμού
αύξησης της ιδιωτικής
κατανάλωσης στο 1,1%,
το χαμηλότερο της τετραετίας.
Άλλωστε, ακόμη και η έκθεση του ΔΝΤ όπως και
οι εκτιμήσεις άλλων αναλυτών, επισημαίνουν και
μια σειρά από κινδύνους
για την τρέχουσα κυκλική
ανάκαμψη της παγκόσμιας
οικονομίας: Την επανάκαμψη του προστατευτισμού και την υποχώρηση

του παγκόσμιου εμπορίου
(που παραμένει στάσιμο). Τον μεσοπρόθεσμο
κίνδυνο από τυχόν επεκτατικές δημοσιονομικές
πολιτικές της κυβέρνησης
Trump. Το ενδεχόμενο η
περαιτέρω απορρύθμιση
του χρηματοοικονομικού
τομέα, την οποία επιδιώκουν οι Ρεπουμπλικάνοι, να αφαιρέσει κρίσιμα
“φρένα” από ένα ήδη ασταθές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τις αντιφάσεις που
διαπερνούν την κινεζική
οικονομία και το ερώτημα
για πόσο θα διατηρήσει
την αναπτυξιακή της δυναμική, ιδίως όταν αυτή
στηρίζεται στην παροχή
πιστώσεων. Τα τυχόν αποσταθεροποιητικά για τις
αναδυόμενες οικονομίες
αποτελέσματα της αμερικανικής πολιτικής για τα
επιτόκια και το δολάριο.
Τα ανοιχτά ερωτήματα ως
προς την ευρωζώνη, δεδομένων των προβλημάτων
της ιταλικής αλλά και της
γαλλικής οικονομίας.
Η Christine Lagarde δεν
παρέλειψε να υπογραμ-

«Η Μαγεία του Αιγαίου σαν τμήμα του
Καναδικού Μωσαϊκού»

Μια εκδήλωση αφιερωμένη στις εορταστικές εκδη- των επισκεπτών κάλυπτε
κυρίως τα σχολεία της
λώσεις για τα 150 χρόνια του Καναδά.
Ι.Σ. Σαραϊδάρης
Στις 26 του μήνα Απρίλη,
στην Ροτόντα του Civic
Center του Scarborough,
οργανώθηκε μια πολιτιστική εκδήλωση από την
Ελληνοκαναδική Ομοσπονδία των Νησιών του
Αιγαίου με την δυναμική
συνδρομή του δημοτικού Συμβούλου κ. Δημήτρη Καρύγιαννη μέσα στα
πλαίσια των εορτασμών
των 150 χρόνων από την
ίδρυση του Καναδά.
Αφιερωμένη στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου
πρόβαλε τον τρόπο ζωής
των κατοίκων των νησιών
με την βοήθεια εκθεμάτων
τοπικής τέχνης καθώς και
ειδών- σκευών καθημερινής χρήσης.
Ήταν η δεύτερη σε συνέχεια εκείνης που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο
από την Ομοσπονδία των
Νήσων του Αιγαίου με την
συνεργασία του Τμήματος
Ελληνικών Σπουδών και
του Δρ. Θέμη Αραβοσιτά.
Η εκδήλωση που κάλυπτε
όλη την διάρκεια της ημέρας, (09.30 π. μ. έως τις
08.30 μ.μ.) ήταν διαιρεμένη σε δύο τμήματα.
Η Μαγεία του Αιγαίου τις
πρωινές κυρίως ώρες έως
και τις πρώτες μεταμεσημβρινές ήταν χαρακτηρισμένη ως εκθεσιακή
καθώς η Ομοσπονδία των
Νήσων Αιγαίου φρόντισε
να επανδρώσει με εθελοντές μέλη της τα διάφορα
εκθεσιακά σημεία που επεξηγούσαν σχετικά με την
χρησιμότητα των διαφόρων εκθεμάτων. Τα εύρος

περιφέρειας τα οποία συμπεριέλαβαν την έκθεση
ως τμήμα του ημερήσιού
τους προγράμματος.
Στο δεύτερο τμήμα της εκδήλωσης που άρχισε στις
06.30μ.μ. πρωτοστάτησε
το καλλιτεχνικό συγκρότημα της κυρίας Αθανασοπούλου «τα Μελισσάκια»
που με παρουσιάσεις τοπικών νησιώτικων ενδυμασιών, τοπικούς χορούς
καθώς και τραγούδια δημιούργησαν μια αξιοζήλευτα
ζεστή Αιγαιοπελαγίτικη
ατμόσφαιρα που καταχειροκροτήθηκε από όλους
τους παριστάμενους. Ας
σημειωθεί ότι η ονομασία
του δεύτερου σκέλους, του
καλλιτεχνικού, ήταν πλέον
τα «Κύματα του Αιγαίου».
Η παρουσιάστρια του προγράμματος πρόεδρος της

Ι. Σ. Σαραϊδάρης
«Η οργάνωση αλλά και η
εκτέλεση της αποψινής
εκδήλωσης είναι το απόσταγμα της ψυχής, της
έκφρασης, της έμπνευσης
και της ισορροπίας του
απόδημου ελληνισμού.»
«Έχει τον συμβολισμό του
αυτό. Μπράβο, μπράβο σε
όλους.» Αλέξανδρος Ιωαννίδης Γενικός Πρόξενος
της Ελλάδος στο Τορόντο.
Ήταν μια εκδήλωση που
είχε την κάλυψη της Ελληνικής κοινότητας, και ήταν
παρουσιάσθηκε από την
Παμμακεδονική ένωση
Οντάριο καθώς και την
Ομοσπονδία Θεσσαλικών
Σωματείων Οντάριο.
Τελετάρχης ήταν η ακούραστη Τερέζα Νικολαΐδη,
πρώτη αντιπρόεδρος της

Παμμακεδονικής Ένωσης.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν επιλογή
και ευθύνη της Ειρήνης
Στούμπου και της Ράνιας
Μπαμπάση.
Η παρουσίαση έγινε στο
κατάμεστο από ομογενείς
Πολυμενάκιο Πολιτιστικό
Κέντρο από την ομάδα των
μουσικών Xi-Jazz.
Οι Xi-jazz, είναι κυρίως
μια ομάδα που συγκροτείται από ταλαντούχους
ερασιτέχνες μουσικούς
και τραγουδιστές που η
μουσική και το τραγούδι
είναι το μεράκι τους και η
σπουδή τους.
Ερμήνευσαν τραγούδια
από όλες της περιοχές της
Ελλάδος, αρχίζοντας από
τα πρώτα δημοτικά τραγούδια και έφθασαν στο

έντεχνο λαϊκό της σχολής
του Χατζηδάκη και Θεοδωράκη.
Ερμηνευτές ήταν οι χαρισματικοί Αθηνά Μάλλη και
ο Γιώργος Σουντουλίδης
που με την υποδειγματική
τους πειθαρχεία και την
τελειότητα στις ερμηνείες
διφωνίας καθήλωσαν το
ακροατήριο και το μετέφεραν στις διαστάσεις των
ερμηνειών τους.
Στο μπουζούκι ήταν ο Χρήστος Κουκάρας που συμμετείχε στις ερμεινείες. Ο
Γιώργος Βασιλείου έπαιξε
κιθάρα. Η Ράνια Μπαμπάση ήταν στο φλάουτο και
στα κρουστά.
Ο Πέτρος Πεχλιβάνογλου
ήταν επίσης στο μπουζούκι και στο ούτι. Στο πιάνο
αλλά και ερμηνεία τραγου-

Ομοσπονδίας κ. Μαρία
Ξενικάκης, δεν παρέλειψε
να ευχαριστήσει τον κ.
Γιάννη Δάγωνα που ήταν
και ο πρώτος πρόεδρος
της ομοσπονδίας μετά την
ίδρυσή της το1994 για την
οικονομική στήριξή του
και στις δύο εκδηλώσεις

καθώς τον κάλεσε για να
χαιρετήσει τους παριστάμενους.
Χαιρετισμούς απηύθυναν
ο Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας στο Τορόντο κ.
Αλέξανδρος Ιωαννίδης, η
εκπρόσωπος του προξενείου του Μεξικού κ. Μαρί-

μίσει ότι υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι για νέα
ύφεση που περιλαμβάνουν “την πολιτική αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης·
την δαμόκλειο σπάθη του
προστατευτισμού πάνω
από το παγκόσμιο εμπόριο· και πιο περιοριστικές
παγκόσμιες χρηματοοικονομικές συνθήκες που θα
μπορούσαν να πυροδοτήσουν αποδιαρθρωτικές
εκροές κεφαλαίων από τις
αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες”.
Όλα αυτά συνηγορούν
στο ότι η υπόθεση μιας
διαρκώς αναπτυσσόμενης
αμερικανικής οικονομίας
που θα μπορεί να αντισταθμίσει με μεγέθυνση
τις άμεσες επιπτώσεις της
φορολογικής μεταρρύθμισης Trump, έχει μπροστά
της αρκετές δοκιμασίες
για να επιβεβαιωθεί. Η
εκδοχή ότι η κυβέρνηση
Trump απλώς αποβλέπει,
πολύ πιο βραχυπρόθεσμα,
στην δημιουργία ενός κλίματος που θα επιτρέψει τη
συνέχιση του “πάρτυ” στη
Wall Street φαντάζει πιο
πιθανή.

τσα Τελλέζ και
η συντονίστρια
εκ παίδευ σ ης
της Ελληνικής
Δημοκρατίας
Δρ. Μαρία Λυχνάκη.
Η κ. Ξενικάκη
δεν παρέλειψε
επίσης να ευχαριστήσει θερμά τους υπεύθυνους του
TDSB της περιφέρειας του
Scarborough
για την καταπληκτική συμ παρ ά σ τα σ ή
τους στην εκδήλωση.
Επίσης θερμά ευχαρίστησε
τους πολυπληθείς υποστηρικτές της εκδήλωσης μη
παραλείποντας να ξεχωρίσει τους επιχειρηματίες
Κώστα και Γιώργο Παπαγιάννη.

Η ιστορία του Ελληνικού Τραγουδιού από το
Δημοτικό έως και τον Μίκη Θεοδωράκη.
διού η Σοφία Σμυρνιούδη
Ομιλητές, Παρουσιαστές
ήταν οι Παναγιώτα Βόγδου, ο Γιάννης Δημητρίου
και η Ειρήνη Στούμπου.
Πρόεδρος της κοινότητας: «Οι λίγοι σώζουν τον
κόσμο.
Είδατε μια χούφτα ανθρώπους εδώ, τους καλλιτέχνες μας μαζί με το τεχνικό
προσωπικό τι μας παρουσίασαν σήμερα. Ένα ταξίδι
σε ένα κήπο με τις μυρωδιές με την εικόνα και με
την όλη αυτή εικόνα που
λέγεται Ελλάδα. Μη ξεχνάμε όμως ότι για να γίνουν
αυτά χρειαζόμαστε την
γλώσσα μας. Μην ξεχνάτε
εσείς που έχετε παιδιά εγγόνια ότι χρειαζόμαστε την εσείς που έχετε δισέγγογλώσσα μας, μη ξεχνάτε να ότι χρειαζόμαστε την

γλώσσα μας τον πολιτισμό
μας….»
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Η Ottawa είναι σε επαγρύπνηση, καθώς οι γιορτασμοί για την
επέτειο των 150ων γενεθλίων του Καναδά, προετοιμάζονται
μετά από την επίθεση στο Λονδίνο: Δήμαρχος της Οτάβα
Ι. Σ. Σαραϊδάρης
The Canadian Press
OTTAWA - Η πρωτεύουσα
του Καναδά θα κάνει ό, τι
μπορεί για να αποτρέψει
μια επίθεση όταν θα φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις
για τα 150α γενέθλια της
χώρας τον επόμενο μήνα,
αλλά κανένα ποσό προετοιμασίας δεν μπορεί να
εγγυηθεί 100% ασφάλεια,
λέει ο δήμαρχος της Οτάβα.
"Όταν βλέπετε μια τραγωδία που έλαβε χώρα στο
Λονδίνο και στη Γέφυρα
του Λονδίνου και στο Μάντσεστερ, νομίζετε ότι
αυτό μπορεί να συμβεί
εδώ και δυστυχώς, η απάντηση είναι ναι", δήλωσε ο
δήμαρχος Jim Watson την
Κυριακή, την ημέρα μετά
την τελευταία επίθεση
στη Βρετανία στη Γέφυρα
του Λονδίνου, που άφησε
επτά νεκρούς και πολλούς
τραυματίες.
Ο πρωθυπουργός Justin
Trudeau είπε ότι ένας καναδός ήταν ένας από αυτούς που σκοτώθηκαν. Τα
μέλη της οικογένειας την

αναγνώρισαν ως Christine
Archibald, αρχικά από τη
Βρετανική Κολομβία.
Με την Οτάβα να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν
από τους μεγαλύτερους
εορτασμούς της Ημέρας
του Καναδά, ο Watson
δήλωσε ότι θα υπάρξουν
πρόσθετα μέτρα ασφάλειας και αξιοσημείωτη
αστυνομική παρουσία την
1η Ιουλίου, αλλά αυτό δεν
αποτελεί εγγύηση.
"Δεν υπάρχει 100% λύση
στην τρομοκρατία". Δήλωσε ο Watson αφού συμμετείχε σε τελετή φυτεύσεως
δέντρων στο δημαρχείο
του.
"Είναι πάντα μια κλήση
αφύπνισης για μας σε ρόλους ηγεσίας που πρέπει
να επαγρυπνούμε στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ένα
απλό μαχαίρι και ένα μηχανοκίνητο όχημα μπορεί να
είναι το νέο όπλο επιλογής
για έναν τρομοκράτη ή
για κάποιον που θέλει να
βλάψει τους ανθρώπους
μιας κοινότητας. "
Ο Watson περιγράφει τις
πρόσθετες προφυλάξεις
που πήρε η Οτάβα για τις
πιο πρόσφατες υπαίθριες
εορταστικές εκδηλώσεις

της Πρωτοχρονιάς, σε απόκριση της επίθεσης φορτηγών του Δεκεμβρίου
σε μια Χριστουγεννιάτικη
αγορά του Βερολίνου. Ένα
φορτηγό οδηγούμενο από
έναν άνδρα που διεκδίκησε την υπαγωγή του στον
ισλαμικό κρατικό όμιλο,
έπεσε στο πλήθος των
πεζών στην αγορά με αποτέλεσμα να σκοτώνει 12
ανθρώπους και να αφήνει
δεκάδες νεκρούς.
Η Ottawa τοποθέτησε αυτοκινούμενους εκσκαφείς
και φορτηγά χωματουργικών εργασιών σε βασικούς
διασταυρωμένους δρόμους για να προστατεύσει
μια μακρά αλυσίδα ανθρώπων εκατοντάδων μαθητών που έφεραν δάδες
για να σηματοδοτήσουν
την αρχή του 2017 και τις
εορταστικές εκδηλώσεις
των 150ων γενεθλίων του
Καναδά, δήλωσε ο Watson.
Είπε ότι τα φορτηγά τοποθετήθηκαν ειδικά για να
εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά "δεν θα τα έβλαπταν ή
θα τα πατούσαν".
Ο Watson είπε ότι θα ληφθούν παρόμοιες προφυλάξεις για την ερχόμενη
γιορτή της Ημέρας του

Καναδά, στην οποία συνήθως εκατοντάδες χιλιάδες
γεμίζουν τους δρόμους
της Οτάβα κάθε 1 Ιουλίου,
αλλά πολύ πιθανόν να είναι
μεγαλύτερος ο αριθμός
αυτό το έτος.
Ο φιλελεύθερος βουλευτής David McGuinty, ο
οποίος πρόκειται να προεδρεύσει μιας νέας επιτροπής εθνικής ασφάλειας
ανώτατου επιπέδου, δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διαβουλεύεται με
κοινότητες σε ολόκληρο
τον Καναδά σχετικά με τις
απαιτήσεις ασφάλειας της
ημέρας του Καναδά.
Οι δημοτικοί ηγέτες σε
ολόκληρο τον Καναδά τήρησαν μια στιγμή σιωπής
την Κυριακή προς τιμήν
αυτών που σκοτώθηκαν
στο Λονδίνο στο κλείσιμο
της συνεδρίασης της συνόδου της Ομοσπονδίας
Καναδικών Δήμων στην
Οτάβα.
Ο απερχόμενος πρόεδρος
της οργάνωσης Clark
Somerville δήλωσε στη
συνάντηση στην τελευταία
του ομιλία ότι για "κάθε
διαταραγμένο άτομο" που
παίρνει μια ζωή, υπάρχουν πολλά περισσότερα

που αντιπροσωπεύουν το
καλύτερο της ανθρωπότητας.
«Αυτό δείχνει το υλικό από
το οποίο οι πόλεις και οι
κοινότητες μας είναι φτιαγμένα. Είμαστε ισχυροί, ανθεκτικοί και άθραυστοι».

