Μέλη της κυβέρνησης του Οντάριο παρουσιάζουν σε
εκπροσώπουςμέλη του τύπου το Ακανθώδες πρόβλημα της τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας

Από την εκδήλωση του RC
O George Sarmpanis πρόεδρος της εταιρίας Rose Hill
Foods με τον Κόστα Κυριαζάκο πρόεδρο της Brazilian
Canadian Coffee και συνεργάτες του.

Ο πρόεδρος της κοινωνίας Αγ. Παρασκευής και Άννης
Λάζαρος Μιρκόπουλος υποδέχεται τους, γενικό
Πρόξενο και τον πρόεδρο της Ελλ. Κοινότητας στην
εκδήλωσή του

www.patrides.com
Ολαός των λειψάνων
ζει και βασιλεύει χιλιόψυχος.
Το πνεύμα
και στο χώμα λάμπει
το νιώθω.
Με σκοτάδια μέσα μου
παλεύει.
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Το προδομένο ‘21
Γονυπετείς και πάλι, οι
όπου της γης Έλληνες,
τιμούν τη μνήμη εκείνων
που με τις προσωπικές
τους θυσίες, με αγώνες,
αίμα, και τέλος με τη ζωή
τους, έσπειραν το σπόρο
της λευτεριάς και ανεξαρτησίας της σύγχρονης Ελλάδας. Επτά χρόνια επαναστατικού αγώνα, κόστισαν
στον καταπιεσμένο ραγιά
των τεσσάρων αιώνων
δουλείας, καταπίεσης και
βαρβαρότητας, την απόλυτη καταστροφή της πατρικής του γης. Άφησαν δε
πίσω τους μόνον ερείπια,
καμένη γη και τα συντρίμμια των σπιτιών, “φόρο
τιμής” στη καταστρεπτική
μανία του κατακτητή. Ενός
κατακτητή, που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί
ότι μια χούφτα ξυπόλητοι

και εξαθλιωμένοι εξ αιτίας
των απάνθρωπων πολιτικών που εφάρμοζε, ραγιάδες, θα μπορούσαν να
αντισταθούν στις βάρβαρες ορδές των ασκεριών
της αυτοκρατορίας του.
Και όμως, σαν από θαύμα,
το αδύνατο έγινε δυνατό
και το όνειρο γενεών τελικά έγινε πραγματικότητα.
“Δεν έχουμε κράτος, αλλά
όμως θα κάνουμε”, ήταν τα
λόγια του μπουρλοτιέρη
Κανάρη όταν του είπαν ότι
η απόδειξη που έδινε για
τα τρόφιμα που είχε ζητήσει από τους Αυστριακούς
δεν είχε αντίκρισμα, άπαξ
και δεν υπήρχε κράτος.
”Δεν έχουμε κράτος, συμφώνησε εκείνος ο ατρόμητος πολέμαρχος, αλλά
συνέχεια στη σελίδα 2

Ο Τρουντό λέει ότι θα επιτύχει
στους στόχους για την ενέργεια, εκεί όπου απέτυχαν ο
πατέρας του και ο Stephen
Harper

(13 Μαρτίου 1927). Το Κοινοβούλιο περνά νομοθεσία που θεσπίζει την πρώτη σύνταξη γήρατος της χώρας.
Η μηνιαία σύνταξη των $20 χρηματοδοτείται από τις ομοσπονδιακές και επαρχιακές κυβερνήσεις. Δικαιούχοι
είναι Βρετανοί υπήκοοι 70 ετών και άνω που έχουν ζήσει στον Καναδά για 20 χρόνια ή και περισσότερο.
Της Μαρίας Βουτσινά
Ιστορικό σταθμό αποτελεί
για τους Καναδούς το τρέχον έτος 2017, καθώς καταγράφει μια πραγματικά
ιστορική καμπή στη ζωή
του πλέον φιλελεύθερου
έθνους του αιώνα μας.
Είναι δε βέβαιο ότι εκατό
πενήντα χρόνια στη ζωή
ενός έθνους, αποτελούν
κάτι σαν ένα στοιχείο της
νηπιακής του ηλικίας, και
όμως μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα της ύπαρξης
του ο Καναδάς κατόρθωσε
με τις ελεύθερες ιδέες και
το σεβασμό του στη δημοκρατική πρακτική να
βρεθεί στο απόγειο της
εκτίμησης των υπολοίπων
κρατών της διεθνούς κοινότητας. Αυτό και μόνον

αποτελεί μια αξιόλογη
κοινωνική αναγνώριση,
καθώς στη μεγάλη αυτή
χώρα του Αμερικανικού
Βορρά, οδηγούν σήμερα
όλοι σχεδόν οι δρόμοι
εκείνων που απογοητευμένοι από τις κατά τόπους
διοικήσεις και τις παραβάσεις των στοιχειωδών
αρχών της δημοκρατίας,
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το σεβασμό
του πολίτη, ζητούν απελπισμένοι κάποιο ασφαλές
λιμάνι ώστε να ξαναποκτήσουν το αίσθημα της
ασφάλειας για αυτούς και
τα παιδιά τους, και να ξαναστήσουν μια νέα οικογενειακή εστία, χωρίς
κανέναν φόβο ή πάθος για
τις πολιτικές τους ιδέες και
τα πιστεύω τους, και χωρίς

διακρίσεις λόγω καταγωγής, γλώσσας, φυλετικής
προέλευσης, και χρώματος
επιδερμίδας. Αυτοί είναι
και οι λόγοι που σήμερα
οι Καναδοί, ανεξάρτητα
από το τόπο καταγωγής
και προέλευσης μας, τον
τρόπο λατρείας των ιερών
μας, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τα πολιτικά
μας πιστεύω, ενωμένοι σαν
ένας άνθρωπος, προχωράμε στον ανηφορικό δρόμο
της προόδου και της ανάπτυξης που μας οδηγούν
οι κατακτήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα. Παρά
το γεγονός του σχετικά
μέτριου αριθμού πολιτών,
κατορθώσαμε να συγκαταλέγεται η διοίκηση μας
μεταξύ των μεγάλων ανεπτυγμένων κρατών του

αιώνα. Παραμένουμε δε
περήφανοι για τις κοινωνικές μας επιτυχίες στους
τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της υγείας, της
ελεύθερης πρόσβασης
όλων μας στους χώρους
της εργασίας, ανάλογα με
τα προσόντα και τις γνώσεις μας. Η παιδεία είναι
ελεύθερη και ανοικτή σε
κάθε κάτοικο του Καναδά,
όχι μόνον στους πολίτες μα
και όσους ζήτησαν καταφύγιο στα απάνεμα λιμάνια των ελπίδων που τόσο
φιλόξενα τους αγκάλιασαν
και τους πρόσφεραν γαλήνη και επέτρεψαν να
ξανανάψει η σπίθα των
οραματισμών τους για ένα
προοδευτικό μέλλον.
Στο μεγάλο αυτό πανηγύρι
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Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό λαμβάνει το
CERAWeek Global Energy και της υπεύθυνης αντιμετώπισης του Περιβάλλοντος
Ο Τρουντό λέει ότι θα επιτύχει στους στόχους για
την ενέργεια, εκεί όπου
απέτυχαν ο πατέρας του
και ο Stephen Harper
Καμία χώρα δεν θα βρει
173 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και απλά
να τα αφήσει στο έδαφος »,
λέει ο Τρουντό
CBC News

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν
Τρουντό χρησιμοποίησε
την ομιλία του στο συνέδριο CERAWeek στο Χιούστον του Τέξας για να πει
ότι θα πετύχει στο κεφάλαιο ενέργεια, εκεί όπου ο
πατέρας του και ο πρώην
πρωθυπουργός Στίβεν
Χάρπερ απέτυχαν.

συνέχεια στη σελίδα 20
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του ανθρωπιστικού, φιλελεύθερου και
δημοκρατικού Καναδά, έχουμε κάθε
λόγο και αιτία να είμαστε περήφανοι για
την συμμετοχή μας, όλοι οι ομογενείς.
Οι κοινότητες μας είναι από τις πρώτες
Editor in Chief
THOMAS S. SARAS:
που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν
M. Editor
JOHN S. SARAIDARIS:
σε τούτη τη φιλόξενη γη. Οι πρωτοπόροι
KATHY SARAS: Executive Managing Editor
σκαπανείς μετανάστες που έφθασαν στα
SPIROS VOUTSINAS: Assistant Editor
φιλόξενα ακρογιάλια του εδώ και εκατό
MARIA VOUTSINAS: City Desk / Arts
χρόνια, μας δίδουν το δικαίωμα να είμαAccounts
STEFANOS T. SARAS :
στε ιδιαίτερα περήφανοι, για τη προσφοDistribution Manager
RALPH DRAWS:
ρά μας, προσωπική και κοινοτική, στην
μεγάλη ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό
BOARD OF EDITORS
του Καναδά. Με την φετινή επέτειο των
THOMAS S. SARAS
150 χρόνων έχουμε κάθε λόγο και αιτία
J. S. SARAIDARIS
SPIROS VOUTSINAS
να αισθανόμαστε περήφανοι, καθώς η
DENNIS KONTARINIS VAIOS FASOULAS
παρουσία μας σε κάθε κλάδο της οικοCHRISTIANA LOUPA
P. MILIONIS
νομίας, των επιστημών, της πολιτικής
D. ANGELATOS ANGELO ANGELATOS
και της ανάπτυξης, είναι ξεκάθαρα εμφανής. Οι απόγονοι των σκαπανέων του
DISTRICT BUREAUS
περασμένου αιώνα, σήμερα κοσμούν τα
πανεπιστήμια, το εθνικό και τα επαρχιWESTERN CANADA,
ακά κοινοβούλια, την Γερουσία, καθώς
WASHINGTON & OREGON
επίσης τους τομείς της ανάπτυξης και του
Directors :
DEMETRI OS ANGELATOS & .KATHERI NE ANGELATOS επαγγελματισμού της Βόρειας Αμερικής.
Vancouver, BC Tel: 604-583-7814 Fax: 604-585-6556
Οι κοινότητες μας έχουν γεμίσει κάθε ποPAUL MILIONIS
λιτεία και χωριό που βρίσκονται με ιερούς
Winnipeg , Manitoba
Tel: 204-477-6752
βωμούς αφιερωμένους στη λατρεία των
EASTERN CANADA
ιερών μας. Κάθε κοινότητα δημιουργεί και
GEORGE ZAGAKOS
διατηρεί σχολεία στα οποία διδάσκεται η
Montreal, PQ
μητρική μας γλώσσα. Οι επιχειρηματίες
μας έχουν ιδρύσει, με προσωπική τους
U.S.A. HEAD OFFICE
πρωτοβουλία, γηροκομεία, και ιδρύμαFLORIDA
τα για τα λιγότερο τυχερά παιδιά μας τα
ANGELO ANGELATOS
οποία ταλαιπωρούνται από κάποια αναTel 727-4481-0812
πηρία. Οι έδρες των Ελληνικών σπουδών,
email angelos@ij.net
χάρις στην αγάπη και φροντίδα τους,
DISTRICT BUREAUS
κοσμούν όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια και
CALIFORNIA
κολλέγια του Καναδά και της Αμερικής.
BASIL MISSIOS (Los Angeles)
Μια νεαρή ομογενής πολιτικός η Νίκη
ILLINOIS
Άσθον, τις μέρες αυτές διεκδικεί την ηγεTIM PAPAS (Chicago)
σία του κόμματος των Νέο Δημοκρατών
NEW YORK
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του Καναδά, της ευχόμαστε κάθε επιτυχία
email: patrinos12@hotmail.com
στους σκοπούς και τους οραματισμούς
OHIO
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JIM MANDOS (Cleveland, Warren)
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correspondent
έρχεται να αποδείξει τι μπορούμε να
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επιτύχουμε όταν είμαστε μονιασμένοι.
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Editor :
συνεχίζεται…
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Να είσαι πολύχρονος Καναδά, και να
Thrace Tel: 551-25079
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όμως θα κάνουμε”. Και όπως το είπε, έκαναν. Ήταν τόσος ο πόθος και η πίστη στην
ανάγκη της δημιουργίας μιας ελεύθερης
και ανεξάρτητης Ελληνικής πολιτείας, που
οι γίγαντες εκείνοι δέθηκαν σκλάβοι στο
όραμα της Λευτεριάς, χωρίς να υπολογίσουν τη ζωή τους μα ούτε και την περιουσία τους. Μιας πολιτείας που θα συνέχιζε
τη διαχρονική ιστορία, πολιτισμού και του
φωτεινού πνεύματος, των τεχνών και της
εξύψωσης του ανθρώπου επί αιώνες. Ας
λογισθούμε λοιπόν τα αισθήματα του
“μπουρλοτιέρη”, όταν σαν υπουργός των

στρατιωτικών της νεόδμητης Ελλάδας,
δέχθηκε στο γραφείο του τον Αυστριακό
που είχε στα χέρια του την απόδειξη και
εμφανίστηκε στον υπουργό ζητώντας
του να τιμήσει την υπογραφή του και
εκείνος αφού πήρε την απόδειξη που είχε
υπογράψει ο ίδιος, διέταξε να φέρουν το
αντίστοιχο ποσό, δίδοντας δε τα χρήματα
δήλωσε στον Αυστριακό: “Αυτοί είμαστε
εμείς οι Έλληνες, είπαμε ότι θα κάνουμε
κράτος και το κάναμε.” Απλά λόγια, μεστά
νοημάτων. Κρύβουν μέσα τους όλο το
μυστήριο της διαχρονικής ύπαρξης της
φυλής και του πολιτισμού της. Το πνεύμα
και την έννοια της σκέψης, της αρετής
και της φιλοσοφίας του Έλληνα. Και όταν
αργότερα, στην εθνική συνέλευση του
νεόδμητου κράτους, οι πολέμαρχοι του
αγώνα και απελευθερωτές της ελληνικής γης, άρχισαν να ερίζουν για το ποιο
βιλαέτι θα έπαιρνε ο καθένας τους, ήλθε
και πάλι ο “άγιος του αγώνα της εθνικής
παλιγγενεσίας” ο στρατηγός Μακρυγιάννης, για να εκφράσει τη σημασία
του αγώνα για την επιτυχία του οποίου
χιλιάδες είχαν δώσει τη ζωή τους, και όλοι
σχεδόν έχασαν τα σπίτια και το βιός τους,
με την περίφημη φράση “τι Μπραΐμης, τι
Ζαΐμης. ” Ποια η διαφορά της νεόδμητης
πολιτείας, εάν διατηρούσε το παλαιό και
ξεπερασμένο κοινωνικό σύστημα των
Βυζαντινών και των διαδόχων τους Οθωμανών. Αναμφισβήτητα δε αυτό, ήταν το
όραμα για τη δημιουργία του νεότερου
Ελληνικού κράτους. Ένα όραμα το οποίο,
δυστυχώς, δεν κατόρθωσε ποτέ να πραγματοποιηθεί στα 196 χρόνια της ύπαρξης
του, δεδομένου ότι οι ιστορικές μας παθογένειες συνέχισαν να ταλαιπωρούν και
την σημερινή νεότερη πολιτεία. Ας μας
επιτραπεί στο σημείο αυτό να κάνουμε
μια αναφορά στον μεγάλο Περικλή των
Αθηνών, μιλώντας στους Αθηναίους πολίτες της εποχής του δήλωσε ξεκάθαρα
ότι η διοίκηση “είχε ανάγκη χρημάτων
και χωρίς αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα”, (Δει δε χρημάτων…..ουδέν
εστί γενέσθε). Σύμφωνα λοιπόν με τις
ιστορικές πηγές οι Αθηναίοι είχαν ένα
ειδικό ταμείο το οποίο χρηματοδοτούσε
τις ανάγκες των οικονομικά αδύναμων
πολιτών να παρακολουθούν θέατρο και
κάθε άλλη μορφή ψυχαγωγίας. Υπήρχε
όμως ειδική διάταξη η οποία απαγόρευε
στους κυβερνήτες να χρησιμοποιήσουν
τα χρήματα αυτά για διαφορετικούς
σκοπούς, ακόμα και εάν κινδύνευε η
ελευθερία της πόλης, με τίμημα τη ποινή
του θανάτου για τους παραβάτες. Και ο
Περικλής, ήταν φυσικό να μην τολμήσει
να παραβεί το νόμο, με απώτερο αποτέλεσμα την ήττα των Αθηναίων κατά τον
τριακονταετή πόλεμο και την καταστροφή της Αθηναϊκής ηγεμονίας. Ας μην μας
εκπλήσσει λοιπόν το γεγονός ότι επί επτά
ολόκληρα χρόνια η διοίκηση του Εθνικού
κέντρου υπόσχεται αλλαγές δομικές του
κοινωνικοοικονομικού συστήματος της
χώρας, τη κατάργηση του πελατειακού,
σπάταλου κράτους, την εξάλειψη της
διαφθοράς, τη προώθηση νομοθεσίας
για την οικονομική ανάπτυξη προκειμένου να οικοδομηθεί μια νέα Ελλάδα. Μια
Ελλάδα σύγχρονη, ικανή να αντιμετωπίσει
τις προκλήσεις των ημερών μας, πλην
όμως οι υποσχέσεις της αυτές, ουδέποτε
έχουν βρει κάποια εφαρμογή. Οι αιτίες;
απλές. Οι οργανωμένες Συντεχνίες, τα
Συνδικαλιστικά συμφέροντα και οι εργατοπατέρες. Ακριβώς οι ίδιοι υπαίτιοι που
ευθύνονται για τη παρακμή και πτώση
του Βυζαντίου και της Βασιλεύουσας. Το
λυπηρό είναι, ότι ενώ κινδυνεύει αυτή η
ίδια ύπαρξη μας ως ελεύθερου λαού και
ανεξάρτητου κράτους, το μόνο που μας
ενδιαφέρει είναι πως θα διατηρήσουμε το
προνόμια μας, είτε είμαστε φαρμακοποιοί, ταξιτζήδες, ιδιοκτήτες φορτηγών ή και
λεωφορειούχοι, από τη μια, καθώς επίσης
και ότι κανένας μας απολύτως δεν εννοεί
να χάσει τη εργασία του στο δημόσιο,
άσχετα με το εάν και κατά πόσον αυτό
έχει τους πόρους, την οικονομική δυνατότητα καταβολής της μισθοδοσίας. Όσο
για τις μεγάλες λαϊκές ομάδες των συνταξιούχων και των εργαζομένων, παραμένει

η ίδια απαίτηση εκείνη του “κοινωνικού
τουρισμού”, η υποχρέωση, με άλλα λόγια,
του υπό πτώχευση δημόσιου ταμείου να
στέλνει σε διακοπές, δύο φορές το χρόνο,
καλοκαίρι και χειμώνα !!!, όλους εκείνους
που απαιτούν από τους βουλευτές τους
να τους στείλουν με έξοδα του δημοσίου
σε “ταξιδάκι αναψυχής”, ενώ το κράτος
αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του προς τους δανειστές του, και
ακόμα στους κοινωνικά αδύναμους οι
οποίοι έχουν προ πολλού γνωρίσει και
ζουν στον αστερισμό της ανέχειας και
απελπισίας.
Και για όλα αυτά, βέβαια, ευθύνονται οι
δανειστές μας, η “καταραμένη Τρόικα”,
οι “τοκογλύφοι της Ευρώπης.” Εκείνοι
που οι ίδιοι δανείζονται χρήματα με
επιτόκια μεγαλύτερα εκείνων που μας
δανείζουν. Ωστόσο για μας είναι τοκογλύφοι. Και όταν τελικά με την εφαρμογή
απέλπιδων πολιτικών κατορθώνουμε να
δημιουργήσουμε κάποιο πλεονασματικό
ταμείο, τότε δημιουργείται το μεγάλο
ερωτηματικό, ποιος θα πρέπει να είναι
ο αποδέκτης του ευεργετήματος απολαβής του. Ξαφνικά φαίνεται ότι παθαίνουμε αμνησία. Ξεχνάμε ότι το δημόσιο
χρέος της χώρας έχει ξεπεράσει το 320
δισεκατομμύρια, ένα ποσό το οποίο από
μόνον του καταδικάζει στην απόγνωση
και τη φτώχια, ενώ παράλληλα στερεί τη
χώρα από κάθε προοπτική οικονομικής
ανάπτυξης, με όλες τις βαριές επιπτώσεις πάνω σε ολόκληρες γενιές Ελλήνων
του μέλλοντος. Παρ’ όλα αυτά, ωστόσο,
σκοτωνόμαστε ποιος θα είναι ο λήπτης
των κρατικών παροχών του “κοινωνικού
αυτού βοηθήματος”. Το χειρότερο όμως
είναι ότι η αιτία όλων αυτών των παθογενειών, δεν έχει να κάνει τίποτα με τον λαό,
αντίθετα δε, είναι και πάλι δημιούργημα
της άρχουσας τάξης..
“Οι αποφάσεις μας από το παρελθόν,
αποτελούν τη βάση και τους αρχιτέκτονες
για την μελλοντική μας ανάπτυξη” , υποστηρίζει ο μεγάλος των Ιταλικών γραμμάτων Δάντης, και στο σημείο αυτό πιστεύω
ότι οφείλουμε να συμφωνήσουμε. Για 196
Χρόνια τώρα, ελεύθερου βίου, μάθαμε
να ζούμε υπολογίζοντας στις κοινωνικές
παροχές ενός αναιμικού οικονομικά κράτους, το οποίο δανείζεται με υπέρογκους
τόκους, προκειμένου να εξασφαλίσει με
τις παροχές του την παραμονή στην εξουσίας των ίδιων πολιτικών οικογενειών, οι
οποίες την ασκούν σχεδόν από την περίοδο της ανεξαρτησίας του μέχρι σήμερα
καλυμμένες με το μανδύα των κανόνων
της “δημοκρατικής διακυβέρνησης”. Μήπως είναι ψέματα ότι από την εποχή του
“μεγάλου” Λευτέρη Βενιζέλου, πολλοί ψηφοφόροι δεχόντουσαν πενήντα δραχμές
“βοήθημα” προκειμένου να ψηφίσουν τον
“εθνάρχη”. Μήπως όμως διαφέρουν σε
κάτι οι τελευταίες δεκαετίες των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
και ΣΙΡΙΖΑ που οδήγησαν τη χώρα στα
σημερινά της χάλια ανυποληψίας και τις
μεγάλες λαϊκές μάζες στην απόγνωση.
Το χειρότερο δε είναι ότι κάτω από αυτές
τις ευτράπελες συνθήκες η μεν συγκυβέρνηση των προοδευτικών δυνάμεων
με εκείνες της συντήρησης, (Τσίπρα και
Καμένου), συνεχίζει να διαλαλεί ότι οικοδομάει τη σύγχρονη Ελλάδα, την Ελλάδα του μέλλοντος, η δε “συντηρητική”
αντιπολίτευση συνεχίζει να συντάσσεται
απόλυτα με τους νοσταλγούς του αποτυχημένου συστήματος του παρελθόντος
και πασχίζει και κονταροχτυπιέται για την
διατήρηση των μεσαιωνικών προνομίων
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Ελεύθερα

Του ΘΩΜΑ ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑ
Για δεκαετίες ολόκληρες
προετοιμαζόταν η Άγκυρα
για την “μεγάλη σύγκρουση” . Μια σύγκρουση η
οποία πίστευε θα τις πρόσφερνε την ευκαιρία επανόδου της στα Βαλκάνια.
Ο κρυφός αυτός πόθος,
ωστόσο, δεν ήταν αποτέλεσμα των οραματισμών
του προέδρου Ερντογάν,
αλλά μάλλον όλων εκείνων που βρέθηκαν στην
εξουσία της Άγκυρας τα
τελευταία πενήντα χρόνια.
Ήταν ένα στρατηγικό σχέδιο απόλυτα μελετημένο
και ιδιαίτερα προσεγμένο,
καθώς όλο αυτό το διάστημα οι διπλωμάτες της
συνέχιζαν να “πιπιλίζουν”
τα αυτιά της διεθνούς κοινότητας για την ανάγκη
ανακατανομής του Αιγαίου
μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας, και την επίσης ανάγκη
παραχώρησης των νησιών
του ανατολικού Αιγαίου
στην Τουρκία, “προκειμένου να διασφαλισθεί η
ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο
Αιγαίο”. Διαφορετικά η
Άγκυρα διεκήρυττε ότι οι
κυβερνήσεις της Αθήνας
είχαν σαν σκοπό, πρόγραμμα και πολιτική, να
μετατρέψουν το Αιγαίο σε
Ελληνική λίμνη, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό
σοβαρά προβλήματα στη
διεθνή ναυσιπλοΐα. Πέραν,
όμως αυτού, τις τελευταίες
τέσσερις δεκαετίες, είναι
γνωστό ότι όλοι οι Βαλκάνιοι γείτονες της Ελλάδας,
ζητούσαν επίμονα την
επαναχάραξη των συνόρων όλων των κρατών της
περιοχής, προκειμένου οι
νέες συνοριακές γραμμές
να προσφέρουν μια ποιο
δίκαια εθνική κατανομή
των ομάδων που κατοικούσαν στις διοικητικές
περιφέρειες της περιοχής.
Ήδη από το 1970 η Βουλγαρία, μολονότι ανήκε
στο Σοβιετικό μπλόκο,
ασκούσε μια έντονη προπαγάνδα σε βάρος της
Ελλάδος, διεκδικώντας την
Θράκη, με την αιτιολογία
ότι αυτή αποτελούσε “φυσική προέκταση” της δικής
της διοίκησης, άπαξ και
“είναι αδύνατο να υπάρχει
διαφορετικό, πληθυσμιακά εθνικό, σύνολο, σε μια
ακτίνα εξήντα χιλιομέτρων
που αποτελούν την έκταση από τα παράλια της
Δυτικής Θράκης, μέχρι τα
δικά της σύνορα.” Αυτή
τουλάχιστον ήταν η ερμηνεία που μου είχε δώσει
πρέσβης της χώρας αυτής
στην Οτάβα την περίοδο
εκείνη. Για τον λόγο αυτό,
εξ άλλου, τα Σόφια δημιούργησαν την λεγόμενη
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Ο πόλεμος που δεν πρόκειται να συμβεί.
“Ακαδημία Επιστημών
της Σόφιας”, ένα σώμα
κυρίως πανεπιστημιακών, στους οποίους
είχε ανατεθεί η υπόθεση της προώθησης
των προπαγανδιστικών
στόχων της. “Η ατυχία
για τη Βουλγαρία είναι
ότι κατά την διάρκεια
των τελευταίων δεκαετιών των δύο μεγάλων
παγκόσμιων πολέμων,
βρέθηκε δύο φορές
σε λάθος στρατόπεδο,
σε εκείνο των ηττημένων,
κάτι που εκμεταλλεύτηκε
η κυβέρνηση των Αθηνών,
προκειμένου να επιβάλει
τις άδικες αξιώσεις της
πάνω στις δίκαιες απαιτήσεις της Βουλγαρίας”,
σύμφωνα πάντοτε με τον
συνομιλητή μου. Ενδεικτικό αυτής της νοοτροπίας και φιλοσοφίας των
ασκούντων τη διοίκηση
της Σόφιας είναι η εκτύπωση μιας σειράς προπαγανδιστικών εντύπων, με
τα οποία προσπαθεί να
αποδείξει ότι ο πληθυσμός
της Θράκης και της Μακεδονίας, εθνικά αποτελεί
μέρος της Βουλγάρικης
κουλτούρας και ότι κάτω
από συνθήκες μιας δίκαιης
πληθυσμιακής κατανομής
θα έπρεπε οι δύο νομοί
να είχαν δοθεί σε αυτήν.
Σαν παράδειγμα, ας μου
επιτραπεί να αναφερθώ
στη έκδοση του συγγράμματος “Μακεδονία: Στοιχεία και Αποδείξεις”, στο
οποίο γίνεται ανάλυση και
παρερμηνεία εγγράφων
της περιόδου της Τουρκοκρατίας πάνω στους
κατοίκους της περιοχής,
στα οποία αναφέρονται
όλοι ως “Βούλγαροι”. Ένας
παρόμοιος οργανισμός
η “Εταιρία Μακεδονικών
Σπουδών”, υπήρχε και
στην Θεσσαλονίκη, συμπεριλάμβανε και το “Κέντρο
Αποδήμων Μακεδόνων”
το οποίο αποτελούσε ένα
αντιστάθμισμα στις παράλογες και πλασματικές απαιτήσεις τόσο των
Βουλγάρων, όσο και των
Σκοπιανών της Γιουγκοσλαβίας, τα οποία όμως
δυστυχώς διέλυσε η τότε
“δημοκρατική κυβέρνηση
Σημίτη”, με την δικαιολογία
των περικοπών για λόγους
οικονομίας και την δημιουργία του αποτυχημένου
και τελείως ανίκανου ΣΑΕ.
Έτσι λοιπόν άφησε ελεύθερους τους ορίζοντες
της προπαγάνδας υπέρ
των Σλαβόφωνων των
δύο χωρών, σε βάρος των
δικαίων των Έλληνο-Μακεδόνων. Τα αποτελέσματα
της εφαρμογής εκείνης της
απαράδεκτης πολιτικής,
υπήρξαν καταλυτικά για
την Έλληνο-Μακεδονική
κοινότητα του Τορόντο. Η
οποία είδε πολλά μέλη της
να απομακρύνονται από
τις τάξεις της, ως ενεργά
μέλη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, για εκείνη την απαράδεκτη πολιτική της κυβέρνησης Σημίτη, η οποία
τους υποτιμούσε και τους
μεταχειριζόταν ως πολίτες
δεύτερης κατηγορίας.
Το 1990 είχα την ευκαιρία
να έχω μια σχετική συνομιλία με τον γνωστό δισεκα-