το πλαίσιο τις παρατηρήσεις του, προτρέποντας
τους Λονδρέζους να μην
ανησυχούν όταν είδαν
περισσότερη αστυνομία
συμπεριλαμβανομένων
οπλισμένων αστυνομικώνστους δρόμους."
Μερικοί από τους δημάρχους του Καναδά πήραν
στο Twitter για να εκφράσουν την υποστήριξή τους
προς τους Λονδρέζους
μετά την επίθεση, συμπεριλαμβανομένου του Χαν.
Ο δήμαρχος του Winnipeg
Brian Bowman tweeted
"δύναμη στο δήμαρχο του
Λονδίνου @SadiqKhan και
το λαό του Λονδίνου".
Ο δήμαρχος του Μόντρεαλ
κ. Denis Coderre εξέφρασε
επίσης την αλληλεγγύη
του προς τον Χαν και τους
Λονδρέζους καταδικάζοντας τις «βάρβαρες τρομοκρατικές επιθέσεις».
Ο δήμαρχος του Τορόντο,
John Tory, είπε ότι η μεγαλύτερη πόλη του Καναδά
«στέκεται σε αλληλεγγύη
με το Λονδίνο κατά της
τρομοκρατίας».

Οι Δημοτικοί πολιτικοί
σε ολόκληρο τον Καναδά
και σε όλο τον κόσμο εκφράζουν την αλληλεγγύη
τους με τους Λονδρέζους
και τον εμπόλεμο δήμαρχο
Sadiq Khan, που βρέθηκε
ο ίδιος αποδέκτης μιας
επίθεσης Twitter από τον
Πρόεδρο των ΗΠΑ Donald
Trump.
"Τουλάχιστον 7 νεκροί
και 48 τραυματίες σε τρομοκρατική επίθεση και ο
δήμαρχος του Λονδίνου
λέει ότι δεν υπάρχει λόγος
να ανησυχούμε!", Δήλωσε
ο Trump σε ένα από τα
πολλά Tweets που επέκρινε τον Χαν.
Ο εκπρόσωπος του Khan
απάντησε με μια δήλωση που έλεγε: «Έχει πιο
σημαντικά πράγματα να
κάνει από το να απαντήσει
στο άσχημα ενημερωμένο Mike Blanchfield, Ο καναtweet του Donald Trump, δικός Τύπος
που σκοπίμως αφαιρεί από

Ο πρώτος ισορροπημένος προϋπολογισμός του Οντάριο στη δεκαετία υπόσχεται δισεκατομμύρια για την υγειονομική περίθαλψη
Ι Σ. Σαραϊδάρης
Η φιλελεύθερη κυβέρνηση
του Οντάριο υπόσχεται να
εισφέρει δισεκατομμύρια
δολάρια σε υγειονομική
περίθαλψη στον πρώτο
ισορροπημένο προϋπολογισμό της της δεκαετίας,
ένα δημοσιονομικό σχέδιο
σχεδιασμένο να προσελκύει σχεδόν όλους τους
πολίτες της επαρχίας πριν
από τις εκλογές του προσεχούς καλοκαιριού.
Ο προϋπολογισμός είναι
δημιούργημα ενός πολιτικού κόμματος που ενώ
βρίσκεται στην εξουσία
από το 2003 έχει φτάσει σε
φτωχές επιδόσεις σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο
προϋπολογισμός ύψους
141 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατατέθηκε
την Πέμπτη έχει μέτρα που
απευθύνονται τόσο στους
νέους όσο και στους ηλικιωμένους, στους ανθρώπους που έχουν πρόσβαση
στο σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης και σε όποιον
κατέχει ή νοικιάζει σπίτι Πληρώνει λογαριασμό
ηλεκτρικού ρεύματος.
Το επίκεντρο του σχεδίου είναι ένα πρόγραμμα
φαρμακοποιίας για παιδιά
και νέους ύψους 465 εκατομμυρίων δολαρίων το
χρόνο, το οποίο θα καλύπτει συνταγογραφούμενα
φάρμακα για τη θεραπεία
των πιο οξειών και κοινών
χρόνιων παθήσεων για τα
άτομα 24 και κάτω, χωρίς
καμία έκπτωση ή συγχρηματοδότηση. Θα ξεκινήσει

την 1η Ιανουαρίου.
Το σχέδιο θα είναι επωφελές για τους νέους που δεν
καλύπτονται σήμερα από
ιδιωτικά σχέδια ασφάλισης
ή το πρόγραμμα του Οντάριο για την φαρμακευτική περίθαλψη για τους
δικαιούχους κοινωνικής
βοήθειας, αλλά οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν
μπόρεσαν να πουν πόσους
πολλούς συμπεριλαμβάνει.
Συνολικά, η κυβέρνηση
υπόσχεται 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες
δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη για τρία
χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων
για την αντιμετώπιση της
υπεραριθμίας των ασθενών των νοσοκομείων,
της χρηματοδότησης των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας
και εθισμού, των μετρητών
για τα έργα κατασκευής
νοσοκομείων και τη χρηματοδότηση της φροντίδας κατ 'οίκον.
Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης πόρους
για νέους χώρους παιδικής
μέριμνας, χρήματα για τη
δημιουργία σχολείων, μέτρα για ηλικιωμένους και
αναγγελθείσες περικοπές
στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και σχέδια για την σταθεροποίηση της αγοράς κατοικίας.
Ωστόσο, μεγάλο μέρος
των προβλεπόμενων δαπανών διαμοιράσθηκε
στην διάρκεια πολλών
χρόνων, πολύ μετά από
τις εκλογές του Ιουνίου

του 2018. Αλλά ο υπουργός Οικονομικών Κάρολος Σούσα δήλωσε ότι ο
«κοινωνικά προοδευτικός»
του προϋπολογισμός δεν
είναι κάτι ένα δόλωμα για
ψηφοθηρία.
Αυτές οι αποφάσεις που
παίρνονται σήμερα δεν
είναι απόρροια ψηφοθηρίας αλλά στηρίζονται στην
έννοια των μακροχρόνιων
ωφελημάτων για τους κατοίκους του Οντάριο» είπε
ο υπουργός Σούσα
Ο Πάτρικ Μπράουν, ηγέτης των Προοδευτικών
Συντηρητικών δήλωσε ότι
ο προϋπολογισμός δεν
είναι στην πραγματικότητα
δομητικά ισορροπημένος,
λόγω των χρημάτων μιας
χρήσεως πώλησης περιουσιακών στοιχείων - όπως
η πώληση μετοχών της
Hydro One - και λογιστικών
«κόλπων», όπως η καταμέτρηση των πλεονασμάτων
δημόσιας σύνταξης ως
περιουσιακών στοιχείων,
Ενάντια στις συμβουλές
του γενικού ελεγκτή της
επαρχίας.
"Αυτός ο προϋπολογισμός
είναι μια αποσπασματική προσπάθεια από μια
απελπισμένη κυβέρνηση
να διορθώσει το χάος που
έχουν δημιουργήσει πριν
από τις επόμενες εκλογές",
είπε. "Εάν χάσουν αυτές τις
επόμενες εκλογές, αυτές
οι δαπάνες δεν θα να είναι
ευθύνη τους» .
Η τιμή για το σχέδιο φαρμακοεπαγρύπνησης δεν
ήταν στον ίδιο τον προϋπολογισμό και παρέχεται

μόνο προφορικά από τους
υπαλλήλους.
"Ακούστε, αυτό το έγγραφο είναι αυτό που έχει
μήκος 296 σελίδες", είπε η
Sousa όταν ρωτήθηκε για
την απουσία. "Δεν μπορείτε να βάλετε τα πάντα στο
έγγραφο."
Η αρχηγός των Νεοδημοκρατών του Οντάριο
Andrea Horwath, η οποία
μόλις αυτή την εβδομάδα
ανακοίνωσε ότι μια νέα δημοκρατική κυβέρνηση, θα
φέρει την καθολική φαρμακευτική περίθαλψη για
άτομα όλων των ηλικιών,
δήλωσε ότι το φιλελεύθερο σχέδιο φαίνεται να είναι
της τελευταίας στιγμής.
"Το μόνο που μπορώ να
σκεφτώ είναι ότι το έκαναν
στο πίσω μέρος μιας χαρτοπετσέτας πριν φτάσουν
στο σήμερα", είπε.
Οι υποστηρικτές της υγειονομικής περίθαλψης
επικρότησαν το σχέδιο
κάλυψης φαρμάκων, αλλά
ανέφερε ότι η αύξηση των
νοσοκομειακών εξόδων
δεν ήταν αρκετή.
"Έχουμε ξεπεράσει εννέα
χρόνια στη σειρά των περικοπών νοσοκομείων ή παγώσει τον προϋπολογισμό,
οπότε βρισκόμαστε πολύ
πίσω τώρα", δήλωσε η
Natalie Mehra του Ontario
Health Coalition.
Ο υπουργός Υγείας Eric
Hoskins δήλωσε ότι είναι
πεπεισμένος ότι η αύξηση
της χρηματοδότησης θα
επιτρέψει τη βελτίωση της
περίθαλψης. Σχετικά με
τη φαρμακοβιομηχανία,

δήλωσε ότι η κυβέρνηση
θα αρχίσει αμέσως να εργάζεται με ασφαλιστές για
να διασφαλίσει ότι η εξοικονόμηση του κόστους
τους μεταφέρεται στους
εργοδότες και τους εργαζομένους.
Οι Φιλελεύθεροι δεν είχαν
υποσχεθεί νέους φόρους
στις οικογένειες, αν και
αυξάνουν τους φόρους
καπνού κατά 10 δολάρια
ανά χαρτόνι τα επόμενα
τρία χρόνια και δίνουν
στους δήμους τη δυνατότητα να εισάγουν φόρο
ξενοδοχείου.
Εκτός από την εξισορρόπηση των βιβλίων φέτος,
η κυβέρνηση τώρα προβάλλει ισορροπημένους
προϋπολογισμούς μέχρι το
2019-20. Παρά την επίτευξη ισορροπίας, ωστόσο, το
χρέος της επαρχίας συνεχίζει να αυξάνεται.
Προβλέπεται να είναι 312
δισεκατομμύρια δολάρια
φέτος, αυξάνοντας σε 336
δισεκατομμύρια δολάρια
το 2019-20. Οι τόκοι για το
χρέος είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος τομέας δαπανών, στα 11,6 δισ. Δολάρια.
Τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια βοήθησαν την επαρχία
να εξισορροπηθεί, αλλά ο
τόκος για το χρέος εξακολουθεί να προβλέπεται να
είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας δαπανών,
με μέσο όρο 3,6% από το
2015 έως το 2020.
Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση παρουσιάζει μια ροζ
οικονομική προοπτική,
προβάλλοντας το μέσο

ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ
κατά δύο τοις εκατό έως
το 2020, με γνώμονα τις
εξαγωγές και τις επιχειρηματικές επενδύσεις.
Στον τομέα της υποδομής,
οι δαπάνες αυξάνονται
από μια υπόσχεση πέρυσι
ύψους 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 12 χρόνια
σε 190 δισεκατομμύρια
δολάρια σε 13 χρόνια. Τα
επιπλέον 30 δισεκατομμύρια δολάρια θα προχωρήσουν σε νέα νοσοκομειακά
έργα, ανανέωση σχολείων
και επέκταση παιδικής
μέριμνας.
Το Οντάριο θα προχωρήσει επίσης με τον προγραμματισμό ενός σιδηροδρομικού διαδρόμου
υψηλής ταχύτητας μεταξύ
Τορόντο, Κίτσενερ-Βατερλώ, Λονδίνο και Ουίντσορ,
δήλωσε η κυβέρνηση στον
προϋπολογισμό. Το έργο
θα μπορούσε να μειώσει
στο μισό το τετραώρονο
ταξίδι από το Τορόντο στο
Windsor.
Κάτω από το έμβλημα της
εκπαίδευσης, περίπου 16
δισεκατομμύρια δολάρια
προορίζονται σε διάρκεια
10 χρόνων για την οικοδόμηση και τη βελτίωση των
σχολείων σε μια εποχή που
η κυβέρνηση έρχεται κάτω
από πυρά για το κλείσιμο
των περιφερειακών σχολείων. Άλλα 200 εκατομμύρια δολάρια θα κατευθυνθούν στη δημιουργία
24.000 χώρων παιδικής
μέριμνας και θα επιχορηγούν το 60% αυτών.
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 22
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Η Caroline Mulroney υπονοεί μια μελλοντική
σταδιοδρομία στην πολιτική
By John Paul Tasker, CBC
Στην κόρη του πρώην Προοδευτικού Συντηρητικού
Πρωθυπουργού δόθηκε
πρωταρχική θέση παρουσίασης στη σύνοδο ηγεσίας
Από τον John Paul Tasker,
CBC Η κόρη ενός από τους
μακροβιότερους πρωθυπουργούς του Συντηρητικού κόμματος του Καναδά
αναφέρει ότι εξετάζει το
ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για πολιτική
θέση.
Η Caroline Mulroney επιλέχτηκε από το κόμμα για
την θέση της τελετάρχου
για τη σύνοδο ηγεσίας στο
Τορόντο το Σαββατοκύριακο. Η προνομιακή θέση
που δόθηκε στην κόρη του
πρώην πρωθυπουργού
Brian Mulroney δημιούργησε ερωτήματα από κάποια μέλη του κόμματος
για το μέλλον της στην
εκλεγμένη πολιτική. (Η
συντηρητική Μανιτόμπα

όταν ρωτήθηκε ποιον θα
υποστηρίξει για ηγέτη
του Συντηρητικού κόμματος, αλλά είπε ότι οι 13
υποψήφιοι έχουν κάτι να
προσφέρουν στα μέλη
του κόμματος.
"Νόμιζα ότι απόψε υπήρξαν μεγάλες ομιλίες, πολλές μεγάλες ιδέες που
ελπίζω ότι ο νέος ηγέτης
θα εξετάσει και θα ενταχθεί στην πλατφόρμα
[κόμματος]", δήλωσε.
Ένα άλμα στην πολιτική
θα συνεχίσει μια δυναμική τάση που έχει αναπτυχθεί στην καναδική
πολιτική. Εκτός από τον
Trudeau, ο μπροστινός
δρομέας στον αγώνα
για να αντικαταστήσει
τον Stephen Harper ως
μόνιμο ηγέτη, ο Maxime
Bernier, είναι ο γιος του
πρώην συντηρητικού
Δυναστεία στην καναδική ανεξάρτητου βουλευτή
Gilles Bernier, ο οποίος
πολιτική
κατείχε την ίδια έδρα στο
Η Mulroney απέφυγε να Beauce του Κεμπέκ.
απαντήσει την Παρασκευή

φιλονικία.
"Έχω ταξιδέψει πολύ σε
αυτή τη χώρα λόγω της
δουλειάς του πατέρα μου
- έχω την εμπειρία αυτή.
Ήμουν σε θέση να συναντήσω μια διαφορετική ομάδα Καναδών, γι
'αυτό θα το έφερα", είπε
η Mulroney. "Είμαι κάποια
που εργάζεται όλη μου τη
ζωή, έχω μια καριέρα στο
νόμο και στη χρηματοδότηση. Έχω εργαστεί στον
μη κερδοσκοπικό τομέα
ξεκινώντας μια φιλανθρωπική οργάνωση." Είμαι μια
μητέρα που μεγαλώνει
τέσσερα παιδιά ".
Η Mulroney είναι παντρεμένη με τον Andrew
Lapham, πρόεδρο του
Blackstone Group, μιας
μεγάλης διεθνούς εταιρείας επενδύσεων. Ένας από
τους κορυφαίους οικονομικούς συμβούλους του
προέδρου Donald Trump,
ο Stephen Schwarzman, είναι ο επικεφαλής των αμερικανικών επιχειρήσεων

του Blackstone, οι οποίοι
συναντήθηκαν με ομοσπονδιακούς υπουργούς
του υπουργικού συμβουλίου στο Κάλγκαρι αυτό το
χειμώνα.
Ο πρώην υπουργός μεταφορών και η σημερινή
υποψήφια για την ηγεσία
Lisa Raitt διόρισαν την
Mulroney στην υπηρεσία του οργανισμού που
διευθύνει τη γέφυρα του
Windsor-Detroit το 2014,
γεγονός που προκάλεσε κριτική από το τότε
αντιπολιτευόμενο NDP
ως απόσπαση με την υποστήριξη δαμάσκηνων. Η
ομοσπονδιακή εταιρία
Crown είναι υπεύθυνη για
την εποπτεία της κατασκευής και της διαχείρισης
της γέφυρας Gordie Howe
International.