τομμυριούχο χρηματιστή
George Soros, ήταν η περίοδος που προσπαθούσε
να επιβάλλει την πολιτική
των “ανοικτών αγορών”
της “ελεύθερης κοινωνίας”.
Η συζήτηση μας εκείνη
είχε περιστραφεί γύρω
από την ΦΥΡΟΜ και την
Αλβανία, στις οποίες μόλις
είχε εγκαταστήσει τους
πράκτορες του της ελεύθερης κοινωνίας. Αναφερόμενος λοιπόν πάνω
στο γεγονός της εθνικής
ταυτότητας του πληθυσμού της Βόρειας Ηπείρου,
τον ρώτησα εάν μέσα στα
πλαίσια των σχεδίων του
για δημοκρατική επιμόρφωση των νέων Αλβανών, συμπεριλαμβανόταν
και εκείνη των νέων της
Ελληνικής μειονότητας.
“Αυτό είναι βέβαιο”, ήταν
η απάντησή του. “Από το
γεγονός ότι βρίσκονται
στη διοικητική ζώνη της
Αλβανίας θα έχουν τα ίδια
δικαιώματα για μας, το
άσχημο σε αυτή τη περίπτωση είναι ότι η αιτία παραμονής της μειονότητας
αυτής στη δικαιοδοσία της
Αλβανίας, είναι η Αθήνα.”
Όταν λοιπόν τον ρώτησα
τι εννοούσε, ο τελευταίος
μου δήλωσε ότι όλες οι χώρες των Βαλκανίων ζητούν
την επαναχάραξη των συνόρων τους, προκειμένου
αυτά να γίνουν ποιο δίκαια
και αντιπροσωπευτικά των
πληθυσμών που συμπεριλαμβάνουν, “Αυτή είναι η
επιθυμία όλων, πλην της
Ελλάδος”, μου δήλωσε
εκείνος. Στη δε ερώτησή
μου γιατί πιστεύει ότι συμβαίνει αυτό μου δήλωσε
ότι “επειδή η Αθήνα φοβάται ότι θα είναι ο μεγάλος
χαμένος. Η Άγκυρα ζητάει
τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου και μέρος της Δυτικής Θράκης, η Σόφια την
υπόλοιπη Θράκη μέχρι
την Καβάλα, την οποία
θεωρεί φυσικό λιμάνι της
στο Αιγαίο, το Βελιγράδι
προσδοκά τις Μακεδονικές περιοχές του Αιγαίου
με την Θεσσαλονίκη και τα
Τίρανα σχεδόν ολόκληρη
την Θεσσαλία”. Αυτή ήταν
μια τόσο αποκαλυπτική
συνομιλία η οποία όχι μόνο
με εντυπωσίασε μα και με
προβλημάτισε σε τέτοιο
σημείο ώστε να αναφερθώ
κατ’ επανάληψη με την
αρθρογραφία μου σε αυτήν και όχι μόνον. Το ίδιο
σχεδόν διάστημα σε συνομιλίες μου με Τούρκους
αξιωματούχους μάθαινα
ότι η Άγκυρα ήταν αποφασισμένη να διεκδικήσει
τα νησιά, τη μισή Θράκη
καθώς επίσης και να προσαρτήσει στη δικαιοδοσία
της το κατεχόμενο τμήμα
της Κύπρου. “Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να
επαναλάβουμε τα λάθη
που κάναμε στην περίπτωση της Κρήτης” μου
είχε δηλώσει ο συνομιλητής μου, “τώρα έχουμε
τις εμπειρίες του παρελθόντος και μπορούμε να
διαφωτίσουμε την διεθνή
κοινότητα για την κουτοπονηριά των Ελλήνων”.
Όταν ωστόσο θέλησα να
αναφερθώ σε αυτούς μου
τους προβληματισμούς

με τους εκπροσώπους της
Αθήνας, ομολογώ ότι συνάντησα ένα πραγματικό
τείχος άρνησης και επικίνδυνης σιωπής. Τόσο τα
μέλη των διπλωματικών
αποστολών της Αθήνας σε
Καναδά και ΗΠΑ, όσο και οι
στρατιωτικοί σύμβουλοι,
σε κάθε μου προσπάθεια
αρνήθηκαν να δώσουν τη
παραμικρή εξήγηση ή ερμηνεία. Το μόνο που άκουγα ήταν “Την δουλειά σου
κ. Σάρα, και αφήστε και
εμάς να κάνουμε τη δική
μας”. Έλα όμως που δεν την
έκαμναν. Θυμάμαι μάλιστα
ότι σε μια συνομιλία μου
με διευθυντή τύπου της
πρεσβείας γύρω από την
γενοκτονία των Ποντίων,
ο τελευταίος ήταν κατηγορηματικός αρνητής της,
υποστηρίζοντας ότι ήταν
μάλλον “πολεμική ακρότητα”, παρά γενοκτονία.
Θυμάμαι ακόμα ότι εκείνος
ο διευθυντής τύπου ήταν
παντρεμένος με Τουρκάλα
από τη Κωνσταντινούπολη. Σε άλλη περίπτωση,
άλλος διπλωμάτης, με το
βαθμό του πρέσβη, που
βρισκόταν σε διάσταση με
την Ελληνίδα σύζυγό του,
είχε πάρει και συζούσε με
Τουρκάλα δημοσιογράφο
του επίσημου κρατικού
πρακτορείου ειδήσεων
“Ανατολή” της Τουρκίας,
για την οποία μάλιστα,
ψιθυριζόταν, ότι ήταν και
πράκτορας των μυστικών
υπηρεσιών της Τουρκίας.
Όταν δε αργότερα ο ίδιος
διπλωμάτης φαίνεται να
δημιούργησε νέες φιλίες
με κυρία της ομογενειακής παροικίας, η Καναδική πρωτεύουσα γνώρισε
πραγματικές Ομηρικές
μάχες μεταξύ του διπλωμάτη και των δύο κυριών,
οι οποίες σε τελευταία ανάλυση, σταματούσαν μόνο
με την παρουσία της αστυνομικής δύναμης της πρωτεύουσας, έως ότου τελικά
η διεφθαρμένη Αθήνα
αντιληφθεί τη ζημία που
γινόταν και αποφασίσει
να τον αποσύρει από την
Οτάβα. Κάτω όμως από
αυτή την ανάλυση,
δίκαια διερωτάται
ο παρατηρητής
εάν το πολιτικό
και διπλωματικό
κατεστημένο των
Αθηνών, θέλησε
να αντιληφθεί ποτέ
τα βαριά σύννεφα που σχηματίζονταν πάνω από
τους ορί ζον τας
των εθνικών δικαίων των Ελλήνων.
Ορίζοντες, τους
οποίους ξεπούλησαν με τις τυχοδιωκτικές τους
πολιτικές, καθώς
συναγωνίζονταν
ο ένας τον άλλο
στην άσκηση μειοδοτικής πολιτικής, προκειμένου
να παραμείνουν
αρεστοί στους δυνατούς των εκάστοτε εποχών, για
την παραμονή και
άσκηση της εξουσίας από αυτούς.
Η ‘Άγκυρα και οι
απειλές της.

Είναι πλέον βέβαιο ότι η
Άγκυρα εδώ και δεκαετίες
εργαζόταν συστηματικά
πάνω στην προώθηση
των σχεδίων διεκδίκησης
Ελληνικών εδαφών, με την
δήθεν προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης
και των διοικούντων την
διεθνή κοινότητα. “Είμαστε
αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε ότι δικαιωματικά
μας ανήκει”, μου είχε ξεκαθαρίσει σε μια από τις
συνομιλίες μας Τούρκος
κυβερνητικός αξιωματούχος, “μολονότι δε έχουμε
τη δυνατότητα να επιβάλουμε το αίτημά μας με τη
στρατιωτική μας ισχύ, εμεί
προτιμάμε την ειρηνική
διπλωματική λύση. Εάν
ωστόσο για άλλη μια φορά
αυτές οι προσπάθειες αποτύχουν, είμαστε διατεθειμένοι να τις επιβάλουμε με
τη βοήθεια της βίας, Στην
τελευταία περίπτωση δεν
πρόκειται να διστάσουμε,
γνωρίζουμε ότι υπάρχουν
πιθανότητες να χάσουμε
εκατό χιλιάδες μέλη των
ενόπλων δυνάμεών μας,
ίσως και περισσότερους,
πλην όμως έστω και με
αυτό το τίμημα πιστεύουμε ότι πρόκειται να πάρουμε πίσω ότι πιστεύουμε ό,τι μας ανήκει και το
σφετερίζεται η Αθήνα.” Σε
όλα αυτά, βέβαια, η Αθήνα
συνέχισε να παραμένει
βουβή έως ότου το 1974 ο
τότε γ. Γ του ΝΑΤΟ Λουνς,
με απόρρητο έγγραφό του
ενημέρωνε τα μέλη της
συμμαχίας, ότι συμφώνησε τελικά οι “Νέα γενιά των
πολιτικών της Ελλάδας”“να
αποδεχθεί τις απαιτήσεις
της Τουρκίας προκειμένου να επιλυθούν όλες οι
διαφορές ειρηνικά προς
όφελος και ενδυνάμωση της συμμαχίας.” Ήταν
ακριβώς που την είδηση
αυτή επιβεβαίωσε και ο
Έλληνας ΥΠ.ΕΞ. ότι “είναι
προτιμότερο να έχουμε
μερικά στρέμματα γης λιγότερα από εκείνα που μας
ανήκουν…” Κάτω από τα
γεγονότα αυτής της ανάλυσης, δεν θα είχα καμία