Hoskins.
"Αυτό γίνεται ένα μικρότερο πράγμα που πρέπει
να ανησυχήσετε όταν δεν
αισθάνεστε καλά", δήλωσε ο Hoskins,που είναι
οικογενειακός γιατρός, σε
συνέντευξη Τύπου στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο
των γυναικών.
Ο υπουργός Εργασίας κ.
Kevin Flynn, ο οποίος παρακολουθεί τις μεταρρυθμίσεις του εργατικού δυναμικού που περιλαμβάνουν
ένα ελάχιστο μισθό 15
δολαρίων μέχρι το 2019,
δήλωσε ότι ο νόμος θα
εξασφαλίσει ότι όλοι οι

εργαζόμενοι δικαιούνται
τουλάχιστον 10 ημέρες
αδείας προσωπικού ανά
έτος, δύο από τις οποίες
πρέπει να είναι πληρωμένες.
Οι λόγοι για προσωπική
άδεια έκτακτης ανάγκης
μπορεί να περιλαμβάνουν
προσωπική ασθένεια ή
φροντίδα ασθενών μελών
της οικογένειας μαζί με
οικιακή ή σεξουαλική βία
ή απειλή.
Ο Flynn είπε ότι «οι περισσότεροι εργοδότες» δεν
χρειάζονται πλέον σημειώματα ασθενείας, αλλά η
απαγόρευση θα αναγκάσει
τους άλλους να συμμορφωθούν με πιο σύγχρονες
πρακτικές απασχόλησης.
Επίσης, θα έχει προτεραιότητα έναντι οποιωνδήποτε
σημειώσεων ασθενείας
στις συλλογικές συμβάσεις, πρόσθεσε ο Flynn.
Η Ruth Heisey, επικεφαλής
οικογενειακής ιατρικής
στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο των γυναικών,
επικρότησε την κίνηση,
λέγοντας ότι είναι "καλή
κοινή λογική" από την άποψη της δημόσιας υγείας.
Οι άνθρωποι θα είναι πιο
πιθανό να πάρουν ημέ-

ρες ασθενείας και να μην
σύρουν τον εαυτό τους
στην εργασία όπου θα
μπορούσαν να μολύνουν
τους συναδέλφους τους,
οδηγώντας σε περισσότερη απουσία από την
εργασία και οι γιατροί μπορούν να επικεντρωθούν σε
ασθενείς που χρειάζονται
ιατρική περίθαλψη αντί για
σημείωμα.
Ο Hoskins είπε ότι ορισμένοι ασθενείς έπρεπε να
πληρώσουν για τις σημειώσεις του γιατρού επειδή δεν καλύπτονται από
την επαρχιακή ασφάλιση
υγείας.
Ωστόσο, οι εργοδότες
θα έχουν το δικαίωμα να
ζητούν για σημειώματα
ασθενείας εάν ένας εργαζόμενος έχει περισσότερες
από 10 ημέρες το χρόνο
για ασθένειες, πρόσθεσε,
σημειώνοντας ότι η "μεγάλη πλειοψηφία" των
κατοίκων του Οντάριο
δεν παίρνει τόσες πολλές
ασθενείς ημέρες.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι
ασθενείς θα εμφανιστούν
στα ιατρεία αναζητώντας
σημειώματα ασθενείας
όταν αισθάνονται καλύτερα και είναι έτοιμοι να επι-

130. Αυτό εκτιμάται ότι
κοστίζει στην κυβέρνηση
περίπου 10 εκατομμύρια
δολάρια ετησίως. Το μέτρο
έρχεται μετά την ανακοίνωση της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης ότι εξαλείφει
μια πίστωση φόρου 15%
για τους μετακινούμενους
που αγοράζουν ένα δελτίο

διέλευσης.
Διατίθενται επίσης 11 εκατομμύρια δολάρια για τρία
χρόνια για ένα πρόγραμμα
επιχορηγήσεων για ηλικιωμένους και άλλα 8 εκατομμύρια δολάρια για τρία
χρόνια για νέα κοινοτικά
κέντρα με προγραμματισμό ηλικιωμένων. Η επαρ-

MP Candice Bergen είναι σταθερά τον εαυτό της
στην Προοδευτική Συντηη άλλη MC.)
ρητική πλευρά του κόμμαΣτην ομιλία της προς τους τος το όνομα του νεκρού
εκπροσώπους της Παρα- κόμματος που ηγήθηκε ο
σκευής, η Mulroney δια- πατέρας της για περισσόσκεύασε τον πρωθυπουρ- τερο από μια δεκαετία.
γό Justin Trudeau - "Ποιος «Μεγάλωσα στην πτέρυγα
θα ήθελε να τρέξει για την του Συντηρητικού Προπαλιά δουλειά του μπα- οδευτισμού, αλλά είμαι
μπά;" Αλλά σε συνέντευξή ανοιχτή σε κάθε είδους
της στο CBC News μετά τις ιδέες, αλλά είμαι σίγουρα
ομιλίες της ηγεσίας, άφησε μια Προοδευτική Συντητην πόρτα ανοιχτή σε μια ρητική», είπε.
Caption: Ο πρώην πρωθυμελλοντική πορεία
"Πιστεύω ότι η πολιτική πουργός Brian Mulroney,
είναι σίγουρα κάτι που πά- αριστερά, και η κόρη του
ντα έχω σκεφτεί ως καριέ- Caroline φτάνουν στην
ρα και αυτό που έχω μάθει κρατική κηδεία του αείαπό το να παρακολουθώ μνηστου Jim Flaherty στο
τον πατέρα μου και πολ- Τορόντο. (Frank Gunn /
λούς από τους φίλους μας Καναδικός Τύπος)
που συμμετέχουν σε αυτό, Όταν ρωτήθηκε ποιες ιδιείναι ότι όλα σχετίζονται ότητες θα φέρει στη δουμε το χρονοδιάγραμμα λειά, έδωσε μια απάντηση
και την ευκαιρία ώστε να που ακούγεται σαν κάτι
έρθουν όλα αυτά τα πράγ- που θα μπορούσε να έχει
πει ένα παιδί ενός πρώην
ματα σωστά . "
Η δικηγόρος με έδρα το πρωθυπουργού όταν πήΤορόντο έβαλε επίσης δηξε στην ομοσπονδιακή

Νέα νομοθεσία διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να
πάρουν τουλάχιστον 10 ημέρες ασθενείας ετησίως χωρίς ιατρική σημείωση

Ο υπουργός Υγείας του Οντάριο Eric Hoskins δήλωσε
ότι ορισμένοι ασθενείς έπρεπε να πληρώσουν για τις
σημειώσεις του γιατρού επειδή δεν καλύπτονται από
επαρχιακή ασφάλιση υγείας
"Αυτό μετατρέπεται σε
ένα επουσιώδες ζήτημα
που θα πρέπει να ανησυχείτε όταν δεν αισθάνεστε
καλά", δήλωσε ο υπουργός
Υγείας Eric Hoskins σε μια
συνέντευξη Τύπου στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο
των γυναικών.
Οι σημειώσεις ασθενείας
για τον εργοδότη θα μπορούσαν σύντομα να είναι
κάτι που θα ανήκει στο
παρελθόντος στο Οντάριο.

Θα απαγορευθεί στους εργοδότες να ζητούν από το
προσωπικό ιατρική γνωμάτευση εάν οι εργαζόμενοι έχουν 10 ή λιγότερες
ημέρες το χρόνο βάσει
νομοθεσίας που προτείνεται να τεθεί σε ισχύ τον
προσεχή Ιανουάριο.
Το μέτρο, το οποίο αποτελεί μέρος του νόμου για
τις μεταρρυθμίσεις στο
χώρο της εργασίας, που
έθεσε η κυβέρνηση της
πρωθυπουργού Kathleen

Wynne, σημαίνει λιγότερες
ώρες απασχόλησης για
τους γιατρούς
και τους νοσηλευτές, επιτρέποντας στους
εργαζόμενους
να παραμείνουν στο σπίτι
και να γίνουν
καλά αντί να
διασκορπίζουν
τα μικρόβια
τους, σύμφωνα
με τον υπουργό Υγείας Eric

στρέψουν στην εργασία,
πράγμα που σημαίνει ότι
οι σημειώσεις κάλυψης της
απουσίας" έχουν "ελάχιστη
ή ανύπαρκτη ισχύ" επειδή
οι γιατροί τις γράφουν με
βάση την εμπιστοσύνη
στους ασθενείς τους, Ο
Hoskins είπε.
Ο Ιατρικός Σύνδεσμος του
Οντάριο έχει επίσης πιέσει
για τον τερματισμό των
σημειωμάτων ασθενείας
Οι μεταρρυθμίσεις του
Flynn για τους χώρους εργασίας στους νόμους της
Φιλελεύθερης Κυβέρνησης περί δίκαιων θέσεων
εργασίας και του νόμου
για τη βελτίωση της απασχόλησης περιλαμβάνουν
την υποχρέωση των εργοδοτών να πληρώνουν τους
εργαζομένους με μερική
απασχόληση τους ίδιους
ωρομίσθιους μισθούς σαν
τους πλήρους απασχόλησης και να παρέχουν
τρεις εβδομάδες διακοπών
μετά από πέντε χρόνια
εργασίας -

Ο πρώτος ισορροπημένος προϋπολογισμός του Οντάριο στη δεκαετία υπόσχεται δισεκατομμύρια για την υγειονομική περίθαλψη
συνέχεια από τη σελίδα 21 Οι ηλικιωμένοι επίσης
Οι μεταδιδακτορικοί απο- στοχεύονται συγκεκριφοίτοι θα πρέπει τώρα να μένα στον προϋπολογιξεπληρώσουν το επαρχια- σμό. Μια πίστωση φόρου
κό μέρος των φοιτητικών δημόσιας διακίνησης για
δανείων τους όταν κερδί- άτομα ηλικίας 65 ετών και
ζουν μισθό 35.000 δολα- άνω θα αποδώσει το 15%
ρίων, από 25.000 δολάρια, των επιλέξιμων δαπανών
κάτι που οι φοιτητικές διέλευσης με ένα μέσο
ετήσιο όφελος ύψους $
ομάδες χειροκρότησαν.

χία έχει επίσης δεσμεύσει
100 εκατομμύρια δολάρια
για τρία χρόνια για μια
στρατηγική άνοιας που θα
περιλαμβάνει την παροχή
βοήθειας στους ασθενείς
και τους φροντιστές τους
για τη στήριξη και τη βελτίωση της κατάρτισης των
εργαζομένων στον τομέα

της υγειονομικής περίθαλψης.
Ο δήμαρχος του Τορόντο
Τζον Τόρι δήλωσε ότι απογοητεύθηκε ότι δεν υπήρχαν νέα μετρητά για οικονομικά προσιτή στέγαση
στον προϋπολογισμό.
Allison Jones
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ΚΑΝΑΔΑΣ: Εφαρμογή κοινωνικών αλλαγών και
δημιουργία Κοινωνικό Οικονομικής στρατηγικής.
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αποκρύψει την αντίθεσή
του με την έννοια ενοποίησης των κρατών μελών της
γηραιάς Ηπείρου. Μέσα σε
αυτά τα πλαίσια είναι γνωστόν ότι πραγματοποιήθηκε η ετήσια συγκέντρωση
των ηγετών των επτά πλέον προηγμένων βιομηχανικών οικονομιών της γης.
Η συνεδρίαση αυτή για
πρώτη φορά έδινε τη δυνατότητα στις ηγεσίες των
πλέον ισχυρών οικονομιών
να βρεθούν από κοινού με
τον νέο Αμερικανό ηγέτη
και να ανταλλάξουν ιδέες
και πολιτικές για τα προβλήματα που απασχολούν
τον πλανήτη και την διεθνή
κοινότητα. Το άσχημο είναι
ότι η Αμερικανική ηγεσία,
διαφώνησε, ως επί το πλείστων, με τους υπολοίπους
και μάλιστα τόνισε ότι η
χώρα του αναθεωρεί τη
στάση της σε σχέση με το
πρωτόκολλο των Παρισίων, σύμφωνα με το οποίο

όλες οι βιομηχανικές χώρες οφείλουν να λάβουν
μέτρα για τον περιορισμό
μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, εξ αιτίας της
οποίας δημιουργείται το
φαινόμενο του θερμοκηπίου και ανέρχεται η θέρμανση στο πλανήτη. Με
την Αμερικανική διοίκηση
διαφώνησε το σύνολο των
συμμετεχόντων και όπως
ήταν αναμενόμενο και ο
πρωθυπουργός του Καναδά. Οι ηγέτες του οργανισμού υπέγραψαν κοινό
ανακοινωθέν υποσχόμενοι
να καταπολεμήσουν τη
διεθνή τρομοκρατία και
τον βίαιο εξτρεμισμό κάθε
μορφής, ενώ υποσχέθηκαν να οδηγήσουν τους
υπεύθυνους της βίας στη
δικαιοσύνη. Ο Καναδός
πρωθυπουργός πρότεινε
στους συνέδρους να μη
δεχτεί καμία διοίκηση καταβολή λίτρων προς τους
εξτρεμιστές. Οι ηγέτες
αποδέχθηκαν την πρότα-

ση για την εφαρμογή της
απόλυτης οικονομικής
εξίσωσης ανδρών και γυναικών, καθώς επίσης και
να καταργήσουν όλα τα
εμπόδια για την εφαρμογή
της πλήρους οικονομικής,
πολιτικής και κοινωνικής
συμμετοχής των γυναικών
και κοριτσιών σε ολόκληρη τη γη. Ο Καναδάς ανέλαβε την υποχρέωση να
προωθήσει το πρόγραμμα
ισότητας των δύο φύλων
κατά την διάρκεια του
2018, που θα είναι η χρονιά
που η χώρα θα έχει την
προεδρία της ομάδας. Ο
καναδός πρωθυπουργός,
εξ άλλου, διαβεβαίωση για
τη αποφασιστικότητά του
να λάβει μέτρα για την μείωση των αερίων μόλυνσης
της ατμόσφαιρας και την
εφαρμογή της συμφωνίας
των Παρισίων. Ο Καναδός
πρωθυπουργός τόνισε
επίσης την σπουδαιότητα
της απόλυτης εφαρμογής
της διμερούς συμφωνίας

μεταξύ του Καναδά και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η οποία, σύμφωνα με τον
ίδιο, πρόκειται να δημιουργήσει πολλές θέσεις
εργασίας και κυρίως εργασίες για τη μεσαία τάξη με
ευεργετικά αποτελέσματα
για όλους τους πολίτες. Το
2018, ο Καναδάς θα έχει
την προεδρία της ομάδας
των G7. Με πρότυπο εκείνο της Ιταλίας ο Καναδός
πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει έμφαση
στις προτεραιότητες της
χώρας στο εσωτερικό και
εξωτερικό και στην πρόθεσή του να δημιουργήσει
μια ισχυρή μέση τάξη, να
προωθήσει και να προβάλει την πολιτική του
προσπάθεια για την ισότητα των δύο φύλων, να
καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την καταπολέμηση των αιτίων που
συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος., και να

προωθήσει και προβάλει
πολιτικές σεβασμού της
πολυπολιτισμικότητας και
αποδοχής όλων. Σύμφωνα
με την Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά Chrystia
Freeland, η χώρα οφείλει
να διαθέσει εκατομμύρια
δολάρια προκειμένου να
εφοδιάσει τις ένοπλες δυνάμεις της με νέο υλικό,
άπαξ και δεν είναι δυνατόν
να πιστεύουν στην προστασία που πιθανόν θα
μπορούσαν να περιμένουν
από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με
την Υπουργό ο Καναδάς
δεν είναι απαραίτητο να
αποδεχθεί την εφαρμογή
παρόμοιας πολιτικής με
την Ουάσιγκτον του Πρώτα ο Καναδάς, παρόλο δε
που η χώρα συνεχίζει να
διατηρεί τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με την γείτονα δημοκρατία, η αλήθεια
είναι ότι δεν είναι δυνατόν
να βασίζεται στην στρατιωτική προστασία των
ΗΠΑ. Το εάν θελήσουμε

να ζητήσουμε καταφύγιο
κάτω από την ομπρέλα
προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε είναι
φυσικό να καταντήσουμε
ένα κράτος δορυφόρος
της Ουάσιγκτον τόνισε.
Κάτι παρόμοιο όμως δεν
εξυπηρετεί απόλυτα τα
εθνικά μας συμφέροντα,
πρόσθεσε. Σύμφωνα με
την Υπουργό ο ομοσπονδιακός Καναδάς συνεχίζει να
υποστηρίζει τις πολιτικές
του πολυπολιτισμού και
τους κανόνες που στηρίζουν το διεθνές πολιτικό
σύστημα, την πολιτική
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών, την
προσπάθεια προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος και την αλλαγή του
περιβάλλοντος και τέλος
στην διαμοίραση των οικονομικών πλεονεκτημάτων
σε όλους τους πολίτες όσο
γίνεται ποιο πλατιά, σε
όλες τις κοινωνικές τάξεις.