αμφιβολία ότι η Άγκυρα
του Ερντογάν έχει και την
πρόθεση και την διάθεση να ανοίξει ένα θερμό
επεισόδιο στο Αιγαίο και
τη Θράκη. Γνωρίζουν οι
επιτελείς τους ότι μια πιθανή εμπλοκή δεν πρόκειται
να κρατήσει περισσότερο
από δύο 24ωρα, οπότε και
θα παρέμβει το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ, και
θα ζητήσει κατάπαυση των
εχθροπραξιών, “για τους
λόγους αυτούς, οι Ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες
ώστε να προχωρήσουν
στη κατάληψη το δυνατόν
περισσοτέρων εδαφών,
προκειμένου να έχουμε
το λόγο αργότερα στο
τραπέζι των ειρηνευτικών
συνομιλιών”, σύμφωνα με
τον Τούρκο συνομιλητή
μου. Ίσως να έχει δίκιο,
ίσως αυτή να είναι η πραγματικότητα, το βέβαιο,
πάντως, αυτή την ώρα,
είναι ότι παρά τις προετοιμασίες της Άγκυρας, πριν
αυτή τελικά τολμήσει κάποιο παρόμοιο επιχείρημα,
επίκειται νέο πραξικόπημα
στη χώρα και τη φορά
αυτή πρόκειται να ξεσπάσει ένας πραγματικά άγριος εμφύλιος σπαραγμός ο
οποίος θα στοιχίσει ποτάμια αίματος και θα έχει σαν
αποτέλεσμα τη πτώση του
Ερντογάν και τη διάλυση
της Τουρκικής επικράτειας.
Με τη δημιουργία πέντε
διαφορετικών διοικητικών
ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και μιας μικρής
και ανίσχυρης πλέον Τουρκίας. Το κακό είναι ότι σε
αντάλλαγμα η Άγκυρα θα
επιμείνει να τις δοθούν τα
μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία ήδη
έχουν αποδεχθεί και της
έχουν υποσχεθεί η “νέα
γενιά” των πολιτικών που
κυβερνούν την Αθήνα. Το
άλλο μεγάλο θύμα αυτών
των αλλαγών θα είναι τα
κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, τα οποία είναι έτοιμη
να προσαρτήσει η Άγκυρα
στα δικά της εδάφη.
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Ελλάδα
Το σχέδιο του Πενταγώνου
για τις «τυφλές ζώνες» στο
Αιγαίο
Ο κίνδυνος κατάληψης
νησίδας του Αιγαίου από
Τούρκους κομάντος χωρίς
να γίνουν αντιληπτοί από
τα ελληνικά ραντάρ και η
δημιουργία τετελεσμένων
που θα έσυραν την Ελλάδα
ταπεινωμένη στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων
είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος της κυβέρνησης.
Το γεγονός αυτό επί της
ουσίας ανάγκασε τους
υπουργούς Εξωτερικών
και Αμυνας να προβούν
σε «πολεμικά ανακοινωθέντα» προειδοποιώντας
την Τουρκία αλλά και τη
διεθνή κοινότητα για ισχυρό ανταποδοτικό χτύπημα
από την Ελλάδα.
Oφείλουμε να παραδεχθούμε ότι είναι πρακτικά
αδύνατη η στρατιωτική
επάνδρωση των 25 νησιών
και των 127 νησίδων και
βραχονησίδων του Αιγαίου την ελληνικότητα των
οποίων αμφισβητεί ευθέως η Τουρκία από το 1996.
Επίσης, λόγω της μορφολογίας των «γκρίζων» -για
την Τουρκία- νησιωτικών
συμπλεγμάτων του Ανατολικού Αιγαίου και παρά
τις βελτιώσεις που έχουν
γίνει από την Ελλάδα στον
εναέριο, θαλάσσιο και
επίγειο έλεγχο της περιοχής κυρίως με ραντάρ και
αλλά μέσα, δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν
«νεκρά» σημεία στα οποία
θα μπορούσαν οι τουρκικές Ειδικές Δυνάμεις να
ενεργήσουν ανορθόδοξα
χωρίς να γίνουν αντιληπτές! Τα τέσσερα επίφοβα
νησιωτικά συμπλέγματα
είναι αυτά της Μεγίστης,
των Φούρνων Ικαρίας, των
Οινουσσών και των Ιμίων.
Το ενδεχόμενο κατάληψης
ελληνικής νησίδας από
Τούρκους κομάντος δημιουργεί το ερώτημα πώς
θα πρέπει να αντιδράσει
η Ελλάδα σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο; Υποτονικά ή
δυναμικά; Διπλωματικά ή
στρατιωτικά; Διπλωματικά
όπως έπραξε η κυβέρνηση
Σημίτη κατά την κρίση του
1996 ή στρατιωτικά όπως
εισηγούνταν ο ναύαρχος
Λυμπέρης; Κατά τη δραματική συνεδρίαση του
ΚΥΣΕΑ αμέσως μετά την
επιβεβαίωση της παρουσίας Τούρκων στη νησίδα,
κι ενώ είχε χαθεί το ελικόπτερο του ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού, ο
Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Λυμπέρης εισηγήθηκε τρεις
τρόπους επιχειρησιακής
αντιμετώπισης προκειμέ-
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Σε ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις

Cap: Η Τουρκία την τελευταία εικοσαετία κατάφερε να
καταστήσει ρεαλιστική απειλή το σενάριο κατάληψης
μίας ή και περισσότερων κατοικημένων νησίδων του
Ανατολικού Αιγαίου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν τετελεσμένα γεγονότα..
νου να επιτευχθεί η ανακατάληψη του εθνικού
εδάφους. Η πρώτη πρόταση αφορούσε τον άμεσο
ναυτικό βομβαρδισμό της
νησίδας, η δεύτερη προέβλεπε την προσβολή της
από αέρος με το πρώτο
φως και η τρίτη την ανάληψη επιχείρησης ανακατάληψης με καταδρομείς.
Η κυβέρνηση Σημίτη χωρίς
συζήτηση απέρριψε αμέσως τη στρατιωτική λύση
και έριξε όλο το βάρος
στις διαπραγματεύσεις σε
διπλωματικό επίπεδο με τη
διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.
Ρεαλιστική απειλή
Στο μεταξύ, η Τουρκία την
τελευταία εικοσαετία -κυρίως μετά την κρίση των
Ιμίων- κατάφερε να καταστήσει ρεαλιστική απειλή
το σενάριο κατάληψης
μίας ή και περισσότερων
κατοικημένων νησίδων
του Ανατολικού Αιγαίου,
έτσι ώστε να δημιουργηθούν τετελεσμένα γεγονότα. Ηδη από το σχέδιο
Suga (στρατιωτική ενέργεια στο Αιγαίο, στο πλαίσιο του σχεδίου Balyoz), το
2004, προκύπτει ότι το ενδεχόμενο αυτό απασχολεί
τους Τούρκους σε πολιτικό
και στρατιωτικό επίπεδο.
Η γενική ιδέα του τουρκικού σχεδίου είναι η κατάληψη μίας ή περισσοτέρων
νησίδων μέσα σε μία νύχτα
ακόμη και με υφαρπαγή της φρουράς, χωρίς
σημαντική στρατιωτική
σύγκρουση! Την τελευταία
εικοσαετία οι τουρκικές Ειδικές Δυνάμεις ασκούνται
στην κατάληψη ελληνικών
νησίδων στις οποίες είτε
υπάρχει είτε όχι στρατιωτική φρουρά.
Στόχος η μυστική απόβαση επί ελληνικών εδαφών
ώστε να πιαστούν στον
ύπνο οι Ελληνες στρατιώτες, να τους αιχμαλωτίσουν
και εν συνεχεία να τους
περιφέρουν ως «τρόπαιο»
στον τοπικό πληθυσμό
και στη διεθνή κοινότητα
ως τετελεσμένο γεγονός!

Ενα άλλο εφιαλτικό σενάριο εθνικού εξευτελισμού
θα μπορούσε να είναι η
απόβαση Τούρκων κομάντος σε ελληνική βραχονησίδα που δεν διαθέτει
ούτε φρουρά ούτε κάλυψη
από τα ελληνικά ραντάρ.
Οι Τούρκοι κομάντος θα
μπορούσαν να παραμείνουν απαρατήρητοι για
εικοσιτετράωρα επί της
ελληνικής βραχονησίδας
αναπτύσσοντας ανορθόδοξη δράση, π.χ. διάνοιξη
λαγουμιών και τοποθέτηση βαρέος φορητού οπλισμού! Εν συνεχεία, όταν η
Τουρκία το κρίνει σκόπιμο,
να δημοσιοποιήσει από
μόνη της μέσω των social
media τη συγκεκριμένη
καταδρομική ενέργεια.
Με αυτόν τον τρόπο και
υπό το βάρος του τετελεσμένου η Τουρκία θα
επιδιώξει να σύρει την
Ελλάδα είτε στο τραπέζι
της διαπραγμάτευσης για
την αλλαγή του status quo
στο Αιγαίο, είτε η Ελλάδα
να αναγκαστεί να κηρύξει
έναν γενικευμένο πόλεμο
- με δική της «πρωτοβουλία» και «υπαιτιότητα».
Ωστόσο, η τουρκική ηγεσία μέχρι πρότινος θεωρούσε ότι η ελληνική
πλευρά δεν έχει το θάρρος
να κάνει γενικευμένο πόλεμο και θα αποτραπεί από
τρίτους.
Μονόδρομος η διπλωματική λύση
Η Αγκυρα, με βάση τις
επίσημες δηλώσεις και τις
εκφρασμένες προθέσεις
του συνόλου σχεδόν του
πολιτικού προσωπικού της
Ελλάδας κατά την τελευταία εικοσαετία, συνέκλινε στην εκτίμηση ότι για
την Αθήνα -και ιδίως μετά
την κρίση της τελευταίας
επταετίας- η «διπλωματική
λύση» αποτελεί μονόδρομο για την επίλυση των
όποιων ελληνοτουρκικών
εκκρεμοτήτων στο Αιγαίο.
Μέχρι την άνοιξη του 2016
και πριν από το αποτυχημένο πραξικόπημα του

περ α σ μ έ ν ο υ
Ιουλίου η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
της Τουρκίας
θεωρούσε «ευκαιρία» την αλλαγή του status
quo στο Αιγαίο
με την άσκηση
της «διπλωματίας των κανονιοφόρων», γι’
αυτό και πύκνωσαν τις προκλήσεις
με υπερπτήσεις πάνω από
ελληνικά νησιά στα συμπλέγματα Οινουσσών,
Φούρνων Ικαρίας και Ιμιων,
καθώς και με παραβιάσεις των χωρικών υδάτων.
Ωστόσο στην πορεία η ζωή
τα έφερε διαφορετικά για
την τουρκική ηγεσία.
Η αποτυχημένη απόπειρα
πραξικοπήματος επέφερε
ισχυρό πλήγμα στις τουρκικές Ενοπλες Δυνάμεις με
αποτέλεσμα σήμερα να
αμφισβητείται ευθέως ο
βαθμός αποτελεσματικότητάς τους. Οι πιο μάχιμοι
πιλότοι μαχητικών και τα
κομάντος έχουν απομακρυνθεί από την ενεργό
δράση και διώκονται από
το καθεστώς Ερντογάν.
Επομένως, με ποιους θα
διεξάγουν επιχειρήσεις
στο Αιγαίο; Με τους β’ και
γ/ αναπληρωματικούς;
Επίσης ο αρχικός σχεδιασμός της τουρκικής ηγεσίας -απρόσμενα γι’ αυτούςσυνάντησε τη σθεναρή
αντίσταση της αριστερής
και αντιμιλιταριστικής ελληνικής κυβέρνησης! Στην
Αγκυρα τα είχαν υπολογίσει διαφορετικά. Δεν
περίμεναν τη δυναμική
αντίδραση των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων σε καθημερινή και μόνιμη βάση!
Δεν είχαν αξιολογήσει ότι
στην κυβέρνηση Τσίπρα
θα συγκλίνουν η Πατριωτική Αριστερά που εκφράζει
ο υπουργός Εξωτερικών με
την Πατριωτική Δεξιά του
υπουργού Αμυνας!
Πλέον η Τουρκία γνωρίζει καλά ότι οι ελληνικές
Ενοπλες Δυνάμεις προετοιμάζονται για δυναμική
αντίδραση σε περίπτωση
που αποφασίσει να πατήσει την «κόκκινη γραμμή»
στο Αιγαίο. Στο πλαίσιο
αυτό προετοιμάζονται τα
στελέχη πρώτης γραμμής,
οι κληρωτοί, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός της παραμεθορίου. Ως αντιστάθμισμα στα «νεκρά» σημεία
του Αιγαίου που μπορεί να
περάσουν απαρατήρητοι
Τούρκοι κομάντος και να
κάνουν αποβατική ενέργεια, οι ελληνικές Ενοπλες
Δυνάμεις έχουν καταστρώ-

σει συγκεκριμένο σχέδιο
ευέλικτης ανταπόδοσης.
Για τον λόγο αυτό έχουν
ενισχυθεί με επιπρόσθετες Ειδικές Δυνάμεις τα
στρατιωτικά φυλάκια που
βρίσκονται στα τέσσερα
επίφοβα νησιωτικά συμπλέγματα της Μεγίστης,
των Φούρνων Ικαρίας, των
Οινουσσών και των Ιμίων.
• Στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Φούρνων Ικαρίας
υπάρχουν δεκαεπτά ευαίσθητοι στόχοι: Θύμαινα και Θυμαινάκι, Ξέρα,
Κατεργάρικα, Λιμενόπετρα, Αλαφονήσι, Κισιρία,
Κουρνιαχτή, Στρογγυλό,
Πλάκα, Πλακάκι, Πρασονήσι, Μακρονήσι, Μεγάλος
και Μικρός Ανθρωποφάς,
Μικρός και Μεγάλος Αγιος
Μηνάς.
• Στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μεγίστης, όπου εδρεύει
το φυλάκιο, οι κομάντος
έχουν την έγνοια τους και
στις υπόλοιπες νησίδες της
περιοχής, όπως για παράδειγμα το «ψωμί» που βρίσκεται μέσα στο ρουθούνι
του Καστελόριζου.
• Στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Ιμίων στρατιωτική
επάνδρωση μπορεί να
υπάρχει στην Καλόλιμνο,
όχι όμως και στη μικρή
και μεγάλη Ιμια, αλλά ούτε
και στην Πίττα, μια βραχονησίδα που βρίσκεται 9
χιλιόμετρα βορειοδυτικά
της Καλύμνου και μόλις 2
χιλιόμετρα νοτιοανατολικά
της Καλολίμνου.
• Και στο νησιωτικό σύμπλεγμα Οινουσσών γίνονται αντίστοιχες ενέργειες.
Βέβαια, οι σχεδιαστές των
σκληρών και ακραίων επιχειρησιακών σεναρίων
δεν παραγνωρίζουν ότι
σε ενδεχόμενη ελληνοτουρκική σύγκρουση εάν
ακολουθηθεί η τακτική
του «γενικευμένου πολέμου» οι δυσκολίες και οι
αδυναμίες αναμένεται να
είναι μεγάλες και για τα
δύο μέρη. Ειδικότερα σε
ό,τι αφορά την ελληνική
πλευρά η βασική δυσκολία
είναι κατά βάσιν πολιτική,
καθώς τόσο η κυβέρνηση
όσο και η ελληνική κοινωνία θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να απορροφήσουν
το πλήγμα μιας πρώτης τοπικής τουρκικής επιτυχίας
(π.χ. κατάληψη ελληνικής
νησίδας), να διατηρήσει
την ψυχραιμία της για κάποιες ώρες κι εν συνεχεία
να αντεπιτεθεί σε εντελώς
διαφορετικό σημείο επιφέροντας καίριο πλήγμα
στον εισβολέα...
Στη λίστα από το 1996
Στη λίστα EGAYDAAK του
τουρκικού υπουργείου
Εξωτερικών συγκαταλέγο-

νται 25 νησιά και 127 νησίδες και βραχονησίδες του
Αιγαίου που χαρακτηρίζονται «αμφισβητούμενες
περιοχές». Συνολικά στο
στόχαστρο της Αγκυρας
έχουν μπει 152 ελληνικά
νησιά από τη Ζουράφα,
ανατολικά της Σαμοθράκης, έως τη Γαύδο στο Λιβυκό Πέλαγος! EGAYDAAK
εί ν αι το αρ κ τ ι κόλ ε ξ ο
της φράσης Egemenligi
Anlasmalarla Yunanistan’a
Devredilmemis Ada
Adacιkve Kayalιklar», δηλαδή «νησιά, νησίδες και
βραχονησίδες των οποίων
η κυριότητα δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα» με
διεθνείς συμφωνίες και
συνθήκες, όπως ισχυρίζονται οι Τούρκοι. Η μακροσκελής λίστα EGAYDAAK
συντάχθηκε το 1996, χρονιά που επίσημα η Τουρκία,
στο πλαίσιο αναθεωρητισμού στο Αιγαίο, έθεσε
για πρώτη φορά επίσημα
ζήτημα «γκρίζων ζωνών»,
προκαλώντας θερμό επεισόδιο στις βραχονησίδες
Ιμια ανατολικά της Καλύμνου.
Τα νησιά, οι νησίδες και οι
βραχονησίδες που περιέχονται στην «γκρίζα» τουρκική λίστα είναι: Φούρνοι,
Θύμαινα, Οινούσσες (Βόρειο Αιγαίο), Αγαθονήσι,
Αρκιοί, Φαρμακονήσι, Καλόλιμνος, Πλάτη, Γυαλί,
Κίναρος, Σύρνα (Νότιο
Αιγαίο), Διονυσάδες, Δία,
Κουφονήσι, Γαϊδουρονήσι,
Γαύδος (Κρητικό Πέλαγος),
Ζουράφα, Αντίψαρα (Βόρειο Αιγαίο), Καλόγερος
(Κεντρικό Αιγαίο), Λέβιθα,
Γλάρος, Περγούσα, Κανδελιούσα, Μικρός και Μεγάλος Αδελφός, Μικρό και
Μεγάλο Σοφράνο (Νότιο
Αιγαίο).
Δεν είναι τυχαίο ότι η
Τουρκία στη λίστα των
υπό αμφισβήτηση νησιών
για το καθεστώς αυτών
των ελληνικών νησιών περιλαμβάνει και τα «στρατηγικά κλειδιά» του Αιγαίου,
τη Ζουράφα στο Θρακικό
Πέλαγος ανατολικά της Σαμοθράκης στην «μπούκα»
των Στενών και τους Καλόγερους βορειοανατολικά
της Ανδρου, στην καρδιά
του Αιγαίου, στην «μπούκα» της Αττικής! Νήσοι με
τεράστια εθνική σημασία,
αντιστρόφως ανάλογη
με το μέγεθός τους! Στην
επίμαχη «γκρίζα» τουρκική λίστα τα μεγαλύτερα
από τα 152 κατοικημένα
νησιά είναι οι Οινούσσες,
οι Φούρνοι, η Θύμαινα,
το Αγαθονήσι, οι Αρκιοί, η
Γαύδος.
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ
demos@pegasus.gr

αναμένεται ότι θα υπάρξουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ του Trump και
του McMaster εντοπίζεται
στη Ρωσία. Ο νέος Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ασπάζεται την άποψη
που επικρατεί μεταξύ της
αμερικανικής κοινότητας

εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με την οποία, η Ρωσία αποτελεί απειλή για τα
αμερικανικά συμφέροντα,
ενώ είναι ανταγωνιστική ως προς τις ΗΠΑ. Από
την άλλη μεριά, ο Michael
Flynn που παραιτήθηκε

ΗΠΑ: Ο υποστράτηγος Herbert Raymond McMaster ο
νέος Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας

Ο Αμερικανός πρόεδρος
Donald Trump διόρισε χθες
τον υποστράτηγο Herbert
Raymond McMaster στη
θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.
Έτσι ο Trump επέλεξε έναν
στρατιωτικό, ο οποίος είναι γνωστός για την τάση
που έχει να διαχωρίζει τη

θέση του, αλλά και να προ- που αντιμετώπισε προβλήκαλεί τους ανωτέρους του. ματα στην καριέρα του
εξαιτίας της στάσης αμφιΟ McMaster θεωρείται σβήτησης της ηγεσίας, θα
τακτικιστής και άνθρωπος έχει υψηλόβαθμη θέση
του στρατηγικού σχεδια- στο Λευκό Οίκο υπό τον
σμού, ενώ η επιλογή του Trump που δεν καλοδέχεαποτέλεσε έκπληξη για ται την άσκηση κριτικής.
πολλούς που αναρωτιούνται πώς ένας αξιωματικός “Απολαμβάνει το σεβασμό

από όλους στο στρατό
και είναι τιμή μας να τον
έχουμε. Είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετικό ταλέντο
και ουσιαστική εμπειρία,”
δήλωσε χαρακτηριστικά ο
Trump από το δυτικό Παλμ
Μπιτς στη Φλόριντα.
Ένα ζήτημα για το οποίο
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Και διηγώντας τα να κλαις…
Του Θωμά Στεφ. Σάρα
Τις δεκαετίες του 1960
και 1970 στο Τορόντο του
Καναδά, δεν πρέπει να
υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι το πολιτικό βάρος, το
σχετικό με το Μακεδονικό
έγερνε προς την Ελληνική
πλευρά. Το όλο ζήτημα
σαν πολιτική πραγματικότητα απασχολούσε κυρίως
ομογενείς με καταγωγή
από την περιοχή της Μακεδονίας. Κάτω από το
φως αυτής της ανάλυσης
οφείλω να τονίσω ότι η
πλειοψηφία των συμπολιτών μας, ανεξάρτητα από
τη γνώση ή όχι του γλωσσικού σλαβόφωνου ιδιώματος, ήταν εντεταγμένοι
στις τάξεις της Παμμακεδονικής, η δε αριθμητική
υπεροχή των μελών των
δύο κοινοτήτων, Ελληνικής και Σλαβόφωνης,
καταφανώς υπερτερούσε,
έκλεινε υπέρ της Ελληνικής. Υπήρχε, ωστόσο, ένα
πραγματικό πρόβλημα και
αυτό ήταν η νοοτροπία
και η ασκούμενη πολιτική
του Υπουργείου Εξωτερικών των Αθηνών, και κατά
συνέπεια της ηγεσίας της
ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Καναδά, η οποία
έδρευε στο Τορόντο. Τόσο
οι διπλωμάτες της Αθήνας,
όσο και η επισκοπή, κατέβαλαν κάθε “φιλότιμη
προσπάθεια” να αποφύγουν κάθε ανάμιξη ή να
δείξουν ενδιαφέρον ώστε
να ενημερωθεί η Αθήνα
σωστά για τα όσα συνέβαιναν στο Τορόντο. Είναι
ενδεικτικό αυτής τους της
πρακτικής το γεγονός ότι
όταν το 1969, (επί διοίκησης του οργανισμού
του Καστοριανού Μηνά
Γκαρτζαλή, ενός θερμού
πατριώτη και πραγματικού
στρατιώτη της αλήθειας),
προχωρήσαμε στην έκδοση του δημοσιογραφικού
οργάνου «Μακεδονομάχος», καταγράφοντας τις
κινήσεις των μελών της
σλαβόφωνης κοινότητας
και κυρίως την προπαγάνδα των «Ενωμένων Μακεδόνων», οι τότε διπλωμάτες των Αθηνών ήταν
εκείνοι που φρόντιζαν να
αφαιρέσουν από την αρθρογραφία το όνομά μου,
ενώ παράλληλα έφθασαν
μέχρι του σημείου άσκησης λογοκρισίας επί της
αρθρογραφίας μου, στην
προσπάθεια τους να κρατήσουν τους ομογενούς με

την ψευδαίσθηση ότι δεν
υπήρχε κανένα πρόβλημα
από την προπαγανδιστική
καμπάνια των μελών της
Σλαβόφωνης κοινότητας.
Η κατάσταση εκείνη είχε
διαμορφωθεί τόσο άσχημη, ώστε να αναγκασθώ να
εγκαταλείψω την έκδοση
του «Μακεδονομάχου», ο
οποίος τελούσε κάτω από
τον έλεγχο των υπαλλήλων
του ΥπΕξ, και να προχωρήσω στην έκδοση της
επιθεώρησης «Πατρίδες».
Παράλληλα, στράφηκα σε
έναν μικρό αριθμό ομογενών, το πατριωτισμό
των οποίων εκτιμούσα, με
τη βοήθεια των οποίων
δημιούργησα την «ΕλληνοΚαναδική Επιτροπή για
την αλήθεια περί Μακεδονίας». Ήταν ίσως η πλέον
αξιόλογη προσπάθεια που
έγινε από μέρους μου,
καθώς οι συμμετέχοντες
ως μέλη της επιτροπής
ορκιζόταν να διατηρήσουν
την ανωνυμία τους και να
μη φανερώσουν τη συμμετοχή τους στην οργάνωση.
Η τελευταία μου κίνηση,
ομολογώ ότι δημιούργησε «θύελλες και καταιγίδες» στις διπλωματικές
τάξεις της Αθήνας, καθώς
οι προϊστάμενοι των αποστολών χρησιμοποίησαν
κάθε θεμιτό ή αθέμιτο
μέσον προκειμένου να
σταματήσουν την έκδοση
της επιθεώρησης και την
διάλυση της Επιτροπής,
“ως δήθεν εργαζόμενης
σε βάρος των Ελληνικών
εθνικών συμφερόντων”.
Στο σημείο αυτό, ας μου
επιτραπεί να αναφερθώ σε
ένα πραγματικά αξιόλογο
γεγονός. Γενικός πρόξενος
της Ελλάδος στο Τορόντο,
την εποχή εκείνη ήταν
κάποιος διπλωμάτης με
καταγωγή από Θεσσαλονίκη. Δεδομένου ότι
είμασταν συμπατριώτες
και είχαμε φοιτήσει και οι
δύο το ίδιο πανεπιστήμιο,
θέλησα να τον πλησιάσω
με στόχο να τον πείσω
για τους πραγματικούς
κινδύνους που κρυβόταν
πίσω από την προπαγανδιστική προσπάθεια των
μελών της Σλαβόφωνης
κοινότητας και κυρίως των
«Ενωμένων Μακεδόνων»
και των φανατικών «Παιδιών του Αιγαίου», των
οποίων οι εξτρεμιστικές
τοποθετήσεις σε συνδυασμό με το πάθος που τους
διέκρινε, αποτελούσαν μια
πραγματική πρόκληση. Ο

τελευταίος αφού άκουσε
τα επιχειρήματά μου, με
«συμβούλεψε» να πάψω
να ασχολούμαι με το θέμα
αυτό το οποίο τελούσε υπό
τον απόλυτο έλεγχο του,
μου ζήτησε να του παραδώσω την ονομαστική
κατάσταση των μελών της
«Επιτροπής» και σε αντίθετη περίπτωση απείλησε τη
λήψη μέτρων εναντίον μου
και των υπολοίπων μελών.
Αρκέστηκα να του δηλώσω ότι βρέθηκα στο Καναδά εξ αιτίας του «πολιτικού
τυφώνα» που σάρωσε την
γενέτειρα και ότι δεν είχα
να φοβηθώ απολύτως τίποτα ούτε από τον ίδιο
ούτε και από την Αθήνα.
Μήνες αργότερα ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση
ομογενούς, αποφάσισα
να γίνω μέλος του συλλόγου των Θεσσαλονικέων
Τορόντο. Κατά την διάρκεια, ωστόσο, της συνεδρίασης, με μεγάλη μου
έκπληξη, έγινα μάρτυρας
μιας άνευ προηγουμένου
κακόπιστης προσωπικής
επίθεσης από στέλεχος
αυτής της οργάνωσης. Το
σπουδαιότερο είναι ότι ο
ομιλητής επικαλέστηκε
συγγένεια με τον γενικό
πρόξενο και διαβεβαίωσε τα μέλη ότι “σύμφωνα
με τις διαβεβαιώσεις του
κουμπάρου του, δεν υφίσταται απολύτως κανένας
κίνδυνος ή λόγος ανησυχίας από την αποτυχημένη
προσπάθεια των Σλάβων,
και ότι ο Σάρας με τις διακηρύξεις του περί δήθεν κινδύνου, προσπαθεί
να προβάλει τον εαυτό
του και τα προσωπικά του
συμφέροντα.” Πρόσθεσε
δε ότι “ο κουμπάρος του
τον διαβεβαίωσε ότι ο
Σάρας ενεργεί ως πράκτορας τρίτης δύναμης
καθώς προσπαθεί να διαταράξει τις σχέσεις καλής
γειτονίας και φιλίας με την
Γιουγκοσλαβία. ” Ομολογώ ότι όταν τέλειωσε την
αγόρευση του, αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω
εμετό. Προτίμησα λοιπόν,
να ζητήσω να μου επιστραφούν τα χρήματα της
ετήσιας συνδρομής μου
και αποχώρησα από τον
οργανισμό. Αναφέρθηκα
σε αυτό το γεγονός, λόγω
του ότι το θεωρώ ιδιαίτερα
ενδεικτικό της νοοτροπίας
των “δημοκρατικών και
τζίνιων διπλωματών” της
Αθήνας, τους οποίους συντηρούσε με πολυτέλεια