Ο «απρόβλεπτος γείτονας» που δεν σέβεται ούτε την
υπογραφή του: Η ενημέρωση στον αντιπρόεδρο Πενς

Capt: Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Michael
R. Pence στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017.
Φωτογραφία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση μία κουβέντα που
φέρεται να είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στον αντιπρόεδρο των
ΗΠΑ, Μαικ Πενς, στη διάρκεια της ανάλυσης του για
την ευρύτερη γειτονιά μας:
Από την Τουρκία μέχρι την
Αίγυπτο και από την Ελλάδα μέχρι το Ισραήλ.
Σύμφωνα με πληροφορίες
από αμερικανικές πηγές η
ανάλυση αφορούσε τους
ενεργειακούς σχεδιασμούς

της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη σημερινή κατάσταση στη Μεσόγειο, όπου
λίγο-πολύ τα βρίσκουν
όλοι μεταξύ τους, με μόνο
αρνητικό παράγοντα και
μελανό σημείο την Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν.
Ο κ. Αναστασιάδης πολύ
ορθά ενημέρωσε τον Αμερικανό αντιπρόεδρο για
τον «απρόβλεπτο γείτονα»
της Κύπρου: Την κατοχική
δύναμη Τουρκία.
Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, ακόμα και οι φανατικοί οπαδοί της «όποιας

λύσης», οι
οποίοι δέχονται όποια
διευθέτηση
βολεύει την
Τουρκία, συμφωνούν ότι
έχουμε να κάνουμε με ένα
πραγματικά
απρόβλεπτο
άνθρωπο, που
στην πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν
σέβεται ούτε
την υπογραφή του, πόσο
μάλλον τις υπογραφές των
άλλων.
Ο κ. Αναστασιάδης δεν
είπε κάτι το νέο ή κάποια
είδηση στον κ. Πένς. Ο
Αμερικανός αντιπρόεδρος, που στη διάρκεια
της πολιτικής του καριέρας
υποστήριξε τις τουρκικές
θέσεις, εις βάρος των κυπριακών καΙ γενικά των
ελληνικών, γνωρίζει πλέον
καλύτερα από τον καθένα
ότι η «μεγάλη σύμμαχος
Τουρκία», δεν είναι τίποτα
το διαφορετικό, σε ότι
αφορά την υποστήριξη
των αμερικανικών στρατηγικών συμφερόντων, απ’

Στην Υπηρεσία της Ομογένειας και
του Καναδά.
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λοιπόν, ευχαριστώ στην
οικογένεια Μιρκόπουλου
και κυρίως τον αποδημήσαντα Νικόλαο, αιωνία του
η μνήμη. Τον ακούραστο
και γαλαντόμο Γιώργο και
την Αναστασία Σερέτη, τον
αγαπητό συμπατριώτη μας
Αναστάσιο (Τάσο) Μιχαλόπουλο, τον Τάσσο Μηλιώνη, τον Λούη Βαβαρούτσο,
τον Κώστα Μορφέση από
το Κάλγκαρη της Αλμπέρ-

τα, Τον Δημήτρη και την
Κατερίνα Αγγελάτου από
το Βανκούβερ, Toυς Ηλία
και Χρίστο Ηλιόπουλο και
την μοναδική συνάδελφο
μας Χριστιάννα Λούπα για
τις υπέροχες και τόσο ενημερωτικές ανταποκρίσεις
τους, τον αγωνιστή ακαδημαϊκό Φάνη Μαλκίδη
από την ακριτική Θράκη,
και όλους εκείνους που
στάθηκαν πλάι μας και
βοήθησαν ώστε να κατορθώσουμε να επιβιώσουμε

ξεπερνώντας όλα εκείνα τα
“εμπόδια και τις παγίδες”
που επί μισό σχεδόν αιώνα
αντιμετωπίζει η επιθεώρηση και παρ’ όλα αυτά συνεχίζει απτόητη το έργο της
. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
λοιπόν σε όλους, καθώς
επίσης και την πλατιά ομογένεια του Καναδά και των
ΗΠΑ, για την μεγάλη και
σεβαστή της στήριξη.
Με αγάπη και βαθιά εκτίμηση.
“Πατρίδες”

ότι το Ιραν, ας πούμε, ή χώρες που χαρακτηρίζονται
από αντιαμερικανισμό.
Ο Πρόεδρος της Κύπρου
μιλούσε για τα προβλήματα που δημιουργεί η
Τουρκία στην Κύπρο, σε
ένα άνθρωπο που καθημερινά λαμβάνει και διαβάζει
καταθλιπτικές εκθέσεις για
τον Ερντογάν και τη ισλαμική χώρα που κυβερνά.
Ο κ. Πενς συνάντησε πρόσφατα τον Πρόεδρο της
Τουρκίας. Παρακολούθησε τα βίντεο με τις βιαιοπραγίες των μπράβων
του Ερντογάν εναντίον
διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν ειρηνικά. Είμαι
βέβαιος ότι είδε και βίντεο
της αμερικανικής αστυνομίας, στα οποία δεν έχει
πρόσβαση στο κοινό. Ο
Τούρκος πρόεδρος είναι
αυτός που είναι, και το
φωνάζει προκλητικά. Εμείς
οι υπόλοιποι, και ιδιαίτερα η ελίτ στην Αθήνα και
τη Λευκωσία, γιατί είναι
εντελώς τυφλοί; Γιατί δεν
μπορούν να δουν πέρα
από τη μύτη της.
Ακούω όλες αυτές τις ψευτοδικαιολογίες ότι εμείς
πρέπει να καταλήξουμε
σε συμφωνία για να μην
μπορεί, υποτίθεται, ο Ταγίπ Ερντογάν, να ελέγχει
άλλο την Κύπρο. Τις ακούω
και τρελαίνομαι. Θα δεχθεί, δηλαδή, ο Ερντογάν
οποιαδήποτε συμφωνία
που δεν θα του επιτρέπει
να ελέγχει το νησί; Μα
έχετε πάρει όλοι έξοδο
από το φρενοκομείο της
Αθαλάσσας. Ο καυγάς γίνεται για το …πάπλωμα.
Και το πάπλωμα είναι ο
έλεγχος του «αβύθιστου
αεροπλανοφόρου».
Τι είναι σήμερα η Κύπρος;
Έχετε ρωτήσει τους εαυτούς σας; Έχετε μελετήσει
τα νέα δεδομένα; Παλαιότερα κάναμε πλάκα ότι οι

ηγέτες της νομίζουν πως
το νησί είναι ο «ομφαλός
της γης». Προς τα εκεί πηγαίνει, υπό την έννοια ότι
οι ενεργειακοί σχεδιασμοί
είναι τόσο καλά μελετημένοι, οι συμφωνίες είναι
τόσο καλά δεμένες, οι εταίροι είναι τόσο ισχυροί, που
η Κύπρος καθίσταται το κέντρο του νέου ενεργειακού
πεδίου στην Μεσόγειο και
κατ’ επέκταση στα όρια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Κύπρος σήμερα, είναι η
μόνη χώρα της Μεσογείου,
που τα έχει καλά με όλους,
εκτός με τον γνωστό ταραξία της περιοχής μας,
όπως είπε και ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης. Με όλες
τις χώρες έχει φιλικές σχέσεις, και αν και είναι μικρή,
τόσο δα, μπορεί να είναι
ο κρίκος που ενώνει και
τους υπόλοιπους. Τέτοιους
συμμάχους αναζητεί η
σημερινή Αμερική και μάλιστα που να βρίσκονται
σε ένα καλύτερο σημείο
οικονομικά, όπως τώρα
το νησί που ξεπέρασε τη
βαθιά οικονομική κρίση
του 2013, να έχουν σταθερότητα -αν και χιλιάδες
Αττίλες βρίσκονται στη γη
μας, και να έχουν δημοκρατικές αρχές.
Θα φωνάζει το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ, που με τις
πράξεις του αναδεικνύεται
σε κόμμα που το άλωσαν
οι νεοφιλελεύθεροι, αλλά
ορθώς ο κ. Αναστασιάδης
διατηρεί και στρατηγικές
σχέσεις με την Αμερική και
κατ΄ επέκταση με το ΝΑΤΟ.
Μόνο και μόνο επειδή ο
σκοπός αγιάζει τα μέσα, Το
να στηρίξει η Κύπρος μία
επιχείρηση της αμερικανικής αντιτρομοκρατίας, δεν
είναι έγκλημα. Αντίθετα.
Απλά θα πρέπει να μάθει
να απαιτεί γι’ αυτές τις διευκολύνσεις που προσφέρει
στους Αμερικανούς, τους

Γάλλους, τους Ρώσους και
άλλους «παγκόσμιους εραστές» της στρατηγικής της
θέσης.
Σε μένα προκαλεί μεγάλη
εντύπωση ότι οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών
δεν αντιλαμβάνονται ούτε
τη στρατηγική θέση της
Κύπρου, ούτε τη δυναμική
της ως ενεργειακό κέντρο
στη Μεσόγειο. Τα σύνορα
της ενωμένης Ευρώπης
φτάνουν μέχρι την Κύπρο και από στο Αιγαίο
αγγίζουν την Τουρκία. Και
όμως… Αυτοί οι χρυσοπληρωμένοι γραφειοκράτες έχουν ερωτευθεί τον
αυταρχικό Ερντογάν και
δεν δίνουν την παραμικρή
σημασία στα ευρωπαϊκά
σύνορα και συμφέροντα
που εκτείνονται μέχρι την
πόρτα της Ανατολής.
Εάν η πολιτική τους δεν
ήταν τόσο κοντόφθαλμη και γραφειοκρατική, η
Κύπρος θα μπορούσε να
αποτελέσει τον ενεργειακό πυλώνα της Ευρώπης,
αλλά και το αβύθιστο «αεροπλανοφόρο» να ήταν
ευρωπαϊκό και να μην έχει
τόσους «θείους» και προστάτες. Ίσως, το Brexit
αναγκάσει τις Βρυξέλλες
να αποφασίσουν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους στο τελευταίο
σύνορο της Ευρώπης, την
Κύπρο.
Ο κ. Αναστασιάδης, λοιπόν,
είχε μία καλή συνάντηση
με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο και αυτό να το κρατήσουμε. Γενικά οι επαφές
του στην Ουάσιγκτον ήταν
πολύ καλές και οι προσπάθειές του στέφθηκαν από
επιτυχία. Λέγαμε με τους
υπολοίπους συναδέλφους
ότι τη μία μέρα βρίσκεται
απέναντι στους πλανητάρχες και τους ισχυρούς
συνέχεια στη σελίδα 24
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Ο «απρόβλεπτος γείτονας» που δεν σέβεται ούτε την
υπογραφή του: Η ενημέρωση στον αντιπρόεδρο Πενς
συνέχεια από τη σελίδα 23
της γης, που του δείχνουν
σεβασμό, και την επομένη
επιτρέπει την υποβάθμιση
του συναντώντας αυτόν
τον άθλιο κατοχικό ηγέτη,
που κοροϊδεύει το σύμπαν
στην Κύπρο και έχει προσβάλει τον πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η εβδομάδα του κ. Αναστασιάδη, έκλεισε την Πα-

ρασκευή πολύ καλά και
είδε και ένοιωσε τη δύναμη
της Ελληνοαμερικανικής
Κοινότητας, η οποία βεβαίως περιλαμβάνει και την
κυπριακή, Για να είμαστε
δίκαιοι, χωρίς τους Ελληνοκύπριους επιχειρηματίες,
δεν θα υπήρχε αυτό που
ονομάζουμε «Ελληνικό
Λόμπι». Δυστυχώς, οι υπόλοιποι εξαφανίστηκαν και

έμειναν πολύ λίγοι για να
φυλάνε Θερμοπύλες στην
αμερικανική πρωτεύουσα.
Η εβδομάδα του κ. Αναστασιάδη ΔΕΝ ξεκίνησε
καλά στη Νέα Υόρκη την
περασμένη Κυριακή. Αποδέχθηκε την ανάγκη για
μετάβαση στη Γενεύη για
τη δεύτερη Διάσκεψη για
το Κυπριακό, χωρίς να
τηρηθούν απόλυτα οι όροι

και οι προϋποθέσεις του.
Τον άκουσα με προσοχή,
μελέτησα τη δήλωση του
γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουρέρες αλλά δεν
ένοιωσα σε καμία στιγμή
ότι έγιναν σεβαστές οι ανησυχίες της Λευκωσίας. Δεν
θα πετύχει ούτε αυτή η Διάσκεψη όσες προσπάθειες
και αν καταβάλει ο κ. Αναστασιάδης. Οι Τούρκοι τα

θέλουν όλα κ. Πρόεδρε…
Έβγαλε η γλώσσα μου …
μαλλιά. Τι άλλες αποδείξεις
χρειαζόμαστε; Η επίσκεψη
σας στην Ουάσιγκτον σας
πρόσφερε τόσες πολλές…
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Ο πράκτορας είναι πράκτορας
και λεκές… Πως να το κάνουμε; Πουλά και τη μάνα
του. Έχει πάρει εργολαβία
από τη γνωστή Πρεσβεία

-όχι την αμερικανική- την
εναντίον μου πολεμική.
Ως γνωστόν, είχε προσπαθήσει -και απέτυχε- να μου
πάρουν τη δημοσιογραφική διαπίστευση και να με
διώξουν από την Αμερική. Υπενθυμίζω ότι μέχρι
και σήμερα συνεχίζει να
καταπατεί περιουσία της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η έρευνα συνεχίζεται.

Η εκλογική ευθύνη των πολιτών
Ηλίας Σταμπολιάδης
Πολλοί συμπατριώτες μας
«λογικά» σκεπτόμενοι
αποδίδουν μονομερώς
στο λαό που τους εξέλεξε
τις ευθύνες των πολιτικών που καταστρέφουν
τη χώρα και θα ήθελα
να παρουσιάσω μία άλλη
όψη του προβλήματος που
κατά την γνώμη μου ανταποκρίνεται περισσότερο
στην πραγματικότητα.
Η ευθύνη του λαού για
αυτούς που εκλέγει θα
ήταν ευνόητη σε μία ευνομούμενη Δημοκρατία.
Θα έπρεπε όμως να έχουμε
αντιληφθεί από καιρό ότι
στην Ελλάδα δεν υπάρχει
Δημοκρατία διότι ο δήμος
(ο λαός ) δεν έχει λόγο
καθότι ο πολιτικός λόγος
μονοπωλείται από τα ΜΜΕ
και τα κόμματα. Το μόνο
κριτήριο του δήμου είναι η
δυνατότητα επιβίωσης και
παρασύρεται από όποιον
του το υπόσχεται ασχέτως
από το εάν ο εκλεγμένος

Ηλίας Ηλιόπουλος
Στην Καστοριά στράφηκαν
για τέσσερις συνεχόμενες
ημέρες οι «προβολείς» του
κλάδου της γούνας παγκοσμίως, κατά τη διάρκεια
της 42ης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας Καστοριάς,
η οποία έλαβε χώρα στο
Κέντρο Γούνας Δυτικής
Μακεδονίας από τις 4 έως
τις 7 Μαΐου.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, κυριάρχησαν
η ομορφιά, η λάμψη και η
πολυτέλεια, χωρίς να υστερεί το εμπορικό κομμάτι,
με την Καστοριά να παίρνει
τη θέση που της αξίζει στο
παγκόσμιο στερέωμα του
κλάδου.
Οι εκατοντάδες εμπορικοί
επισκέπτες που έδωσαν
το «παρών» στο Εκθεσιακό
Κέντρο προερχόμενοι από
τις σημαντικότερες αγορές
γούνας της υφηλίου (1128
επισκέπτες από 32 χώρες),
κατέστησαν την Έκθεση
ένα πραγματικά διεθνές
γεγονός, αντάξιο των μεγάλων διοργανώσεων του
εξωτερικού.
Το Κέντρο Γούνας Δυτικής
Μακεδονίας μετατράπηκε
σε ένα πολυπολιτισμικό
σταυροδρόμι, όπου έθνη
και φυλές ενώθηκαν έχοντας ως συνδετικό κρίκο
τη ζεστασιά και την αίγλη

επαληθευτεί ή εάν ο τρόπος που θα το πράξει θα
είναι βιώσιμος και προς
όφελος του συνόλου και
όχι μιας μερίδας οπαδών.
Σαν παράδειγμα αναφέρω
την εκλογή του ΓΑΠ που
βασίστηκε στο ψέμα ότι
τάχα “λεφτά υπάρχουν”
χωρίς μάλιστα να υποστεί
ουδεμία δίωξη για την
προφανή εξαπάτηση του
λαού, όπως προβλέπει το
ισχύον Σύνταγμα.
Ο κάθε λαός χρειάζεται
ηγέτες και η ευθύνη για την
τύχη της χώρας επιβαρύνει
αυτούς τους ίδιους και όχι
αυτούς που τους εξέλεξαν.
Ο λαός μπορεί, έστω και
εξαπατημένος, να εκλέγει
κάποιον αλλά οι πράξεις
του βαρύνουν ή αναδεικνύουν τον ίδιο τον εκλεγέντα. Όμως, ακόμη και αν
τα κριτήρια του λαού ήταν
σωστά και ανιδιοτελή η
επιλογή του καταστρατηγείται από το ίδιο το εκλογικό σύστημα καθότι είναι
σχεδιασμένο με κομματικά

της γούνας .
Οι πρωτοπόρες κολεξιόν
των εκθετών τοποθετημένες σε μεγαλόπρεπα περίπτερα, κέντρισαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών,
γεγονός που σε πολλές
περιπτώσεις μετουσιώθηκε σε πράξη, γεμίζοντας
ικανοποίηση τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες.
Τις εντυπώσεις «έκλεψε»
το κεντρικό Fashion Show
(Gala) της Έκθεσης, που
πραγματοποιήθηκε στο
υπέροχο παραδοσιακό
περιβάλλον της πλατείας
των Αδελφών Εμμανουήλ
στο Ντολτσό, όπου παρουσιάστηκαν οι νέες ενδυματολογικές προτάσεις των
Ελλήνων γουνοποιών για
τον χειμώνα 2017-2018.
Ο πολιτισμός και οι ομορφιές της Καστοριάς «παντρεύτηκαν» με τη λάμψη
και την πολυτέλεια της
γούνας, συνθέτοντας ένα
υπέροχο σκηνικό που έκανε, μέσα από τον Διεθνή
Τύπο, τον γύρο του κόσμου, προβάλλοντας την
περιοχή μας ως το απόλυτο τουριστικό προϊόν.
Στο πλαίσιο της Έκθεσης,
πραγματοποιήθηκε και
το Εργαστήρι Γούνας για
νέους σχεδιαστές, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια των
εργασιών του, «μυήθηκαν»
στην τέχνη της επεξερ-

κριτήρια και όχι να αναδείξει τους αρίστους. Υπάρχει
μία βασική ιδιότητα του
ελληνικού εκλογικού συστήματος που αποτρέπει
την εκλογή των αρίστων
και ευνοεί τα λεγόμενα
κομματόσκυλα και αυτή
έχει δύο πλοκάμια.
Το ένα είναι η ύπαρξη
πολυεδρικών περιφερειών όπου χάνει η μάνα το
παιδί το παιδί την μάνα με
αποτέλεσμα, εκτός του ότι
οι εκλογείς ευρίσκονται σε
σύγχυση, ένας υποψήφιος
κόμματος που μειοψηφεί
αν και έχει περισσότερους
προσωπικούς ψήφους από
έναν υποψήφιο ενός πλειοψηφούντος κόμματος
να μην εκλέγεται και να
εκλέγεται ο υποψήφιος
του πλειοψηφούντος κόμματος παρά το ότι έχει
λιγότερους προσωπικούς
ψήφους. Αυτό οδηγεί προς
τα μεγάλα κόμματα όσους
θέλουν να πολιτευτούν
πράγμα του σημαίνει την
απαρχής υποταγή τους και

γασίας γούνας. Οι νέοι
σχεδιαστές επιδόθηκαν σε
γούνινες δημιουργίες, δείχνοντας μεγάλο ενθουσιασμό για το νέο πολυτελές
υλικό που τους δόθηκε η
ευκαιρία να γνωρίσουν και
να αγαπήσουν.
Η ικανοποίηση ήταν έκδηλη και στους διοργανωτές
φορείς της Έκθεσης (Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας», ΔΕΘ HELEXPO , Αντιπεριφέρεια Καστοριάς),
για τη μεγάλη επιτυχία της
φετινής διοργάνωσης, για
την πραγματοποίηση της
οποίας συνέβαλαν σημαντικά οι χορηγοί:
BLACKGLAMA AMERICAN
LEGEND (Μέγας Χορηγός)
TAP (Χρυσός Χορηγός)
KOPENHAGEN FUR (Ασημένιος χορηγός)
SAGA FURS (Ασημένιος
χορηγός)
NAFA (Ασημένιος χορηγός)
SOJUZPUSHNINA (Ασημένιος χορηγός)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ENTERPRISE GREECE
ELLINAIR
MOUZENIDIS GROUP
MICILLO
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
To Γραφείο Τύπου

άρνηση των προσωπικών
τους πιστεύω.
Το άλλο πλοκάμι είναι
η μεταφορά ψήφων από
όλη την επικράτεια σε μία
κατ’ επιλογή περιφέρεια με
αποτέλεσμα σε ορισμένες
περιφέρειες να εκλέγονται
τελείως ακατάλληλα πρόσωπα όπως π.χ. η εκλογή
της απαράδεκτης κυρίας
Ρεπούση στον Πειραιά οι
πολίτες του οποίου αντιπροσωπεύονταν στο Κοινοβούλιο από κάποια που
δεν επέλεξαν.
Τώρα τελευταία προστέθηκε και νέο πλοκάμι
διαστροφής της λαϊκής
ετυμηγορίας που ξεπερνά
κάθε έννοια δημοκρατικής αρχής και ισονομίας
των πολιτών και δεν είναι
άλλο από το εφεύρημα του
κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου να δίνει «δώρο» 50
βουλευτών, που αντιστοιχεί περίπου σε ένα εκατομμύριο ψήφους, στο πρώτο
μειοψηφούν κόμμα με
αποτέλεσμα να κυβερνούν

μειοψηφίες καταστρατηγώντας την βασική αρχή
της δημοκρατίας που είναι
η υπερίσχυση της γνώμης
των πολλών. Η πρόφαση
είναι να μην μείνει τάχα
η χώρα ακυβέρνητη την
στιγμή μάλιστα που όλες
οι κυβερνήσεις που εκλέχθηκαν με αυτό τον εκλογικό νόμο δεν κυβέρνησαν
αλλά ήταν φορείς ξένων
εντολέων. Αντιθέτως η
μετεκλογική συνεργασία
ισότιμων κομμάτων θα
αποτελούσε μια πιο ισορροπημένη συσχέτιση απόψεων προς το συμφέρον
της χώρας.
Το θλιβερότερο είναι ότι ο
εμπνευστής της καταστρατήγησης της βασικότερης
αρχής της ισονομίας, για
την οποία διακρίνεται η
δημοκρατία, έχει αναδειχθεί και Πρόεδρος της
κατ’ ευφημισμό Ελληνικής
«Δημοκρατίας». Ο λαός
δεν έχει εξουσία, όπως του
έλεγε εξαπατώντας τον
ο Ανδρέας Παπανδρέου,

αλλά ούτε τα ΜΜΕ τον
αφήνουν να αποκτήσει
τα αντικειμενικά κριτήρια
επιλογής των αρίστων, για
την στέρηση των οποίων
τον κατηγορούν. Περιμένει
όμως από τους πνευματικούς ανθρώπους να τον
φωτίσουν και όχι να τον
ενοχοποιήσουν.
Ας βοηθήσουμε τον λαό να
κατανοήσει ότι, το ατομικό
συμφέρον δεν εξυπηρετείται με την υποταγή και την
συμμετοχή σε πολιτικές
κλίκες που μας υπόσχονται
απολαύσεις μέσα από λούφα και παραλλαγή, αλλά με
την δημιουργική συμμετοχή στο κοινό γίγνεσθαι
δηλαδή, τον τρόπο ζωής
που κάποτε βοήθησε αυτό
το έθνος να μεγαλουργήσει και που σήμερα προσπαθεί να δηλητηριάσει
η κομματοκρατία και ο
αμοραλισμός των κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης με την δημιουργία του
πελατειακού κράτους που
εξευτελίζει κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Αντίδοτο στον εταιρικό κυβερνητικό παραλογισμό, οι
μαγκούρες των παππούδων
Χρονογράφημα
Γράφει το επαναπατριζόμενος Θεσσαλός Πολίτης
Βάιος Φασούλας
Όταν το θράσος των ανεγκέφαλων «πολιτικών» συνεχώς αναβαθμίζεται, οι
αντιμετώπιση πρέπει να
είναι ανάλογη και ακαριαία. Απευθυνόμενοι στον
κύριο πρωθυπουργό και
στην εταιρική παρέα του,
επαναλαμβάνουμε απόσπασμα από τις 12 Απρίλη
2017, (βδομάδα των παθών
η οποία συνεχίζεται) χρονογράφημά μας υπό τον
τίτλο: «Εκφαυλισμός-μερκαντιλισμός στην παρακμή
ή Επανασύσταση-επαναπροσδιορισμός του έλληνα
πολίτη!» γράφαμε μεταξύ
άλλων:
«Σίγουρα κάτι έχει πάθει ο
κύριος Τσίπρας…, εβδομάδα παθών δεν μπορεί
να α-ποτελεί εξαίρεση- η
γελοιοποίηση των θεσμών
επιβάλλεται…, κάτι έχουν
πάθει οι άνθρωποί του και
γενικότερα οι … σύντροφοι
της εταιρίας του. Αλλιώς
δεν εξηγείται. Και επίσης
σίγουρο είναι ότι δεν έχουν
χάσει τας φρένας των. Για
να ταυτοποιηθεί κανείς και
να αναγνωριστεί από τους
εμπόρους της τερατόμορ-

φης εμποροκρατίας της
«ΕΕ» ως «μάνατζερ», σημαίνει ότι είναι άξιος έμπορας, έχει απολέσει κάθε
κίνητρο για την πατρίδα
του και προσεγγίζει την
παρασημοφόρηση ανάρμοστων τίτλων… Λοιπόν,
εκ-φαυλισμός και μερκαντιλισμός στην παρακμή.
Αυτός είναι ο μερκαντιλισμός η εμποροκρατία,
την οποία και η σημερινή
συγκυβέρνηση Σύριζανελ
πιστά υπηρετεί, έτσι που η
έρμη Ελλάδα ως κομματικό φέουδο έχει ολοκληρώσει τις ταπεινώσεις της…»
Λοιπόν! Δε φτάνει που
καταλήστεψαν τα συνταξιοδοτικά ταμεία κλέφτες
και α-πατεώνες των μαφιόζικων εταιριών (κομμάτων)
στη «χρυσή» εποχή των
δεκαετιών 1980-1990...
Δε φτάνει που πέταξαν
την Ελλάδα στο χάος και
μας έχουν υποτάξει στα
άρματα των ευρωάτλαντων «φίλων» και «συμμάχων» μας... Δε φτάνει που
στις προαναφερόμενες
δεκαετίες με το βρώμικο
και ποταπό φαγοπότι…,
κάπου έχει δίκιο ο ανε-γκέφαλος «μαζί τα φάγαμε…»,
προπαρασκευάστηκε και
η αποβλάκωση, η οποία,

σήμε-ρα μεταφράζεται ως
αθλιότητα της ελληνικής
κοινωνίας έτσι που, φτάσαμε στο σημείο της απόλυτης νοηματικής αλλοίωσης
και στον κατακερματισμό
της αξιοπρέπειάς μας.
Πώς αλλιώς μπορούμε
να εξηγήσουμε το καθολικό βάλτωμα της κοινωνίας μας, όταν «άνθρωποι»(κομματόσκυλα) των
προαναφερόμενων δεκαετιών, πολλοί εξ αυτών να
βρίσκονται σήμερα στα
κοινοβουλευτικά έδρανα;
Βέβαια και οι νεότεροι δεν
είναι παρά ιμάντες που
μεταφέρουν το παλιό και
σά-πιο κατεστημένο στο
σήμερα. Συνεχής αναγέννηση της καθεστωτικής
ασχήμιας. Μπορεί οι νεότεροι να μην έχουν ακόμη
παρουσιάσει λαμογίστηκες επιδεξιότητες, να μην
πρόλαβαν δηλαδή, αλλά
ξεχωρίζουν από την εκτός
τόπου και χρόνου θέση
τους, από το θράσος και
την ξετσιπωσιά τους. Αρκετοί δε τυγχάνουν να είναι
και «μορφωμένοι», αλλά
αποδεικνύονται άσχημοι
και Ακοινώνητοι. Μάθανε
τα γράμματα ανάποδα και
συνέχεια στη σελίδα 30
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Ottawa and provinces sign deal to create
‘fully inclusive’ child-care system
Plan could create up to 40,000 new child-care spaces across the country
The governm e nt ’s p l a n
commits Ottawa to a
long-term
partnership
with provinces and territories, following
the Liberals’
2017 budget
commitment
to invest $7.5
billion in child
care and early
Children look on as Social Development Minister Jeanlearning over the next 11
Yves Duclos and P.E.I. Minister of Education Doug Currie
years.
meet with provincial and territorial ministers to sign a
multilateral framework on early education and child
A ‘fully inclusive’ system
care. (Sean Kilpatrick/Canadian Press)
In partnership with most digenous, single-parent, Duclos dismissed sugprovinces and territories, living in underserved com- gestions that the Liberthe federal government munities or with children als’ focus on families with
has announced a new with disabilities. Funding higher needs signals a turn
framework to create “fully will be also provided to away from the principle
inclusive” early education help parents who work of universality, which has
and child-care systems, non-standard hours to ob- historically guided federal
respecting the needs and tain child-care more easily. investments in health and
circumstances of each
social services.
“Every child from coast to
province and territory.
coast deserves access to Universality remains part
of the governm e n t ’s l o n g term vision, Duclos said, but the
Liberals committed during
the last election
to put in place
child-care and
early learning
systems that are
“fully inclusive,”
both from an
economic and
social perspective.
The federal government says its plan could create as
many as 40,000 new child-care spaces across the country
“We know how difficult
over the next decade. (CBC
As part of the plan, the quality learning and child financially it is for many
federal government will care,” said Jean-Yves Du- families across Canada to
require provinces and ter- clos, the federal minister have access to affordable
ritories to focus on regulat- of families, children and child care,” he said. “There
ed child-care operations social development. “This are elements of people’s
serving children under the agreement will help give family life that make it
age of six and families with more Canadian children more difficult [for them]
greater needs.
the best possible start and than for other families to
provide more support to participate in the labour
These include families families across our coun- market, to have access to
that are low-income, In- try.”
quality child care for their

tinue to negotiate with the
children.”
Flexibility, collaboration federal government. B.C.
also did not send a minisnecessary
ter to today’s meeting due
Duclos also said the agree- to uncertainty in the wake
ment must recognize the of the recent election.
varying circumstances and
needs of different provinc- The Liberals have been
es and territories as well as negotiating the framesystems they may already work with the provinces
and territories for more
have in place.
than a year, seeking com“The keywords are flexibil- mon ground in an area of
ity and collaboration,” he provincial and territorial
jurisdiction with a patchtold reporters.
work of systems across the
Duclos singled out Quebec

language rights.
Bilateral agreements to be
signed
The federal government’s
March budget outlined $7
billion in new federal childcare funding over the next
decade, starting with $500
million this fiscal year and
increasing to $870 million
annually by 2026.
Each province and territory will receive $2 million
in base funding, with the
remainder of the funding
allocated on a
per capita basis.
In the coming
months, the
fe d e r a l g ov ernment will
work with each
province and
territory to sign
three-year bilateral agreements to flesh
out the details
of the funding.

Children listen as Social Development Minister Jean-Yves
Duclos and P.E.I. Minister of Education Doug Currie announce the federal government’s new framework on early
learning and child care. Duclos said the plan will focus
on ensuring that families with greater needs can obtain
child-care more easily. (Sean Kilpatrick/Canadian Press)
as a leader in Canada when country.
it comes to providing early
education and child care, The new national frameadding the province has an work is based on five prinopportunity and responsi- ciples:
bility to share with the rest
of Canada the lessons it Affordability.
has learned over the past High quality.
20 years.
Flexibility.
Accessibility.
Quebec, which has its Inclusivity, including meaown low-cost child-care sures to meet the specific
program, did not have a needs of First Nations chilminister at the meeting dren and recognition of
and did not sign today’s francophone and minority
agreement, but will con-

The spending
has been criticized for being
less than what
the Paul Martin
Liberals offered
provinces more
than a decade ago in a deal
that was scuttled when
the previous Conservative government came to
office.
As part of their campaign
platform in the 2015 federal election, the Liberals pledged to meet with
provinces, territories and
Indigenous communities
to develop a new national
framework to provide affordable, high-quality and
flexible child care.
With files from The Canadian Press

Canada and U.S. remain ‘quite far apart’ on
softwood lumber, Freeland says
By Ross Marowits, The Canadian Press
MONTREAL — Canada and
the United States remain
“quite far apart” on negotiating a softwood lumber
settlement, Foreign Affairs
Minister Chrystia Freeland
said Monday, suggesting
that any hopes for a swift
resolution may be dashed.
Freeland offered the blunt
assessment before meeting members of Quebec’s
forestry sector, who for
nearly two months have
been charged duties for
shipping softwood south
of the border.

“Our positions are still
quite far apart,” she said
after addressing the International Economic Forum
of the Americas in Montreal. “But I think that talking
is always a good thing and
that is something that we
are doing very actively and
energetically.”

Her comments come after
Raymond Chretien, Quebec’s softwood lumber
envoy, said earlier this
month that he was optimistic the trade dispute
could be resolved before
NAFTA renegotiations get
underway in mid-August.
He also warned, however,

that the softwood standoff
could last for years if an
agreement isn’t reached
prior to those NAFTA talks.
There are “good grounds
for reasonable parties” to
strike a deal, Freeland said,
pointing out the U.S. economy’s dependence on Canadian lumber because it
can’t produce enough to
satisfy its own needs.
“We remain of the view
that a negotiated settlement would be the best
outcome for Canadians
and Americans — very
much including, by the
way, middle-class Americans who want to buy a
house or at summertime
maybe they want to build
their deck.”

She said the federal government remains confident in its position that
the duties on Canadian
producers are punitive and
without foundation.
In late April, the U.S. set
countervailing levies on
Canadian softwood lumber producers ranging
from three to 24 per cent
on allegations that they
are unfairly subsidized,
accusations that Ottawa
and the Canadian industry
rejects.
A decision on anti-dumping duties is set to be
announced June 23 that
could add another 10 per
cent to those tariffs.
On June 1, Ottawa announced a financial aid

package worth $867 million for the lumber sector
to weather the impact
of the duties. But some
fear that could embolden arguments from the
U.S. lumber lobby that its
counterparts in Canada are
unfairly subsidized.
Quebec Premier Philippe
Couillard vowed to continue fighting for the interests
of his province’s forestry
industry, no matter how
long the trade battle lasts.
“If they think they will tire
us out and at some point
we will throw in the towel,
they’re mistaken,” he said.
Ross Marowits,
The Canadian Press
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Basic Income Pilot Will Require a Big Rethink by All Ontarians
pover ty
— about
$17,000
for a single person under the
pilot —
has much
m o r e
appeal.
Gone are
the complex rules
w h i l e
its wide
availabilit y,
to both
those on
social assistance as well as a wage
top-up to the working
poor, extends help to all
of Ontario’s struggling
citizens.