και άνεση, ο άγρια φορολογούμενος Έλληνας,
υποτίθεται προκειμένου
να διασφαλίσουν τα εθνικά του συμφέροντα. Και
όμως ο διπλωμάτης αυτός
κατόρθωσε να αναδειχθεί
ως ο “διπλωμάτης για όλες
τις εποχές”, δεδομένου ότι
στην συνέχεια υπηρέτησε,
ως διπλωματικός διευθυντής, στο γραφείο του
Κωνσταντίνου Καραμανλή,
του Ανδρέα Παπανδρέου!
Και τέλος του Νίκου Μάρτη, Υπουργού Μακεδονίας
Θράκης, ως ειδικός σύμβουλος του και γνώστης
του προπαγανδιστικού
μηχανισμού της σλαβόφωνης κοινότητας, και τέλος
επανήλθε στο Καναδά,
αυτή τη φορά ως Πρέσβης.
«Αφερίμ Χουριέτ», μπράβο
δημοκρατία που θα έλεγε
και ο Σουλτάνος Ερντογάν. Τον Θεσσαλονικιό
διπλωμάτη ακολούθησε ο
Ηπειρώτης Αντώνης Έξαρχος. Στην πραγματικότητα
ήταν ένας πανέξυπνος και
χαρισματικός διπλωμάτης.
Με τον νέο γενικό πρόξενο
είχα την ευκαιρία να συζητήσω και να αναλύσω
το όλο θέμα όπως παρουσιάζονταν, ως κοινωνικό
φαινόμενο. Οφείλω να
παραδεχθώ ότι το γεγονός
της ομολογίας του ότι συμφωνεί με τις παρατηρήσεις
και τη γνώμη μου, με ενθουσίασε τόσο, ώστε να
πιστέψω στην συνδρομή
του. “Συμφωνώ απόλυτα
μαζί σου για την ύπαρξη
κινδύνου από αυτή ην
προπαγανδιστική κίνηση”,
μου δήλωσε. “Είμαστε τυχεροί για το γεγονός ότι
η Γιουγκοσλαβία ανήκει
στο κομμουνιστικό μπλοκ,
ίσως αυτό, για την ώρα και
για όσο θα υπάρχει αυτή
η τάξη των πραγμάτων,
μας κρατά ασφαλείς, είναι
σωτήρια για μας. Το πρόβλημα όμως θα γίνει υπαρκτό και επικίνδυνο όταν
μια μέρα η Γιουγκοσλαβία
προσχωρήσει στο Δυτικό
στρατόπεδο”. Ομολογώ
ότι οι σκέψεις του με ενθουσίασαν, έβλεπε τις διαμορφώσεις από την ίδια
ακριβώς γωνία με εμένα.
Σε παρακαλώ ,λοιπόν, του
είπα να με βοηθήσεις, οι
δύο με κοινές προσπάθειες
μπορούμε να ξυπνήσουμε
την Αθήνα. Λυπάμαι, ήταν
η απάντηση εκείνου, “Εάν
τολμήσω να παραβώ τις
εντολές της Αθήνας, σε
διαβεβαιώ ότι θα γίνω

το αλεξικέραυνο που θα
συγκεντρώσει όλους τους
κεραυνούς πάνω μου. Το
σπουδαιότερο είναι ότι
θα χάσω την δουλειά μου,
ύστερα από τόσα χρόνια
υπηρεσίας. Με εσένα βλέπεις τα πράγματα είναι διαφορετικά, εσύ είσαι ένας
ιδιώτης, τι μπορούν να
σου κάνουν. Δεν έχουν τη
δυνατότητα να σου επιβάλουν τη δική τους πολιτική.
Όπως, λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι στον αγώνα σου
αυτόν θα με έχεις επίσημα τουλάχιστον αντίπαλό
σου, αυτές είναι οι εντολές
που έχω, προσωπικά όμως
σε συγχαίρω και σε χαίρομαι, είμαι περήφανος για
σένα και τον αγώνα σου.
” Για την τάξη και μόνο θα
αναφέρω ότι ο διπλωμάτης εκείνος λίγο αργότερα
προάχθηκε σε πρέσβη
και υπηρέτησε επί σειρά
ετών στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος
στα Ηνωμένα Έθνη, στην
Νέα Υόρκη.
Παρόμοια ήταν και η στάση και πολιτική και των
υπόλοιπων διπλωματών
που βρέθηκαν στο Τορόντο, μετά την μετάθεση-προαγωγή εκείνου, με
μοναδική εξαίρεση τον
διάδοχό του Μανώλη Σταματίου. Έναν Γενικό Πρόξενο με καταγωγή από
την Καστοριά, τον οποίο
διέκριναν το υψηλό ήθος,
επαγγελματισμός και φιλοπατρία, σε συνδυασμό με
την αγάπη του για τη γη
της καταγωγής του. Ήταν
η χρονιά που προχώρησα
στην επισημοποίηση της
εταιρίας της Παμμακεδονικής Ένωσης του Οντάριο,
άπαξ και η διοίκηση της
οργάνωσης των ΗΠΑ, δεν
επέτρεπε τη χρήση του
ονόματος για ολόκληρη
την Καναδική επικράτεια!
Οφείλω να ομολογήσω ότι
η βοήθεια και συνδρομή
του νέου γενικού πρόξενου ήταν καταλυτική,
δεδομένου ότι με ενεθάρρυνε να προχωρήσω στα
σχέδια μου για την αγορά
της “Μακεδονικής Εστίας”
στο Τορόντο. Στην αγορά
εκείνη αρχικά συνάντησα
μια ανεξήγητη αντίθεση
και άρνηση, τελικά όμως
αποφάσισα να προχωρήσω. Ήταν δε τέτοια η αντίδραση ορισμένων κύκλων
της οργάνωσης ώστε έβαλαν κάποιον παπά της ελληνορθόδοξης επισκοπής
του Καναδά, δίγλωσσο,(

Ελληνικά και Σλάβικα),με
καταγωγή από τα χωριά
της Φλώρινας, να ζητά από
τα μέλη να μην βοηθήσουν
ή συνδράμουν στον έρανο που ξεκίνησα για την
συγκέντρωση χρημάτων,
με την ελπίδα ότι με τον
τρόπο αυτό δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η
αγοροπωλησία. Θυμάμαι,
μάλιστα, σε κάποια συνάντησή μου με τον τότε γ. Γ.
της Εταιρίας Μακεδονικών
Σπουδών και εν αποστρατεία στρατηγό Παύλο Τσάμη, ο τελευταίος μου είχε
δηλώσει ότι είχε δεχθεί
την επίσκεψη του ιερέα
ο οποίος ήταν αγανακτισμένος από το γεγονός της
ανάληψης της προεδρίας
της οργάνωσης από μένα,
του ζήτησε μάλιστα, να
κηρύξει άκυρη την εκλογή
μου, ώστε να αναλάβει την
διοίκηση κάποιο δικό τους
καλό παιδί. Πίσω στο Τορόντο, το ίδιο διάστημα, η
αντίδραση δημιουργούσε
τρομερές διαστάσεις, με
την αγορά του κτηρίου και
εξ αιτίας του γεγονότος ότι
η αγοροπωλησία έκλεισε
στο όνομα της νέας οργάνωσης με ενδεχόμενο
διάδοχο την Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, δέχθηκα σωματική επίθεση
από ένα από τα μέλη της
οργάνωσης, εξ αιτίας της
οποίας έχασα ένα δόντι.
Παράλληλα οι αντιμαχόμενοι συγκεντρώθηκαν
γύρω από τον τότε βοηθό
επίσκοπο Καναδά Σωτήριο Αθανασούλα, με τον
παρεμβατισμό και βοήθεια του οποίου στην Αθήνα επιτεύχθηκε η άμεση
ανάκληση του Μανώλη
Σταματίου, στην Αθήνα,
προκειμένου να απομείνω
μόνος μου και χωρίς καμία
ανοχή, πάνω στην αρένα
του αγώνα. Θυμάμαι ότι
η μετάθεση εκείνη ήταν
τόσο περίεργη, ώστε να
καταθέσω ο ίδιος προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας της Ελλάδος για να
κηρυχθεί άκυρη και να
επιστρέψει ο άξιος διπλωμάτης πίσω στο Τορόντο.
Δυστυχώς την προσφυγή
εκείνη, ύστερα από δύο
χρόνια, απέρριψε το Σ.Ε,
λόγω του ότι ο ίδιος δεν
είχα κανένα έννομο συμφέρον από αυτήν και δεν
με αφορούσε προσωπικά.
Πάνω σε αυτό, ωστόσο,
επιφυλάσσομαι να επανέλθω στην επόμενη έκδοση
της επιθεώρησης.

Ο Καναδάς προσθέτει 48.300 νέες θέσεις εργασίας, αλλά η αύξηση των μισθών και των ωρών εργασίας παρουσιάζει ολίσθηση.
Ιωάννης Σαραϊδάρης

σε απροσδόκητα 48.300
καθαρές νέες θέσεις, χάρη
στις εξάρσεις στη μερική
απασχόληση και την εργασία του ιδιωτικού τομέα, η
Στατιστική Υπηρεσία του
Καναδά δήλωσε την Παρασκευή.

Οττάβα – Η αγορά εργασίας της χώρας συνεχίζει
να αντλεί νέες θέσεις εργασίας, αλλά οι Καναδοί
βλέπουν τις ελπίδες τους
για μισθολογική αύξηση
να ξεθωριάζουν και τις
ώρες εργασίας τους να Η έρευνα για την απασχόληση του Ιανουαρίου
συρρικνώνονται.
παρουσίασε μια αύξηση
Τον περασμένο μήνα, η των 32.400 θέσεων μεριαγορά εργασίας πρόσθε- κής απασχόλησης και ένα
μικρότερο κέρδος των

15.800 θέσεων εργασίας
στην πιο-επιθυμητή κατηγορία της εργασίας της
πλήρους απασχόλησης.
Και οι δύο αριθμοί, ωστόσο, ήταν πολύ χαμηλοί για
να θεωρηθούν στατιστικά
σημαντικοί.
Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι οι θέσεις εργασίας
στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν στις 32,400 μεταξύ
Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου, σε σύγκριση με την

αύξηση των 7.700 θέσεων
του δημόσιου τομέα.
Οι αυξήσεις βοήθησαν
στην πτώση του ποσοστού
ανεργίας τον περασμένο
μήνα στο 6,8 τοις εκατό
από το 6,9 τοις εκατό.
Οι οικονομολόγοι περιέγραψαν τη συνολική αύξηση της απασχόλησης, η
οποία αψήφησε για άλλη
μια φορά τις προσδοκίες
τους, ως «πολύ εντυπωσιακή» και «εξαιρετικά
ισχυρή.”

“Φαίνεται σαν να έχουμε
όλοι την ίδια σκέψη ότι οι
κακές μέρες πρόκειται να
έρθουν σε ένα τέλος και
αυτό ακριβώς συνεχίζει
να δείχνει,” δήλωσε ο ανώτερος οικονομολόγος της
Desjardins Jimmy Jean,
σημειώνοντας ότι οι αριθμοί νίκησαν τις ομόφωνες
προβλέψεις για τον έκτο
συνεχόμενο μήνα.
Αλλά ακόμη και με περισσότερους ανθρώπους
που εργάζονται, ο Jean

είπε ότι η σύνθεση των
στοιχείων εργασίας παρέμειναν χαμηλές γεγονός
που οφείλεται σε κάποια
«παρατεταμένη αδυναμία.”
Επεσήμανε την απογοητευτική αύξηση των ωρομισθίων του Ιανουάριου
σε σύγκριση με ένα χρόνο
νωρίτερα. Οι ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά
λιγότερο από 1,3 τοις εκατό, που ήταν κάτω από τον
πληθωρισμό.
συνέχεια στη σελίδα 6
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Ο Επίτροπος Arias Cañete και ο υπουργός McKenna επαναβεβαιώνουν τη
δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής
Ι. Σ Σαραϊδάρης
Οττάβα - Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Κλιματική
αλλαγή και της Ενέργειας
Miguel Arias Cañete και η
Υπουργός Περιβάλλοντος
και Κλιματικής Αλλαγής
Catherine McKenna συναντήθηκαν στην Οτάβα
στις 2 Μαρτίου και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή
τους για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και
την επιτάχυνση της καινοτομίας για την καθαρή
ανάπτυξη.
Ο Επίτροπος Arias Cañete
και η υπουργός McKenna
συζήτησαν τις αντίστοιχες προσεγγίσεις της ΕΕ
και του Καναδά για την
δράση για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του
πακέτου για όλους τους
Ευρωπαίους της Καθαρής
Ενέργειας, και το Pan-καναδικό-πλαίσιο για την
Καθαρή Ανάπτυξη και την
Κλιματική Αλλαγή. αυτοί
δεσμεύθηκαν πάλι ώστε
να συνεχίσουν τους Διαλόγους Υψηλού Επιπέδου
μεταξύ των ΕΕ-Καναδά για
την κλιματική αλλαγή και
το περιβάλλον.
Επανέλαβαν τη δέσμευσή
τους για την πλήρη και
αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των
Παρισίων, να συνεχίσουν
να πρωτεύουν με φιλόδο-

ξη δράση για το κλίμα σε
πολλά πολυπολιτισμικές
συναντήσεις, και να καταδείξουν διεθνή υπευθυνότητα ηγεσίας μεταξύ
άλλων με την εφαρμογή
των εντόπιων ευθυνών
τους. Τόνισαν επίσης την
οικονομική ευκαιρία για
την καθαρή ανάπτυξη που
προκύπτουν από την παγκόσμια δράση για την
κλιματική αλλαγή.
Ο Επίτροπος Arias Cañete
και η υπουργός McKenna
χαιρέτισαν την υπογραφή
της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης και
την έγκριση της συνολικής
οικονομικής και εμπορικής
συμφωνίας (CETA) του
Κοινοβουλίου της ΕΕ και
τόνισαν ότι η CETA θα δημιουργήσει ευκαιρίες για
τις επιχειρήσεις καθαρής
τεχνολογίας στον Καναδά
και την ΕΕ για το εμπόριο,
να επενδύσουν, να επεκτείνουν και να δημιουρ-

γήσουν καλές θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές
του Ατλαντικού, προετοιμάζοντας τις δύο αγορές
ώστε να αξιοποιήσουν
καλύτερα την παγκόσμια
ευκαιρία για την καθαρή
ανάπτυξη.
Η συμφωνία θα ανοίξει
νέες αγορές και για τους
δύο, τον Καναδά και την
ΕΕ στις επιχειρήσεις και θα
συμβάλει στη μείωση των
τιμών για τους καταναλωτές, και θα δημιουργήσει
ευκαιρίες για τον τομέα της
καναδικής καθαρής τεχνολογίας με την κατάργηση
όλων των δασμών για τα
προϊόντα καθαρής τεχνολογίας από την ώρα που η
συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ.
Η ΕΕ και ο Καναδάς προσδοκούν ότι θα συνεχίσουν
την συνεργασία με βάση
τις κοινές αξίες και κοινό
όραμα για την αξιοποίηση
των οφελών του αυξημένα
καθαρού αιώνα.