John Milloy
As a former minister of
community and social services, I was absolutely delighted with Premier Wynne’s recent announcement
of a pilot project to test the Despite the fanfare and
idea of a basic income.
goodwill, selling the idea
to the Ontario voters is
Although I held the post going to be tough.
for less than two years, it
was long enough to know Why? Because there is
that Ontario’s social assis- absolutely no consensus
tance system is broken. in this province as to why
Its low benefit levels com- we support the poor.
bined with a Byzantine set
of rules and regulations Think about it: What is the
seems more likely to hold main goal of our social
people back than support assistance programs? Are
them.
they designed to support
The idea of a basic income, the most marginalized in
where the government our society — the homeensures a minimum level less person sleeping on
of earnings for everyone a grate or the severely
in the province facing disabled person unable

to work? Or are these programs intended to help
those experiencing a difficult patch get back on
their feet?

how horrible or dead-end,
and gives them little flexibility to explore different
employment paths or wait
for better opportunities.

Most would probably say Whether we like it or not,
both — but do they really our society tends to see
the poor as “deserving” or
mean it?
“undeserving,” depending
If social programs are on their willingness to
about ensuring a basic lev- work right now.
el of subsistence, then why
are rates so obscenely low If that is the prevailing
(about $700 a month for a attitude, the basic income
single person on Ontario pilot could be a flop. AlWorks)? Why would every though it is true that some
former community and participants will find new
social services minister or better employment,
tell you that there is little this won’t always be the
public appetite to increase case. Some may put aside
them? Why did many On- the search for work and
tarians cheer when Mike focus on other aspects of
Harris significantly cut their lives or simply enjoy
a better standard of living.
them in the early 1990s?
And be honest: What Some may actually leave
would you really think the workforce to wait for
if you heard that almost better opportunities or
$17,000 of your hard- care for children or elderly
earned tax dollars was go- parents.
ing to someone who chose
to sit at home all day long? Whether these situations
are the minority or not,
So maybe it’s about get- critics will use them to
ting people back on their declare the pilot a failure.
feet? But here again, what Commentators, such as the
exactly does this mean? Fraser Institute’s Charles
For most Ontarians it prob- Lammam, who characterably means getting a job ized the pilot as a case of
— any job. Which probably the government paying
explains why our social “able bodied people in
assistance programs tend Ontario not to work” and
to force recipients to take encouraging “dependency
the first available job that on government,” will offer
comes along, no matter a big “I told you so.”

For us to measure the
true success of the pilot
we need to start thinking
about poverty differently.
Instead of starting with
employment, why don’t
we begin with the dignity of our fellow human
beings?
Is it appropriate that a
province as wealthy as
Ontario allows some of its
citizens to live in abject
poverty — unable to properly feed, clothe or house
themselves to the point
that their health suffers?
What does it say about us
that so many of our poorest feel unwelcome in the
mainstream of our society?
What if we identified poverty with these issues?
What if we used the pilot
results to measure whether offering better the poor
an adequate basic income
created happier, healthier,
safer and more cohesive
communities?
In fairness, this appears
to be the government’s
intention. It has described
the ultimate success of
the pilot based on measures such as better food
security; the reduction of
stress and anxiety; better
physical and mental health
outcomes and housing
stability; with employment

and labour market participation fairly far down
the list.
Unfortunately that is not
the way that most Ontarians see the issue.
In fact, I would argue that
those involved in implementing the pilot have
two tasks before them.
As well as ensuring that it
is properly implemented
and evaluated, they need
to help Ontarians understand that the starting
point of our fight against
poverty can’t be about a
job at any cost. It has to be
about human dignity.
John Milloy is a former
MPP and Ontario Liberal
cabinet minister currently
serving as the co-director
of the Centre for Public
Ethics and assistant professor of public ethics at
Waterloo Lutheran Seminary, and the inaugural
practitioner in residence in
Wilfrid Laurier University’s
Political Science department. He is also a lecturer
in the University of Waterloo’s Master of Public Service Program. John can be
reached at jmilloy@wlu.ca
or follow him on Twitter @
John_Milloy. This column
was originally published
in the online publication
QP Briefing.

British youth put down the avocado toast
and take revenge at the polls

ELIZABETH RENZETTI
The Globe and Mail
A week before the British
general election, an unnamed Conservative MP
was quoted in Huffington
Post UK about why, precisely, his party didn’t need
to worry about young people voting Labour: “Under-30s love Corbyn,” the
MP said, “but they don’t
care enough to get off
their lazy arses and vote
for him!”
Oh, the cruel jaws of fate.
They’ll twist around sometimes and bite you right in
the … thing you want to
be sitting on in the House

of Commons. It turns out
that those much-maligned
young people were not as
lazy as the Conservatives
had hoped. They put down
their avocado toasts and
marched to the polling
booths to put the boot to
seven years of Tory austerity cuts.

lies. The Economist noted
on the morning of the
election that its poll tracker gave Labour a 44-percentage-point advantage
among young voters: “It is
clear that, on paper at least,
the biggest schism of all is
between old and young.” It
still wasn’t enough to put
Labour back into government, of course, but it did
help take away the Conservatives’ majority, and
send them staggering for
support into the arms of
Northern Ireland’s DUP, a
deeply conservative party
that fears all the wickedness of modern life.

The percentage of 18- to
24-year-olds who voted
for Jeremy Corbyn’s Labour
Party won’t be known until
next week, when polling
companies release survey
results. But the “anecdata” is pretty clear: Young
people liked Labour’s selfstyled Radical Manifesto.
They canvassed to support
it. They showed up in huge Only 43 per cent of 18- to
numbers at Corbyn ral- 24-year-olds voted in the

last general election, in
2015. (Pity the poor British,
who have been stuck on
the election/referendum
carousel, like an amusement ride in hell, for the
past few years.) That youth
turnout figure will without
doubt be higher this time
around. As the Guardian
columnist and Labour supporter Owen Jones told
the BBC, the election was
a direct repudiation of “the
contempt that politicians
have had for many years”
for a segment of the population it had written off as
entitled layabouts.
It is not at all surprising
that young voters would
turn away from the Conservatives, the party of

bitter cuts to the most
marginalized, and “hard
Brexit.” It was only seven
years ago that student
demonstrators took to the
streets of Britain to protest
the Tories’ decision to raise
tuition fees.
Some of them even occupied Tory headquarters in London and raised
their fists as political grandees shook their furled
umbrellas and muttered
“bloody ingrates!” in the
streets below. The students took to the streets
again two years ago, when
the Conservative government cut the university
maintenance grant, which
helped the poorest among
them attend postsecond-

ary school.
Perhaps the youth vote
for Labour is revenge for
Brexit. Now, Mr. Corbyn
was hardly a heroic figure
on the Remain side, and
barely mustered enthusiasm for the campaign. But
set against Prime Minister
Theresa May’s uncompromising “hard Brexit,”
Labour seemed like the
hope for the future. Don’t
forget that 64 per cent of
18- to 24-year-olds voted
in the referendum, the vast
majority to remain in the
EU. They saw their future
being traded for a handful
of falsehoods and antique
bigotry. They are young,
their minds are sharp, and
their memories are long.

Canada’s Trudeau denies he wants
G20 to drop Paris pact mention

Canada”s Prime Minister Justin
Trudeau attends a media conference with Italian Prime Minister
Paolo Gentiloni in Rome, Italy May
30, 2017.

OTTAWA (Reuters) - Canadian Prime Minister Justin
Trudeau on Monday denied he had suggested
deleting mentions of the
Paris climate pact from the
final communique of a major summit to appease U.S.
President Donald Trump.
German magazine Der
Spiegel on Saturday said
Trudeau made his comments in a call with Ger-

man Chancellor Angela States from the Paris acMerkel, who will host a cord. A source familiar with
G20 summit in July.
the matter said Trudeau
had last month strongly
Pressed in Parliament as urged Trump to stay in.
to whether he had made
the remarks in question, “We will not let climate
Trudeau replied: “No, I did policy, or indeed international policy, (be) dictated
not say that”.
by any country,” Trudeau
Canada says it is deeply told legislators.
disappointed by Trump’s Earlier, Environment Minannouncement on June ister Catherine McKenna
1 to withdraw the United told reporters that Can-

ada would be “strong on
climate action at the G20”.
McKenna, in Italy for a
meeting of G7 environment ministers, said she
had told Scott Pruitt, head
of the U.S. Environmental Protection Agency,
how dismayed she was at
Trump’s decision.
(Reporting by David Ljunggren; Editing by Bernard
Orr and Grant McCool)
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THE MENACE OF THE MED & CYPRUS

Andreas C Chrysafis
There is a nasty thorn
growing inside the perfumed garden of Europe
and releasing its poisonous spores across the Eastern Mediterranean and
the Aegean. Recep Tayyip
Erdogan has made it his
mission to establish a new
Islamic state and do away
with secularism.
After the questionable
referendum result on April
16, Turkey is about to be
transformed forever. Erdogan cannot wait to change
the Constitution and name
himself as the all-powerful
Grand Sultan of Turkey. In
opposition to his obsession a massive 50% of the
Turkish citizens resist his
theocratic ambitions and
another attempt to topple
him cannot be discounted.

nation he
continues
to imprison
people and
there is no
end to it. Paranoid about
his illusionary enemies,
h e h a s re cently fired
13.000 civil
servants, police and army
officers and academics.
With the help of a network of snoopers across
the land his paranoia has
reached new levels. Meanwhile he cracks down on
mass media, free expression, the Internet, Wikipedia and all means of rapid
communication but also
against those that spread
“moral deterioration”.
Notwithstanding, he produced a list of hundreds of
Turks living in 40 countries
demanding that those
“traitors” be arrested and
extradited back to motherland and face Turkish justice. His request outraged
governments learning that
this man was actually using Turkish Embassies in
their countries as a network of spying centers
against their citizens.

Last year’s failed coup
sparked a hidden trait of
his to flare up; a trait not
seen before! He was so
horrified of nearly losing
power he behaved like a
child terrified someone
was about to steal his candy. Now, the world has
become his “enemy” and
he lashes out at anyone
who disagrees with him.

But his paranoia has now
gone one step beyond.
He plans to bring back the
death penalty to legitimize
the execution of phantom
enemies or anyone who
poses a threat to his rule.
Listening to him speak in
rallies one immediately
recognizes that Hitler used
similar tactics during his
notorious rousing hate
speeches.

Badly shaken by the experience, he launched a
campaign of brutality imprisoning over 170.000
innocent men, women and
young people. Undeterred
by international condem-

He branded EU governments as Nazis for not
allowing his political campaigns there and in retaliation he imposed sanctions
against “Muslim enemies”.
Red with fury, he threat-

ened that from now on:
“no European citizen in any
part of the world can walk
safely on the streets”, and
decreed that: “all Muslim
families living in Europe
to have a minimum of five
children per family” and to
cause an ethnic flooding of
Muslims in Europe.

What kind of mentality is
that coming from a world
leader of 80 million people that resorts to such
dastardly blackmailing tactics? He seems prepared
to use all available means
at his disposal including
the use of Islamic State to
establish his Neo-Ottoman
empire. Despite Ankara’s objections, Turkey has
been accused of harboring
IS activities in banking,
recruiting of IS fighters,
arms procurement, human
smuggling and selling
pilfered oil by IS and Turkish agents on the black
market. If these tyrannical
activities persist, chaos
will rise out of the ashes
of despair and destabilize
Turkey and the region for
years to come.

That’s what the Republic is faced with: Turkey’s
constant military provocations, and Cyprus is
obliged to negotiate under
the threat of a gun. Yet,
the Cyprus Government
refuses to understand that
Ankara will not abandon
its military trophy. It insists
on negotiating with Ankara’s lame puppet Mr. Akinci
for a mythical solution
knowing very well that
Ankara decides and not
this man. After so many
years of failed talks, the
charade continues to no
end. It’s as if the Government is incapable or afraid
to forge a new defence
One country that’s ex- policy to protect the island
posed to Erdogan’s Islam- from Erdogan’s threats and
ization ambitions is the Islamization plans.
small island of Cyprus.
Strategically located, President Trump and world
the Republic of Cyprus leaders have condemned
with a population of less N. Korea’s missile provthat 750.000 Greeks and ocations and showed
250,000 mixed ethnic mi- their readiness to retaliate
norities is gravely vulner- against this brutal dictator.
able to Erdogan’s whim. Yet, when it comes to anHe is very unpredictable other dictator and a Menand he can mobilize his ace of the Med – Sultan
40.000 occupying Turkish Erdogan of Turkey – the
troops stationed on the best they can do is tolerate
island at the snap of his his military aggression.
fingers. To provoke even
further one of his ministers The present “good boy”
has lately announced that, attitude has to change. If
“they captured Cyprus not, there are much darker
shedding blood and they clouds on the way. Adoptare prepared to give more ing a defiant new foreign
policy by terminating the
blood to keep it”.
pseudo-negotiations until
Erdogan is so unpredict- a better climate develops

“In a world where people
are becoming more and
more inward, where there
is a rise in populism, there
is a lot of Islamophobia, a
lot of xenophobia, there’s a

may be a good place to
start. Shutting the crossings would also send a
signal to Ankara and to the
Turkish Cypriot leadership
that the Republic of Cyprus
can no longer tolerate the
current farce. To ostracize
and pressure Turkey politically and economically
through the EU would
certainly help produce
results - 80% of Turkeys
exports go to EU markets!
EU-Cyprus can make it
very difficult for Turkey
economically and politically if it chooses to do so.
It has the ability and the
means to use its EU membership to its advantage
but it demands a strong
decisive leadership that
Cyprus so far has been
short of.

reserves! It has already
claimed that Plot Six located south of the island
“belongs to Turkey” and
she will defend it militarily
at the threat of starting a
war against any attempts
to drill for gas.
Can the Cyprus government stop Turkey’s bullying tactics, provocations
and traps? Under the present policy the answer is
- No! That is why Cyprus
desperately needs a strong
leadership and strong allies. Turkey is not about to
give up so easily and there
are much greater dangers
lurking in the future!
Weather Cyprus likes it
or not, it was reported
that Turkey aims to flood
the island with over one
million Muslim settlers in
the occupied area. Under
EU directives the Republic
would be powerless to
alter the fate of the island.
Erdogan’s objective is to
change the demographic
character of Cyprus and he
is doing it systematically.
There are over 400.000
illegal settlers living in
the occupied area and
its no wonder a string
of Mosques are sprouting everywhere including
the largest Islamic School
there.

Meanwhile, the Turkish
Cypriot side continues to
play dubious games. It
pretends to negotiate for
a solution on the basis of
a BBF and yet, it makes it
abundantly clear that TCs
wish for a self-governing
separate state under Turkey’s protectorate. They
also insist on the right to
a veto on all national decision-making processes
and further demand that
all Turkish illegal settlers
be given EU visas as a fast
track entry to EU from the
back door - typical Otto- At this rate, the fast growing Islamization process
man games!
will certainly bring about
Those demands are not the end of Cyprus as a
co-incidental but well Hellenic nation. A new
orchestrated and aim to EU-Cyprus will be estabserve Turkey’s objectives lished but certainly not
in the Eastern Mediterra- a Hellenic. Cyprus will be
nean. A separate TC state transformed forever. What
would provide the legal will happen next it’s anyplatform for Ankara to es- one’s guess!
tablish a defence dyke for
its underbelly. If successful, Andreas C Chrysafis
Ankara would then gain May 4, 2017
control of the entire region Author/Writer/Artist
but also assert its influence w w w. f a c e b o o k . c o m /
over the entire island and A C C h r y s a f i s A u t h o r
control its massive gas www.facebook.com/ACChrysafisArtGallery

Canada launches fast-track visa
program to lure top talent
Donald Trump by name,
instead focusing on selling
the positives of their new
scheme, which aims to
help domestic companies
exhibiting growth of at
least 10 percent.

By Alastair Sharp
:
REUTERS/Mark Blinch
TORONTO (Reuters) - Canada launched a fast-track
visa program for highly-skilled workers on Monday, as it seeks to take
advantage of a tougher
immigration environment
in the United States.
The move comes at a critical time for Canadian technology companies, who
are looking to lure top
global talent who otherwise flock to Silicon Valley,
a major employer of foreign workers.

able, that no sooner had
the resumption of the
Bi-communal talks started
but the very next day Ankara sent its seismic vessel
Barbaros Hayreddin Pasa
to survey for gas in the
Exclusive Sea Protection
Zone of the Republic of Cyprus. Sea and Air military
provocations were also
conducted simultaneously
using live ammunition as if
to say - I am the boss here
and you cannot stop me!
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But tech executives in attendance were less circumspect.

Federal Minister of Innovation, Science, and Economic Development Navdeep Bains, smiles during
an announcement from healthcare group Bayer, and
venture capital firm Versant Ventures, that will have
them partake in a $225 million joint venture to create a
new stem cell therapy technology company, BlueRock
Therapeutics, in Toronto, December 12, 2016.
lot of anti-immigrant sen- accelerator.
timent, Canada is uniquely
positioned,” said Innova- Bains and the other govtion Minister Navdeep ernment officials at the
Bains on the program’s launch were careful not
launch at a tech startup to mention U.S. President

Roy Pereira, the founder
of an artificial intelligence
company called Zoom.ai,
said Trump’s policies had
led to more interest in Canada from workers currently
living in the United States
than he had ever seen in
his 20-year career.
Of the 150 total applications he received for three
recent job postings, 50
came from U.S.-based applicants, he said, with most
of the 10 he subsequently

interviewed citing the po- drawn-out, bureaucratic
litical climate there as a process typically lasting six
factor in their decision to months to a year.
look north.
“Investment follows tal“ They were concerned ent,” said Ahmed Hussen,
about some of the mus- Canada’s minister of imings of the current admin- migration. “Investment will
istration down in the U.S.,” not come to Canada if the
talent is not there,” he said.
he said.
The Trump administration
has sought to ban visitors The government has not
from several Muslim-ma- set a quota on the amount
jority countries in a move of foreigners who could
that has been stymied by join the plan in its first two
U.S. courts, and has also years.
broadened the scope of
who could be targeted for (This story has been refiled to add dropped word
immigration violations.
and corrects spelling of
The Canadian plan, un- “Islamophobia” in third
veiled in November as part paragraph.)
of a broader strategy to
stoke economic growth, (Reporting by Alastair
aims to shorten the work Sharp; Editing by Marguepermit and visa issuing rita Choy)
process to two weeks,
compared to cur rent
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Ontario’s election . . . one year to go
and the promises keep coming
The one-year countdown
to the Ontario election has
begun with all the major
party leaders gearing up
for the vote on June 7,
2018.
By ROBERT BENZIE

that jumps from $11.40
an hour to $14 next year
and $15 in 2019, and billions in transportation
spending ranging from a
proposed high-speed rail
link between Toronto and
Windsor to a boost in TTC
services.