ΗΠΑ: Ο υποστράτηγος Herbert
Raymond McMaster ο νέος Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας
την παραβίαση ειδικού
νόμου (Logan
Act) ο οποίος
α πα γ ορ ε ύ ει
σε Αμερικανούς πολίτες
που δεν έχουν
κάποιο δημόσιο αξίωμα να
εμπλέκονται
σε ζητήματα
που σχετίζον ται με την
άσκηση της
εξωτερικής
πολιτικής των
ΗΠΑ.
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από την θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας
των ΗΠΑ, θεωρούσε ότι θα
μπορούσε να επιτευχθεί
ένα πλαίσιο γεωπολιτικής
συνεργασίας μεταξύ των
ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Προεκλογικά, ο Trump
έχει εκφράσει τη θέλησή του να βελτιώσει τις
αμερικανορωσικές σχέσεις, διαφοροποιώντας τις
επιδιώξεις της πολιτικής
που θα ακολουθήσει σε
ουσιαστικό βαθμό, από
αυτές του προκατόχου του
Barack Obama.
Ο Flynn παραιτήθηκε από

τη θέση του Συμβούλου
Εθνικής Ασφάλειας των
ΗΠΑ στις 13 Φεβρουαρίου,
μετά τη δημοσιοποίηση
αναφορών, σύμφωνα με
τις οποίες είχε παραπλανήσει τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Mike Pence για
τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με το Ρώσο πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον.
Στις συνομιλίες αυτές είχε
συζητηθεί το ζήτημα των
αμερικανικών κυρώσεων
που εφαρμόζονται κατά
της Ρωσίας πριν από την
επίσημη ανάληψη των
προεδρικών καθηκόντων
από τον Donald Trump.
Έτσι, ο Flynn έμεινε νομικά εκτεθειμένος ως προς

Ο Σύμβουλος Εθνικής
Ασφάλειας των ΗΠΑ ασκεί
ανεξάρτητα τα συμβουλευτικά του καθήκοντα
προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ δεν απαιτείται η
επικύρωση του διορισμού
του από τη Γερουσία. Ο
ρόλος που έχει διαφέρει
μεταξύ των αμερικανικών
κυβερνήσεων, ενώ συμμετέχει στις συνεδριάσεις
του Συμβουλίου Εθνικής
Ασφάλειας των ΗΠΑ, μαζί
με την ηγεσία των υπουργείων Εξωτερικών και
Άμυνας, αλλά και άλλων
αμερικανικών υπηρεσιών
δημόσιας ασφάλειας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Καναδάς προσθέτει 48.300
νέες θέσεις εργασίας, αλλά η
αύξηση των μισθών και των
ωρών εργασίας παρουσιάζει
ολίσθηση.
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Στο παρελθόν, είπε ο Jean
τα ωρομίσθια είχαν συχνές
αυξήσεις μεταξύ των δύο
και τριών τοις εκατό, και
μερικές φορές ακόμη και
λίγο περισσότερο.
“Έτσι, έχει υπάρξει μια σταθερή επιδείνωση σε αυτό
το μέτωπο και φαίνεται
σαν να μην έχουμε την
δυνατότητα να αλλάξουμε
τροχιά», δήλωσε ο Jean, ο
οποίος επίσης σημείωσε
ότι χρόνο με τον χρόνο οι
ώρες απασχόλησης αυξήθηκαν μόνο μέχρι 0,2
τοις εκατό λόγω της μετατόπισης προς την μερική
απασχόληση.
He said some people will
point to negative details of
the job growth, such as the
rise of part-time positions.
But Alexander noted it’s
important to remember
that the gain of nearly
16,000 full-time positions
last month was healthy
on its own, even if most of
the new jobs created were
part time.
Ο Jean Σημείωσε ότι η
Τράπεζα του Καναδά είχε
εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις ώρες της απασχόλησης και την αύξηση
των ωρομισθίων και δεν
νομίζει ότι τα τελευταία
στοιχεία της απασχόλησης θα διευκολύνουν τις
ανησυχίες του, ακόμη και
αν συνολικά η αγορά εργασίας συνεχίζει να επεκτείνεται.
Άλλοι εμπειρογνώμονες
επίσης επεσήμαναν στο
κατρακύλισμα των μισθών
και την αύξηση των ωρών
εργασίας.
«Είναι απογοητευτικό να
βλέπουμε ότι είχαμε μια
μείωση των ωρών εργασίας - είδαμε επίσης πολύ μικρή αύξηση των μισθών»,
δήλωσε ο Craig Alexander
ς, επικεφαλής οικονομολόγος για το Conference
Board of Canada.
Ο Alexander ήταν ενθαρ-

ρυμένος από το γεγονός
ότι το “εκπληκτικό” ποσό
της δημιουργίας θέσεων
εργασίας που ο Καναδάς
είδε το δεύτερο εξάμηνο
του περασμένου έτους
συνεχίστηκε το 2017.
Είπε ότι μερικοί άνθρωποι
θα οδηγούν σε αρνητικές
λεπτομέρειες για την αύξηση της απασχόλησης,
όπως η αύξηση των θέσεων μερικής απασχόλησης.
Αλλά ο Alexander σημείωσε ότι είναι σημαντικό να
θυμόμαστε ότι το κέρδος
των σχεδόν 16.000 θέσεων
πλήρους απασχόλησης
τον περασμένο μήνα ήταν
υγιές από μόνο του, ακόμη
και αν οι περισσότερες από
τις νέες θέσεις εργασίας
που δημιουργήθηκαν ήταν
μερικής απασχόλησης.
“Νομίζω ότι οι κριτικές
είναι πολύ συχνά ένα ποτήρι-μισοάδειο όποτε κοιτάζουν σε αυτό», είπε.
Κοιτάζοντας πίσω κατά 12
μήνες, ο Καναδάς κέρδισε 276.100 καθαρές νέες
θέσεις εργασίας συνολικά
με την προσθήκη 86.200
πλήρους απασχόλησης
θέσεις και 189.900 θέσεις
εργασίας μερικής απασχόλησης.
Η αγορά εργασίας έχει πλέον δει αυξήσεις στις πέντε
από τις έξι τελευταίες μηνιαίες εκθέσεις. Τον Δεκέμβριο, το συνολικό εργατικό
δυναμικό αυξήθηκε κατά
53.700 καθαρών θέσεων
εργασίας σε σύγκριση με
τον προηγούμενο μήνα.
Οι οικονομολόγοι είχαν
προβλέψει τους αριθμούς
εργασίας δουλειά ότι θα
μείνουν αμετάβλητοι τον
περασμένο μήνα και για
το ποσοστό ανεργίας ότι
θα κρατήσει στο 6,9 τοις
εκατό, σύμφωνα με την
Thomson Reuters.
Η συντριπτική πλειονότητα των νέων θέσεων
εργασίας - ή 42.600 θέσεις

- δημιουργήθηκαν στον
τομέα των υπηρεσιών, με
το μεγαλύτερο μέρος αυτών που συγκεντρώνεται
σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, η ασφάλιση, η
αγορά ακινήτων, η διοίκηση επιχειρήσεων, η μεταφορά και η αποθήκευση.
Ο αριθμός των εργοστασιακών θέσεων εργασίας
στον Καναδά αυξήθηκαν
κατά 5.600 θέσεις τον περασμένο μήνα.
Η κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων θέσεων
εργασίας προσέθεσε 8.200
θέσεις τον προηγούμενο
μήνα, ενώ αμειβόμενες
θέσεις εργασίας των εργαζομένων αυξήθηκαν κατά
40.000.
Μεταξύ των επαρχιών, το
Οντάριο κέρδισε τις περισσότερες θέσεις εργασίας
τον περασμένο μήνα, με
28.800 νέες θέσεις, μια
αύξηση της τάξης του 0,4
τοις εκατό σε σύγκριση με
το Δεκέμβριο. Οι περισσότερες από αυτές τις νέες
θέσεις εργασίας - ή 23.500
θέσεις - ήταν μερικής απασχόλησης.
Ο συνολικός αριθμός των
θέσεων εργασίας στην
Αλμπέρτα τον τελευταίο
μήνα ήταν ουσιαστικά αμετάβλητος σε σύγκριση
με το Δεκέμβριο, αλλά η
επαρχία είχε υποστηρίξει
24.300 θέσεις πλήρους
απασχόλησης.
Η έκθεση ήταν ισχυρότερη
για την British Columbia,
η οποία κέρδισε 11.200
καθαρές νέες θέσεις τον
περασμένο μήνα, χάρη
σε μια αύξηση από μήνα
σε μήνα 25.400 θέσεων
εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Η Στατιστική Υπηρεσία
του Καναδά διαπίστωσε
επίσης ότι το εθνικό ποσοστό ανεργίας των νέων
αυξήθηκε τον Ιανουάριο
σε 13,3 τοις εκατό, από
12,6 τοις εκατό.
The Canadian Press
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Ο Τρουντό προειδοποιεί την επιχειρηματική ελίτ με τα
μαύρα παπιγιόν να «αντιμετωπίσει στα σοβαρά» τις
αγχωτικές καταστάσεις των εργαζομένων

Ιωάννης Σ. Σαραϊδάρης
ΑΜΒΟΥΡΓΟ - Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό
χρησιμοποίησε μία από
τις πιο αριστοκρατικές
ημερίδες της Γερμανίας
να πει στους ηγέτες των
επιχειρήσεων να «αντιμετωπίσουν στα σοβαρά» τα
αγχωτικά συναισθήματα
των εργαζομένων τους σε
έναν αβέβαιο κόσμο.
Ο Τρουντό μετέφερε αυτό
το άμεσο μήνυμα σε ένα
ακροατήριο από 400 πολιτικούς, επιχειρηματίες
και άλλους διακεκριμένους
στα επίσημων στο ετήσιο
συμπόσιο του Αγ. Ματθαίου στο πολυτελέστατο
δημαρχιακό κτήριο του
Αμβούργου.
Το συμπόσιο του Αγίου
Ματθαίου είναι μια εκδήλωση με ιστορία 700 ετών
στην οποία οι πρεσβύτεροι
των κρατιδίων της συνομοσπονδίας καλούν τους
ξένους επίσημους επισκέπτες για να γιορτάσουν τη
φιλία τους. Έχουν γίνει παρουσιάσεις από βασιλείς,
προέδρους, δημάρχους
και άλλους σε αυτόν τον
χώρο που τώρα είναι το
δημαρχιακό μέγαρο της
δεύτερης μεγαλύτερης
πόλης της Γερμανίας.
Πέρυσι, ο πρώην Βρετανός
πρωθυπουργός Ντέιβιντ
Κάμερον χαιρέτισε την
συγκέντρωση και παρουσίασε το σχέδιό του για την

αντιμετώπιση εκείνων των
δυνάμεων της χώρας του
που ευνοούν το Brexit.Ο
Κάμερον απέτυχε και οι
Βρετανοί ψήφισαν για να
αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι
τμήμα ενός παγκόσμιου
κύματος αναστάτωσης
που κορυφώθηκε με την
νίκη-έκπληξη του Donald
Trump στις προεδρικές
εκλογές του Νοεμβρίου.
Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τρουντό ήταν
σε επίγνωση των αιφνίδιων παγκόσμιων αλλαγών
που έχουν πραγματοποιηθεί, ειδικά στην Ευρώπη -η
αυξανόμενη δυσαρέσκεια
για τους περιορισμούς των
εμπορικών συναλλαγών
και μια σπασμωδική κίνηση κατά της μετανάστευσης - όταν αποδέχθηκε την
πρόσκληση να απευθυνθεί
στο συμπόσιο .
Ο Τρουντό έχει μιλήσει
επανειλημμένα στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα
σχετικά με την ανάγκη για
τους πολιτικούς να αντιμετωπίσουν τις «ανησυχίες»
των εργαζομένων, οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι
με τους ρυθμούς των αλλαγών και την περίπτωση
να μείνουν εγκαταλελειμμένοι στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο.
Και ο ίδιος έχει αναφέρει ότι οι πολιτικοί πρέπει
να κάνουν μια καλύτερη
δουλειά με το να επεξηγούν τα αισθητά οφέλη

των συμφωνιών, όπως η
συμφωνία του ελεύθερου
εμπορίου του Καναδά με
την Ευρωπαϊκή Ένωση
- ένα σύμφωνο που το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
επικύρωσε νωρίτερα μέσα
στην εβδομάδα, παρά τις
φωνές αντίρρησης κάποιας συγκροτημένης
ομάδας πολιτών .
Αλλά ο πρωθυπουργός
επέκτεινε το μήνυμα του
την Παρασκευή το βράδυ
στο Αμβούργο καθώς είπε
στους εκλεκτούς εκπρόσωπους της βιομηχανίας
και εταιρειών που κάθονταν μπροστά του για να
διαμορφώσουν καλύτερες
σχέσεις και να σταματήσουν να κερδοσκοπούν σε
βάρος των εργαζομένων
τους.
“Δεν πρέπει πλέον να παραμερίζουμε τις ανησυχίες
των εργαζομένων μας και
των πολιτών μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός
διαβάζοντας τις έτοιμες
παρατηρήσεις . «Πρέπει
να αντιμετωπίσουμε την
αιτία που δημιουργεί τις
ανησυχίες τους, και να
γίνουμε αντικειμενικοί ως
προς τον επηρεασμό των
ανθρώπινων ζωών από
την μεταβαλλόμενη οικονομία..”