Only 365 days of camWynne’s government is
paigning to go.
also pouring billions into
The one-year countdown reducing electricity rates
to the Ontario election for homeowners and small
has begun with all the ma- businesses by an average
jor party leaders looking of 25 per cent, thereby
ahead to the vote on June turning down the temperature on an issue that
7, 2018.
was burning the Liberals.
Premier Kathleen Wynne,
whose Liberals have been The premier, who last week
in power since 2003 and put to rest Tory-fuelled
trail the Progressive Con- rumours about a snap
servatives in most polls, summer election, hopes
will spend the coming soaring hydro bills will be
months touting phar- a distant memory by this
macare, higher wages and time next year.
transit improvements.
While PC Leader Patrick
“We’ve brought in the first Brown is striving to keep
balanced budget in On- electricity prices on the
tario in almost a decade, front burner, he is being
and so we are in a position careful not to make any
now to make some of the platform commitments so
investments that will help far out from the election.
people in their lives on a B r o w n , w h o s e p a r t y
day-to-day basis,” Wynne brought in about $10 million more than the Libersaid Monday.
als last year before a ban
That includes the $465 on corporate and union
million “OHIP+” program, donations took effect in
which provides prescrip- January, wants to protect
tion drug coverage for ev- any lead he has in puberyone under 25 starting lic-opinion polls.
Jan. 1; a minimum wage

Andrea Horwath.
Horwath, who led her party into both the 2011 and
2014 elections, has been
pushing universal pharmacare coverage for all
Ontarians for 125 drugs
compared to the Liberals’
plan to offer it only to
those under 25 for 4,400
medications.
Still, the byelection defeat
in the Sault was a setback
for the NDP, which had put
a lot of effort into winning
a seat they held until the
Liberals won it in 2003.
“The much bigger fight lies
Ontario Premier Kathleen Wynne, who, last week, put to rest Tory-fuelled rumours ahead,” said Horwath.
about a snap summer election, hopes soaring hydro bills will be a distant memory by
this time next year. (CHRISTOPHER KATSAROV / THE CANADIAN PRESS FILE PHOTO) “Just a year from now, the
people of Sault Ste. Marie
“Voters are tired of promhas made — a vague as- backed Brown’s leadership — and all Ontarians — will
ises by a government that
surance that a Tory govern- in 2015 only to have him be given a choice not just
it has no intention of keepment would impose some renounce them last year to change a seat in the
ing. We’re going to give
form of carbon pricing to when he flip-flopped and Assembly, but to change
you the truth,” said Brown.
tackle climate change — endorsed Wynne’s updat- governments,” she said,
He added that was the
is causing him problems ed sex-education curricu- taking a swing at the poliformula for Ross Romano’s
lum, are pouncing on the cy-light Tories.
with his base.
stunning win in Thursday’s
carbon tax issue.
Sault Ste. Marie byelection,
The fledgling Trillium Par“We’ll give Ontario the
wresting away a 13-year
ty, which now has a sitting His advisers, however, choice to elect a governLiberal stronghold for the
MPP thanks to Jack Ma- believe his outreach to ment that’s focused on
first PC victory there since
cLaren’s departure from cultural communities in people. A government
1981.
the Tories on May 28, is and around the Greater with the courage of conappealing to other disaf- Toronto Area will more viction to create the first
“We spoke honestly to votfected Conservative voters than offset any votes that universal pharmacare proers while the Liberals and
by opposing any form of bleed to the Trillium Party. gram, a drug plan that covNDP made pie-in-the-sky
carbon taxation.
ers everyone, no matter
promises.”
A wild card for both Brown how old they are or how
Social conservatives, who and Wynne is NDP Leader much money they make.”
But the one pledge Brown

Mexico, Canada weathering same Trump
storm on NAFTA, but will solidarity hold?

By Mike Blanchfield, The
Canadian Press
OTTAWA — To hear Pierre
Alarie tell it, Mexico and
Canada are like two weary
travellers seeking shelter
from the same storm — the
fierce bluster from Donald
Trump’s frequent criticism
of the North American Free
Trade Agreement.
The two nations will be
better able to withstand
that storm if they stand
together, the Canadian
ambassador to Mexico declared last month during
a speech to a business
gathering in that country’s
capital city.
Alarie’s message, Mexican and Canadian officials say, reflects a deep
level of co-operation between the two countries
— something that, given
the challenging three-way
dynamics of North American politics, hasn’t always
been the case in the past.
It may not be the case in
the future, either.
If push comes to shove,
some observers warn, Canada will have to jettison
Mexico and pursue its own
bilateral side deal with
the U.S. if the NAFTA talks
degenerate.

A strong, newly negotiated three-way NAFTA is
the goal, said Maryscott
Greenwood, head of the
Canadian American Business Council. But strained
relations between Trump
and Mexico could well
make that difficult, she
acknowledged.
“If it’s politically impossible
... for the U.S. to move forward with a comprehensive economic relationship
with Mexico for various
reasons — Mexican politics, U.S. politics — then
we think, ‘Don’t be delayed
by that; move forward with
a bilateral negotiation,’”
Greenwood recently told
the House of Commons
foreign affairs committee.
“If we can’t have trilateral,
certainly we should move
forward on a new agreement with Canada and the

United States. We think it’s
doable and possible.”
Not surprisingly, Mexico’s political leaders, like
Tourism Minister Enrique
de la Madrid Cordero,
warn against abandoning
NAFTA’s unique three-way
nature.
Canada and Mexico should
be working together to
modernize the 23-year-old
trade deal, not settling for
a series of bilateral side
deals where one country
throws the other under
the bus to serve its own
interests, he said.
To that end, Canada and
Mexico need to talk directly, to strengthen their
relations in the face of U.S.
uncertainty, de la Madrid
Cordero said in a recent
interview.
“There’s a three-way conversation that will always

take place and should take
place. But at the same time
we should start to have an
even more constructive relationship talking directly
among ourselves because
we share similar challenges,” he said.
“We should learn to have
a relationship that is not
always dependent and
does not only go through
the U.S.”
Laura Macdonald, a Canada-Mexico exper t at
Carleton University, said
Mexico and Canada have
a checkered history of
co-operation that dates
back a quarter of a century.
“Mexico and Canada have
not co-operated very well
in the past. Originally, the
Canadian government
wasn’t thrilled about Mexico being part of the NAFTA
agreement,” Macdonald
said.
The two countries have
grown closer over the
years, but other irritants
have arisen, notably the
visa requirement that Stephen Harper’s Conservative government imposed
on Mexican travellers in
2009.
It was lifted last year by
the Liberals; Prime Minister Justin Trudeau’s subsequent efforts to repair
relations have brought

the two countries closer
together at an opportune
time, Macdonald said.
Officials from either side of
the Canada-Mexico divide,
speaking on condition of
anonymity in order to discuss matters of diplomatic
sensitivity, say the lines of
communication between
the two countries are always open.
A Canadian official says
Trudeau’s efforts at a Mexican rapprochement prior
to Trump’s electoral win
last November certainly
hasn’t hurt, leading to
open channels of communication that have become
a critical tool in the Trump
era.
The official’s Mexican
counterpart cited “constant communication” between cabinet ministers
in the two governments,
and that conversations are
ongoing in foreign affairs,
economics, the environment and security — not
just when Trump “blurts”
something out.
Duncan Wood, director of
the Mexico Institute at the
Wilson Centre in Washington, D.C., said Mexicans
have become hardwired
to believe they are on their
own in fending for their
interests in North America,
regardless of friendly over-

tures by Canada.
All that changed, he said,
when Trump recently
blasted Canadian dairy,
lumber and energy. After
Mexico endured so many
vitriolic Trump attacks,
it “saw an opportunity
there and immediately expressed support for Canada.”
With Mexico’s next presidential election set for
the summer of 2018, the
clock is ticking against any
comprehensive renegotiation of NAFTA, but there
could be some significant
amendments such as in
e-commerce, Wood suggested.
The key, he said, is for all
three countries to do some
advance talking on what
can be achieved during
what will likely be a short
three-month window for
talks at the end of 2017.
Wood added one caution:
as they continue their dialogue, Canada and Mexico
need to tread carefully.
“You don’t want it to seem
like you’re ganging up on
the United States,” he said.
“Effective co-ordination
between the three nations
ahead of time is valuable.”
Mike Blanchfield, The Canadian Press
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COLLAPSE OF THE CYPRUS TALKS

Due to Turkey’s intransigence and demands for
more control over the island the talks for the reunification of Cyprus have
proven to be a fiasco yet
again! After two and half
years of intensive negotiations they have failed
without any prospect of
a solution. The UN representative claimed there is
no basis for continuing the
shuttle diplomacy; a badly
handled diplomacy by a
non-impartial UN diplomat one may add!

Initially the
negotiations
involved six
agreed Chapters altogether. Eighty percent of the
four Chapters have but
nearly been
agreed leaving the last two remaining and the most critical
Chapters last – a condition
(or a plot) Turkey and the
TC leadership insisted on!
Under the spirit of good
will, the President misguidedly agreed to Turkey’s
demands. The last two
Chapters involve: Security,
Guarantees, the thousands
of illegal Turkish settlers
and the removal of all
Turkish troops out of Cyprus. That’s the stumbling
block – Turkey refuses or
does not want to negotiate those two Chapters
at all! A typical Ottoman
ploy –leads on to gain time
without the intention of
making any concessions
or to sign an agreement!

What is the new sampling
block that has triggered
the collapse of the negotiation? The answer is very
simple: Turkey!

If Turkey refuses to negotiate those critical two
Chapters then there is no
chance in the world for a
solution.

Andreas C Chrysafis
It is much wiser to have
no deal at all than a bad
deal…

The Anastasiades government tried its hardest to
reach an agreement by
offering a string of concessions to the Turkish Cypriot
side including Turkey but
without reciprocation. All
that hard work has now fizzled out into thin air. Even
so, the Greek side persists
in continuing to play into
Turkey’s cunning hands
believing that a negotiated Bi-zonal, Bi-communal
Federation (BBF) solution
is possible.

inside the Republic’s territorial sea protection zone,
a threat the UN representative tried to blackmail the
Greek side with, to negotiate the four Chapters as a
way to stop Turkey making
good its threats. Instead
of officially and publicly
condemning Turkey’s military provocations the UN
envoy tried to transfer the
blame game on the Greek
side for refusing to play
Turkey’s games.
The on/off negotiations
confirm that Ankara’s aims
are none other than to legalize its military occupation of Cyprus. Only fools
would negotiate under
those provocations but
unfortunately for Cyprus,
there are those that are
prepared to sign a deal
at any cost. They naively
believe that Turkey will
abandon its military trophy by refusing to see the
chameleon staring them in
the eyes!

The collapse of the Cyprus
talks indicates that the
Greek diplomacy in dealing with Turkey so far has
been flawed from the very
beginning! There never
was a dynamic policy in
place to put pressure and
force Turkey to negotiate in good faith. Instead,
Ankara has manipulated
the Greek side through
the various TC leaders like
a cat juggling a trapped
mouse until ready for the
Cyprus needs to forge a
ultimate kill.
new long-term national
That moment is now get- policy so badly missing – a
ting closer. Turkey has policy to defend the rights
threatened military repri- of the nation and not one
sals if the licensed French/ that satisfies the EU, the
Italians consortium starts UN and others. No leaderdrilling for gas this month ship so far has taken the

bull by the horns to “think
of Cyprus” first, instead
most treaded lightly as not
to “offend” Turkey and its
western allies.

Cyprus.

Now that the chameleon
has been exposed internationally, it is prudent
to initiate a new defence
With Turkey’s refusal to ne- strategy in a new era in the
gotiate the last two Chap- history of Cyprus.
ters in good faith, there is
little chance of restarting There are calls for the clothe talks. One may say they sure of all crossings between the two sectors
as dead as a doornail!
and isolate the occupied
In fact the collapse could TC “pseudo-state” - a state
be treated as a blessing that no country other than
in disguise that offers Cy- Turkey recognizes; initiate
prus a new political op- proceeding at the Hague
portunity to reflect and against Turkey for crimes
build new alliances. It is against humanity for its
imperative to abandon the 1974 military invasion and
failed political ethos of so occupation of 40% of the
many years and forge new island; make it clear that
alliances with nations that Ankara’s EU ambitions will
are prepared to protect the never materialize unless
island and stop Turkey’s Cyprus says so; take radigeopolitical ambitions in cal steps to isolate Turkey
economically and politiCyprus.
cally but also apply other
Nothing is for nothing in measures to force Turkey
politics but offering access to negotiate in good faith
to Cyprus’s natural gas or rather than continue with
military naval bases may the BBF charade.
well be a way forward
to stop Sultan Erdogan’s And so, it is far better to
grandiose plans. In reality, have no deal at all than a
if that happens it would bad deal…
transform the entire polit- Andreas C Chrysafis
ical climate and put an end May 31, 2017
to Turkey’s nasty games w w w. f a ce b o o k . co m /
in the Eastern Mediterra- A C C h r y s a f i s A u t h o r
nean and the Republic of www.facebook.com/ACChrysafisArtGallery

Canadian Army soldiers deploy to Latvia

June 9, 2017 – Edmonton, defend Latvia’s populaAlberta – National Defence tion and territory against
/ Canadian Armed Forces any possible aggression.
The battlegroup’s aim to
Approximately 100 sol- dissuade potential adverdiers from 1 Canadi- saries from using military
an Mechanized Brigade means against any Ally,
Group deployed today thus preserving regional
from Edmonton, Alberta stability and preventing
to Latvia on Operation conflict. This deployment
REASSURANCE, as part is defensive, proportionof NATO’s enhanced For- ate and fully in line with
ward Presence (eFP) Battle NATO’s international comGroup.
mitments.
Canada has assumed a
leadership role as one of
four Framework Nations
and will establish and lead
a robust multinational rotational NATO battlegroup
in Latvia as part of the Latvian Land Forces Infantry
Brigade. Three other eFP
battlegroups have been
established in Estonia,
Lithuania, and Poland, and
are led respectively by the
United Kingdom, Germany, and the United States.

Quotes
“Canada is a strong supporter of NATO and is committed to doing its part as
a member of the Alliance.
The Canadian Armed Forces’ response in support of
NATO’s activities promotes
security and stability in
Central and Eastern Europe, and demonstrates
the readiness and professionalism of the Canadian
Armed Forces.”

The presence of Albania,
Canada, Italy, Poland, Slo- Harjit S. Sajjan, Defence
venia, and Spain in Latvia Minister
is a clear demonstration
of Allied solidarity, deter- “The deploying members
mination, and ability to

of 1 Canadian Mechanized
Brigade Group are ready
to take on the important
role of leading the enhanced Forward Presence
Battle Group in Latvia. Our
soldiers are well-trained,
highly-capable, and ready
to partner with our Allies
in deterring Russian aggression.”
Colonel William Fletcher,
Commander, 1 Canadian Mechanized Brigade
Group
Quick Facts
·
The majority of soldiers deploying are from
the 1st Battalion, Princess
Patricia’s Canadian Light
Infantry, based in Edmonton, Alberta. The group
departing today will join
an advance party of roughly 50 soldiers already in
Latvia.

An Infantry Officer from 3rd Battalion, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry and
his Latvian counterpart discuss the position of their other sections in the Hohenfels
Training Area, Germany on Exercise ALLIED SPIRIT VI during Operation REASSURANCE
on March 26, 2017.  
Photo Credit: MCpl Jennifer Kusche, Canadian Forces Combat Camera

Central and Eastern Eu·
Since 2014, Canada rope — through partnerhas actively participated ing, training, exercises, and
alongside our NATO Allies other operational tasks.
in measures to maintain
This deployment is
security and stability in ·
part of the renewed Op-

eration REASSURANCE,
the Canadian Armed Forces’ support to NATO assurance and deterrence
measures in Central and
Eastern Europe.

Appearing to retreat on previous claims, Liberals
steer toward boost in defence spending
DAVID PUGLIESE, OTTAWA
CITIZEN
As it prepares to release
its new defence policy,
the Liberal government is
backing away from claims
that buying new equip-

fence Department painted
the majority of military
procurements as a success
story in documents prepared last year for its defence review. The records,
released through Access to
The Liberals and the De- Information and later put
ment for the Canadian
Forces has largely been
successful and using NATO’s two-per-cent standard to measure spending
doesn’t make sense.

online by the department,
also point out that NATO’s
use of the Gross Domestic Product to measure
military expenditures “is a
questionable measure of
what a nation can achieve

with its defence spending.”
Similar comments about
the GDP-defence ratio
were made earlier this year
by Defence Minister Harjit
Sajjan and Prime Minister
Continued on page 30

·
Before deploying,
these soldiers completed
an intense schedule of
individual and collective
training to hone their general and mission-specific
skills, including weapons
training, mental readiness,
and language and cultural
awareness.
·
Canada enjoys excellent relations with Latvia.
Canada was the first G7
country to recognize the
restoration of Latvia›s independence in 1991, and
one of the first countries
to ratify Latvia›s accession
to NATO in 2004.
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Appearing to retreat on previous claims, Liberals
steer toward boost in defence spending
Continuing from page 29

Justin Trudeau. They’ve
argued that how a country
contributes to defence is
more important than its
ratio of GDP spending.
Canada spends around
one per cent of its GDP
on the military, about $20
billion annually.
The Liberals now appear
to be in retreat on those
claims.
In a May 3 speech, Sajjan
outlined how defence ac-

quisition was a mess and
that a lack of procurement
officers made it difficult
to buy even equipment
the government figures it
could afford.
As for defence spending,
Sajjan cited the same GDP
measurement that the
government had previously called a “questionable
measure.”
“As a percentage of our
GDP, we are spending less
on defence today than

we were in 2005,” Sajjan
warned.
Defence analyst Martin
Shadwick said the Liberals
seem to have jettisoned
some of the views in the
policy review documents
developed last year.
Talk about peacekeeping
and contributing to the
United Nations has also
seemed to have dropped
off the agenda.
“They could be reacting to

Antibiotic Use and Childhood Obesity:
A Clear Connection

association between infant antibiotic use and
childhood obesity. It's part
of a larger discussion you
should always have with
your medical provider before filling a prescription
Any wide-spectrum AB: 11 for any member of your
percent increased obesity family.
risk
Any AB (four or more): 11 For more information on
percent increased obesity health and safety please
visit www.toyourhealth.
risk
Four or more AB (at least com and the Ontario Chione WS): 17 percent in- ropractic Association web
site at www.chiropractic.
creased obesity risk
on.ca or call 1877-327By the way, the study also 2273. Dr. George I. Traitses
revealed that nearly seven of Infinite Health practices
in 10 infants (0-23 months traditional chiropractic,
of age) received at least advanced nutrition and
one course of antibiot- anti aging therapy and has
ics before age 2, so don't been serving the Toronto
think antibiotic use is an and Markham communiuncommon occurrence ties since 1981. You can
during this period of a reach him at 416-499-5656
child's development. Talk or www.infinite-health.
to your doctor about the com
a wide range of bacteria),
four or more antibiotics,
or four or more antibiotics
that included at least one
AB of the wide-spectrum
variety:

While processed, empty-calorie foods and sedentary behavior usually
take the blame for skyrocketing childhood obesity rates, a recent study
suggests another culprit:
antibiotics (AB).
According to the study, antibiotic use within the first
two years of birth was associated with a significantly higher risk of obesity at
ages 2-5. The risk increased
whether the child took any
wide-spectrum (WS) antibiotic ("wide spectrum" or
"broad spectrum" means
the antibiotic acts against

και κόρες της ελληνικής
κοινωνίας που το σύστημα τους πέταξε στο περιθώριο. Αυτό το άσχημο
ευτράπελο του κυρίου Δ.
Καμμένου, ο κύριος Τσίπρας οφείλει να τον π ε
τ ά ξ ε ι έξω· τώρα. Του
φτάνει ο αριθμός 152· του
περισσεύει και ένας για
το έργο της αθλιότητας,
της οικονομικής εξόντωσης των νοικοκυριών που
υπηρετεί.
Ειδικευμένος ο κύριος Δ.
Καμμένος, όπως διαβάζουμε στα βιογραφικά του
σημειώματα…, «διαθέτει
πολύ μεγάλη εμπειρία στα
διεθνή τραπεζικά, στην
επιχειρησιακή μελέτη και
ανάλυση επενδύσεων
καθώς και στον έλεγχο
συμβάσεων χρηματοδοτήσεων…» κλπ. Αναφερθήκαμε ότι πρόκειται για
Ακοινώνητο άνθρωπο,
συνεπώς επικίνδυνο και αν
όχι άσχετο όταν μας λέει το
ατυχές «μότο» του:
«Όταν κόψω τη φορολογία
από το 29% στο 26% δεν
έχει άμεσο αντίκτυπο σε
αυ-τόν που στο ΑΤΜ θα πάρει 40 ή 20 ευρώ λιγότερα
το μήνα. Έχει όμως διότι

claim that Canada must
spend two per cent of its
GDP on the military when
all along we’ve been a top
spender,” said Staples, who
has opposed increased
military spending.
They could be reacting to
pressure from the Trump
administration to boost
spending
The Senate defence committee last Monday issued
its report calling on the
Liberals to buy 12 submarines, 24 attack helicopters,
21 more Chinook helicopters and 18 new warships.
The price tag would be in
the tens of billions.
Increasing Canadian military spending to two per
cent of GDP would see the
defence budget doubling
to $40 billion.
The DND records prepared
for the defence review noted that spending on the

military already comprises
6.6 per cent of total federal
spending.
Sajjan said there would
be 18 key equipment programs that the government will focus on. Those
include fighter jets, ships,
trucks and air defence systems, he pointed out.
Jordan Owens, a spokeswoman for Sajjan, said the
full list would be outlined
in the defence review.
The Liberal government
had looked at releasing
the defence policy review
as early as May 11 but that
has been delayed.
dpugliese@postmedia.
com
Twitter.com/davidpugliese

Police Investigating Social Media
Post Involving Brampton School
Region of Peel– Investigators from the 22 Division
Criminal Investigation Bureau are investigating a
disturbing social media
post involving students
at St. Edmund Campion
Secondary School located
at 275 Brisdale Drive in the
City of Brampton.

this morning and have
been working with the
staff of the school and
the Dufferin-Peel Catholic District School Board
to ensure the safety of
students. The school has
been operating as normal
and there have no reports
of weapons at the school.

Peel Regional Police would
like to remind the public
that any threatening posts
made on social media, regardless of the intention
will be investigated and
criminal charges may be
laid.
Anyone with information
in relation to this incident
is asked to contact investigators with the 22 Division Criminal Investigation
Bureau at 905-453-2121,
ext. 2233. Anonymous
information may also be
submitted by calling Peel
Crime Stoppers at 1-800222-TIPS (8477), by visiting www.peelcrimestoppers.ca or by sending a
text message to CRIMES
(274637) with the word
“PEEL” and then your tip.

On Sunday June 4, 2017 On June 5, 2017 investigapolice were made aware tors from 22 Division Crimof a social media post that inal Investigation Bureau
advised fellow students to identified and arrested a
bring weapons to school 16 year-old female young
on Monday June 5, 2017, offender who is a student
for the purpose of causing at the school.
a disruption to the school
day. The post advised that A general provision of
no one is to be harmed the Youth Criminal Justice
and instead the intention Act (Y.C.J.A.) prohibits the
was to invoke a lockdown release of the name of a
τα παιδιά του παππού ή at the school.
Young Person and, thereοποιουδήποτε τη σύνταξη
fore, the identity of the
την κόβω, εάν καταφέρου- Peel Regional Police offi- Young Person charged in
με και εξηγήσουμε στον cers attended the school this investigation is proκόσμο ότι από το να έχει τη
tected.
σύνταξη ο παππούς και να
του παίρνει ένα 100αρικο
το μήνα ο εγγονός, να πίνει
φραπέ και να παίζει τάβλι,
προτιμώ να του πάρω εγώ
σαν κρά-τος, εφόσον είμαι
σοβαρό, το 100αρικο και
να το κάνω εργοδοτική This is to let you know that the Vancouver Public Library subscribes to the following Greek language
εισφορά, να πάω να βρω magazines:
δουλειά στο παιδί για να 1. Vogue Hellas - you can borrow this magazine at the Central Library (downtown) as well as at the
μην πίνει φραπέ», ανέφερε Kitsilano Library
ο κ. Δημήτρης Καμμένος. 2. Status - you can borrow this magazine at the Central Library (downtown) as well as at the Kitsilano
Μι-λά σαν κράτος…, τρομάρα του. Μιλά για «κρά- Library
τος σοβαρό», ντρέπεται The Library also subscribes to the following Greek language newspapers:
να πει ο δόλιος κράτος 1. To BHMA (Sunday edition) - at the Central Library and Kitsilano Library
λαμογιάς και ασύλληπτης 2. Kathimerini - print copies at the Kitsilano Library ; also available online through PressDisplay (http://
αδιαφάνειας.
www.vpl.ca/electronic_databases/alpha/p)
Βρε, που ήτανε ο άνθρω- ÅëëçíéêÜ ðåñéïäéêÜ êáé åöçìåñßäåò óôçí ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç ôïõ Âáíêïýâåñ
πος τόσο καιρό να μας Óáò áíáêïéíþíïìå ïôé ç ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç ôïõ Âáíêïýâåñ Ý÷åé óõíäñïìÝò ãéá ôá áêüëïõèá
άνοιγε τα μάτια και να γλυÅëëçíéêÜ ðåñéïäéêÜ:
τώναμε και τα μνημόνια…!
Αλλά κύριε, Καμμένε, φύ- 1.Vogue Hellas –ìðïñåßôå íá äáíåéóôåßôå ôåý÷ç óôçí ÊåíôñéêÞ ÂéâëéïèÞêç (downtown) êáèþò êáé
γετε. Μπορεί ο κύριος Τσί- óôï ðáñÜñôçìá ôïõ ÊéôóéëÜíï
πρας να σας χρειάζεται, 2.Status -ìðïñåßôå íá äáíåéóôåßôå ôåý÷ç óôçí ÊåíôñéêÞ ÂéâëéïèÞêç (downtown) êáèþò êáé óôï
όμως οι μαγκούρες των ðáñÜñôçìá ôïõ ÊéôóéëÜíï
παππούδων έχουν άλλη Ç ÂéâëéïèÞêç åðßóçò Ý÷åé óõíäñïìÝò ãéá ôéò áêüëïõèåò ÅëëçíéêÝò åöçìåñßäåò:
γνώμη.
1. Ôï ÂÞìá ôçò ÊõñéáêÞò –óôçí ÊåíôñéêÞ ÂéâëéïèÞêç êáé óôç ÂéâëéïèÞêç ôïõ ÊéôóéëÜíï
«EΕ», Ελλάδα, Απρίλιος 12 2. Ç ÊáèçìåñéíÞ - óôç ÂéâëéïèÞêç ôïõ ÊéôóéëÜíï Þ (http://www.vpl.ca/electronic_databases/alpha/p)
2017 pelasgos@fasoulas.
de www.fasoulas.de

Αντίδοτο στον εταιρικό κυβερνητικό παραλογισμό, οι
μαγκούρες των παππούδων
óõíÝ÷åéá áðï ôç óåëßäá 24
είναι ικανοί να εκπέμπουν
αποστροφή και σιχασιά
και οι έλληνες ψηφοφόροι,
παρά τα αλλεπάλληλα χαστούκια που φάγανε και τις
συνεχόμενες ταπεινώσεις,
μυαλό δε βάλανε..
«Τούτοι είναι, ταύτα είναι,
των πραγμάτων η ροή /
συνυπεύθυνοι πολίτες που
δεν έχουν ακοή / ν’ αφουγκράζονται τα πάθια, να
θωρούν τους οιωνούς /όχι
αυτούς που δείχνει η φύση
και τους παρακούς, / μα
αυτούς που ’ναι τάξη και
μας έχει υποτάξει / μέσ’ απ’
την προπαγάνδα τη ζωή
έχουν αλλάξει / κι ο νους
μας σαν το γύψο όπου να
’ναι θα ’χει πήξει, / ξύπνα
κόσμε, ξεσηκώσου, κάν’
την τάξη να βογκήξει…»
Ξέρετε, καμιά φορά τα
ευτράπελα ακούγονται
πότε διασκεδαστικά, πότε
χλευαστικά και άλλοτε
ειρωνικά, κάποια προμηνύουν και θύελλες και εδώ
είναι που οι μα-γκούρες
των παππούδων θα πρέπει να δράσουν. Είναι η
μόνη σαθρή οικονομική
δύναμη που απόμεινε και
ταΐζει τους άνεργους γιους

pressure from the Trump
administration to boost
spending,” said Shadwick,
a strategic studies professor at York University
in Toronto. “But there certainly seems to have been
a change when it comes
to the Liberals’ views on
defence.”
In December, the defence
publication Jane’s issued a
report noting that Canada
was ranked 15th in the
world in actual military
spending, far ahead of
most NATO nations.
Steve Staples, vice president of the Rideau Institute, said the Defence
Depar tment seems to
have been successful in
convincing the Liberals of
the need for more money.
“We have seen a steady
stream of reports from
pro-defence think tanks
and analysts about this
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ποίησε την ετήσια του
Γενική Συνέλευση των μελών προκειμένου να κάνει
ÓôÝëíåôå ôá ãñÜììáôÜ óáò óôéò:
απολογισμό του έργου
PATRIDES
του του περασμένου έτους
P.O. BOX 266, Don Mills Postal Station
αλλά και για να εκλέξει το
70 Wynford Dr.
νέο Συμβούλιο.
TORONTO, ONTARIO
M3C 2S2
Η συνέλευση είχε ένα γιορÐáñáêáëïýìå ôïõò åðéóôïëïãñÜöïõò ìáò, óôá ãñÜììáôá ταστικό χρώμα καθώς το
ðïõ ìáò óôÝëíïõí, íá óçìåéþíïõí åõêñéíþò ôï üíïìá, ôçí απερχόμενο Διοικητικό
õðïãñáöÞ, ôç äéåýèõíóç êáé ôïí áñéèìü ôïõ ôçëåöþíïõ Συμβούλιο αποφάσισε να
ôïõò. Ç äéåýèõíóç êáé ôï ôçëÝöùíï äåí èá äçìïóéåýïíôáé. γιορτάσει τα πεντηκοστά
Åðßóçò, ôïõò ãíùóôïðïéïýìå üôé äéáôçñïýìå ôï äéêáßùìá
έβδομα γενέθλια ενεργητιíá ìç äçìïóéåýïõìå ïëüêëçñç ôçí åðéóôïëÞ.
κής ύπαρξης του Συλλόγου
στο Τορόντο. Μέλη του
συλλόγου όπως ο Γιάννης
Τσάτσος αναφέρθηκαν
στις δραστηριότητες παλαιότερων χρόνων του
Συλλόγου και έκαναν συγκρίσεις εποχών.
Ας σημειωθεί ότι τα μέλη
του συλλόγου γευμάτισαν
πρώτα στο εστιατόριο του
ΜEGAS πριν από την προσέλευση στην αίθουσα της
Παμμακεδονικής για την
συνέλευση.
Οι εκλογές ανέδειξαν νέο
διοικητικό Συμβούλιο που
στην ουσία είναι η συνέχεια του παλαιού με πρόεδρο και πάλι τον Δημήτρη
Νάσκο, αντιπρόεδρο την
Δήμητρα Ζαρομετίδου,
γραμματέα την Σουλτάνα
Μπουτσιάδου, ταμία τον
Τρύφωνα Τσάτσο και μέλη
του συμβουλίου τον Βασίλη Ντούρο, τον Παναγιώτη
Τσάτσο, την Ιφιγένεια Καρυπίδη, τον Νίκο Μάνο και
τον Γιώργο Ηλιάδη.
Η νόστιμη τούρτα των
γενεθλίων ήταν η έκπληξη
της ημέρας που ήρθε σαν
συνέχεια του γευστικού
γεύματος προσφορά του
Του Ι. Σ. Σαραϊδάρη
οικητικό συμβούλιο του δραστήριου Συλλόγου στα
Συλλόγου Καστοριάς και μέλη του.
Στις 23 του Απρίλη το δι- Περιχώρων πραγματο-

Η Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου Καστοριάς
και Περιχώρων

Σύλλογος Κιλκίς. Ετήσιος Χορός.
Ι. Σ. Σαραϊδάρης
Στο Qssis Place, ο κατά
κάποιο τρόπο νεότευκτος
σύλλογος Κιλκίς πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό
του προσκαλώντας τους
φίλους και τα μέλη σε μια
αξέχαστη διασκέδαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικά ο πρόεδρος
Αλέξανδρος Τσικουρλής
με την ενεργητική συμμετοχή του Στάθη Μιχαηλίδη
οργάνωσαν μια υπέροχη ζωντανή βραδιά όπου
πρωτοστάτησαν οι αδελφοί Σαλονικίδη που ήρθαν
καλεσμένοι του συλλόγου
για αυτήν την βραδιά από
το μακρινό Κιλκίς.
Την βραδιά τίμησαν με την
παρουσία τους μέλη της
Παμμακεδονικής, ο πρόεδρος της Ποντιακής αδελφότητας Τορόντο «Παναγία Σουμελά» και η κυρία
Σκουτάκη πρόεδρος της
κοινοτικής φιλοπτώχου
και μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της Κοινότητας σαν αντιπρόσωπος της
κοινότητας.
Ήταν μια ζεστή εκδήλωση
που κυριάρχησαν οι κυκλωτικοί χοροί, οι χοροί
που θυμίζουν τους δεσμούς που δεν πρέπει να
σπάσουν από τα μέλη της
παροικίας.
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