Ο Τρουντό, ακόμη υιοθέτησε μερικές εκφράσεις
από τη γλώσσα του κινήματος για το μη ελεύθερο
εμπόριο.
“Όταν οι εταιρείες δημοσιεύουν κέρδη ρεκόρ από τις
πλάτες των εργαζομένων
συνέχεια αρνούνται την
εργασία με πλήρη απασχόληση - και την ασφάλεια των θέσεων εργασίας
που έρχεται με αυτήν - οι
άνθρωποι έχουν ηττηθεί»,
είπε.
«Η όλο και περισσότερη,
ανισότητα έχει κάνει τους
πολίτες να μην εμπιστεύονται τις κυβερνήσεις τους,
να μην εμπιστεύονται τους
εργοδότες τους. Αποδεικνύεται ότι το « εμείς εναντίον τους.»
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Sigmar Gabriel
ονομάε τον Τρουντό ένα
φίλο της Ευρώπης και εξήρε την ελεύθερη εμπορική
συμφωνία ΕΕ-Καναδά ως
απάντηση στον «νέο εθνικισμό» που επικρατεί στις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Τρουντό είπε ότι η αγωνία των ανθρώπων που
εργάζονται μετατρέπεται
σε οργή, και οι πολιτικοί
και οι ηγέτες των επιχειρήσεων πρέπει να λάβουν
αυτό σοβαρά υπόψη και

την. Μην την κάνετε να
ρωτήσει αν και πόσο αυτή
η θέση της εργασίας της
θα υπάρχει ώστε να επιστρέψει».
Ο Olaf Scholz, ο πρώτος
δήμαρχος του Αμβούργου, στην παρουσίαση του
Τρουντό, στους συνδαιτημόνες είπε ότι ο Τρουντό
τιμούσε την Γερμανία με
την παρουσία του στο
συμπόσιο.
«Ο τρόπος που θα υπερασπιστείς τη διαφάνεια, τον
ανθρωπισμό και την πρόοδο με λέξεις και με πράξεις κάνει τον Καναδά ένα
πρότυπο για μας, καθώς
και για τις φιλελεύθερες
και κοινωνικές δυνάμεις σε
όλο τον κόσμο», δήλωσε ο
Scholz.
«Είναι ακριβώς όπως ο
Leonard Cohen (έγραψε)
...« Υπάρχει μια ρωγμή σε
όλα, αυτός είναι ο λόγος
που το φως μπαίνει μέσα»
Ο Τρουντό είπε ότι κατάλαβε την «ειρωνεία
του κηρύγματος για τους
αγώνες της μεσαίας τάξης
μέσα σε μια θάλασσα από
tuxedoes και φορέματα
χορού, φορώντας ο ίδιος
ένα παπιγιόν.»
Ο Τρουντό επίσης σημείωσε ότι η κυβέρνησή του
αύξησε τους φόρους στους
πλουσιότερους κατά ένα
τοις εκατό, καθώς βελτίωσε τα φορολογικά οφέλη
για το παιδί. Είπε ότι η κυβέρνησή του είναι “σε καλό
δρόμο” για τη μείωση της
παιδικής φτώχειας στον
Καναδά κατά 40 τοις εκατό.
“Είτε είστε μια επιχείρηση
ή μια κυβέρνηση, ήρθε η
ώρα να συνειδητοποιήσετε ότι αυτός ο θυμός και
το άγχος που βλέπουμε να
ξεπηδά σε όλο τον κόσμο
προέρχεται από μια πολύ
πραγματική θέση», είπε.

να επιμερισθούν «μακροπρόθεσμα την ευθύνη»
για τους εργαζόμενους,
τις οικογένειές τους και
τις κοινωνίες στις οποίες
δραστηριοποιούνται.
«Για εσάς, τους ηγέτες των
επιχειρήσεων, θα πρέπει
να σκεφθείτε και να δείτε
πέρα από τη όποια δική
σας βραχυπρόθεσμη ευθύνη απέναντι στους μετόχους σας», είπε Trudeau.
«Ήρθε η ώρα να πληρώσετε έναν αξιοπρεπή
μισθό, να πληρώσετε τους
φόρους σας και να δώσετε
στους εργαζομένους σας
τα ασφαλιστικά οφέλη -.
Και την ειρήνη του μυαλού
- που έρχονται με σταθερές, πλήρους απασχόλησης συμβάσεις εργασίας.»
Τόνισε ότι οι εργοδότες
δεν μπορούν να αφήσουν
τους υπαλλήλους τους με
το αίσθημα «του καταπονημένου και του υποτιμημένου» και πρέπει να
βρουν τρόπους που θα
τους βοηθήσουν να «εκσυγχρονίσουν τις δεξιότητές τους για έναν κόσμο
που αλλάζει».
Ο πρωθυπουργός επίσης
επέδειξε τον φεμινισμό
του, λέγοντας: “. Όταν
ακούσετε ότι κάποια ερ- “Και δεν φεύγει μακριά.”
γαζόμενη είναι σε ενδιαφέρουσα, συγχαρείτε The Canadian Press

Αναποτελεσματικοί νόμοι τροφοδοτούν στο διαδίκτυο το πρόβλημα της πειρατείας του Καναδά, δηλώνει ομάδα πνευματικών
δικαιωμάτων των ΗΠΑ.
Η νομοθεσία πρέπει να αναθεωρηθεί το τρέχον
έτος, αλλά ο συνήγορος του καταναλωτή προειδοποιεί ότι η πρόσβαση θα μπορούσε να απειληθεί
CBC News
Απόδοση Ι.Σ. Σαραϊδάρης
Η αναποτελεσματική νομοθεσία που υστερεί από
τα διεθνή πρότυπα είναι
η αιτία που ο Καναδάς
έγινε ένα καυτό σημείο για
την πειρατεία του Διαδικτύου και την παραβίαση
των πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με μια
ομάδα των κατόχων δικαιωμάτων που έχει και πάλι
τοποθετήσει αυτή τη χώρα
στον παγκόσμιο κατάλογο
παρακολούθησης της.
Σε μια ετήσια έκθεση που
υποβλήθηκε στον Εμπο-

ρικό Αντιπρόσωπο των
ΗΠΑ, η Διεθνής Συμμαχία
Πνευματικής Ιδιοκτησίας - ένα δίκτυο που αντιπροσωπεύει αμερικανούς
κατόχους πνευματικών
δικαιωμάτων στο χώρο
των εκδόσεων, την ψυχαγωγία, τον κινηματογράφο,
την τηλεόραση και την
καταγραφή της μουσικής - καλεί τον Καναδά να
κάνει περισσότερα για την
καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας.
Η έκθεση αναφέρει ότι έχει
σημειωθεί πρόοδος σχετικά με το κλείσιμο πολλών
Καναδικών διαδικτυακών

πνευματικών
δικαιωμάτων. Αλλά ζητεί την ανάληψη δρά σης για τον
περιορισμό
της κλοπής
πνευματικής
ιδιοκτησίας,
αυτό που
έχει κερδίσει
στον Καναδά την διάκριση του ως
Η καναδή Υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Mélanie ασφαλές καταφύγιο για
Joly λέει ότι η φιλελεύθερη κυβέρνηση είναι πρόθυμη να παράνομη ανταλλαγή και
ακούσει και από τις δύο πλευρές της συζήτησης σχετικά φιλοξενία αρχείων.
με νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων στον Καναδά
όταν ο νόμος θα έχει αναθεωρηθεί το Νοέμβριο. (Chris Σε μια προσπάθεια να εκWattie / Reuters)
συγχρονίσει τους νόμους
τόπων με παράνομο περι- έτος μετά τις πρόσφατες περί πνευματικών δικαιωεχόμενο κατά το παρελθόν αλλαγές στο νόμο περί μάτων του Καναδά με τον

εξελισσόμενο διαδικτυακό
κόσμο, ο Εκσυγχρονιστικός νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων έκανε
τροποποιήσεις στον νόμο
περί πνευματικών δικαιωμάτων του 2012 ώστε να
ενισχύσει την «προστασία
των πνευματικών δικαιωμάτων έργων ... συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ
άλλων την αναγνώριση
των τεχνολογικών μέτρων
προστασίας.»
Ένα τμήμα της πράξης
που τέθηκε σε ισχύ το
2015 εισήγαγε ένα προστατευτικό μέτρο γνωστό
ως «προειδοποίηση και
ανακοίνωση,» που βοηθά
τους κατόχους των πνευσυνέχεια στη σελίδα 8
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Αναποτελεσματικοί νόμοι τροφοδοτούν στο διαδίκτυο το πρόβλημα της πειρατείας του Καναδά, δηλώνει ομάδα πνευματικών
δικαιωμάτων των ΗΠΑ.
συνέχεια από τη σελίδα7

ματικών δικαιωμάτων να
εξετάζουν τα ύποπτα περιστατικά των διαδικτυακών
παραβιάσεων στέλνοντας
προειδοποιήσεις στους
υπεύθυνους μέσω των
παρόχων των υπηρεσιών
του Διαδικτύου τους.
Όμως, η συμμαχία λέει ότι
η διάταξη αυτή δεν καλύπτει αρκετά στη διόρθωση
της παράνομης συμπεριφοράς ορισμένων Καναδών, επειδή η απουσία των
νομικών συνεπειών συχνά
οδηγεί σε ανακοινώσεις
που αγνοούνται ή εκ νέου
φορτωμένου περιεχόμενο.
Η έκθεση τοποθετεί τον
Καναδά στον ίδιο κατάλογο με άλλα έθνη που δεν
τηρούν την νομοθεσία,

μαζί με την Κολομβία, την
Ινδονησία, την Ταϊλάνδη
και την Ελβετία και κάνει
συστάσεις προς τους καναδούς νομοθέτες ζητώντας την προσοχή τους
στην επανεξέταση του
Εκσυγχρονιστικού Νόμου
περί Πνευματικών Δικαιωμάτων τον Νοέμβριο.
Η Διεθνής Συμμαχία Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IIPA)
ζητά ενισχυμένα νομικά
κίνητρα για τους παρόχους
υπηρεσιών Διαδικτύου την
συνεργασία τους με τους
κατόχους δικαιωμάτων,
καθώς και από τις αρχές να
κάνουν την διαδικτυακή
επιβολή των πνευματικών
δικαιωμάτων μια προτεραιότητα.
Η υπουργός της Καναδικής

Κληρονομιάς, Mélanie Joly,
που είναι επιφορτισμένη
με την «διατήρηση, την
εξαγωγή και εισαγωγή
πολιτιστικών αγαθών»,
είπε στο CBC News, ότι η
κυβέρνηση είναι προσιτή
και ακούει διαφορετικές
απόψεις σχετικά με τους
νόμους περί πνευματικών
δικαιωμάτων.
«Θα υπάρξει μια αναθεώρηση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας που
έγινε από την επιτροπή
του Κοινοβουλίου σχετικά
με την κληρονομιά του
τρέχοντος έτους, οπότε
ανυπομονώ να ακούσω
όλες τις απόψεις, αλλά και
ανυπομονώ για το ποιες
θα είναι οι συστάσεις της

Η Επαρχία του Οντάριο περικόπτει τη τιμή του ηλεκτρισμού
κατά 25 τις εκατό.
Η χρήση του νέου συστήματος αναμένεται να παράσχει
ανακούφιση στα νοικοκυριά ολόκληρης της επαρχίας.

Της Μαρίας Βουτσινά
Η κυβέρνηση του Οντάριο
ανακοίνωσε ότι περικόπτει
το ποσόν της αξίας κατά
μονάδα ηλεκτρισμού κατά
ένα ποσοστό 25 τις εκατό,
από εκείνο που χρεωνόταν
μέχρι σήμερα τα νοικοκυριά της επαρχίας. Το μέτρο
αποτελεί μέρος ενός αξιόλογου σχεδιασμού ο οποίος αναμένεται να ρυθμίσει
μακροχρόνια προβλήματα
και να επιφέρει μεγαλύτερη δικαιοσύνη για τους
πελάτες της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την
ανακοίνωση της επαρχιακής Πρωθυπουργού
Kathleen Wynne, αρχής γενομένης από το ερχόμενο
καλοκαίρι, η νέα πολιτική
της κυβέρνησης γνωστή
ως Προσφορά Δικαιότερης
χρέωσης της ηλεκτρικής
ενέργειας, πρόκειται να
προσφέρει μείωση του ποσού χρέωσης της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 25 τις
εκατό. Επίσης αναφέρεται
ότι από το μέτρο αυτό πρόκειται να ευεργετηθούν
πολλές μικρές επιχειρήσεις
καθώς επίσης και γεωργοί.
Άτομα με μικρό εισόδημα
και όσοι ζουν σε αγροτικές
κοινότητες οι οποίες έχουν
χαρακτηρισθεί ως δικαιούχες πρόκειται να λάβουν
ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις στο λογαριασμό
τους για το ηλεκτρικό ρεύμα. Σαν μέρος αυτού του

σχεδίου, μικρές αυξήσεις
ανάλογες με εκείνες του
ετήσιου ποσοστού αύξησης του κόστους ζωής
πρόκειται να υπάρξουν
κατά την διάρκεια των
επόμενων τεσσάρων ετών
για όλους τους κατοίκους
της επαρχίας.
Το μέτρο αυτό συμπεριλαμβάνει το ποσοστό
μείωσης της επαρχιακής
φορολογίας κατά οκτώ
εκατοστιαίες μονάδες που
άρχισε να ισχύει από τον
Ιανουάριο του 2017, στην
προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα
πλατύ σύστημα δίκαιης
χρέωσης του ηλεκτρικού
ρεύματος στους κατοίκους. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες, η κυβέρνηση
υποστηρίζει ότι προβαίνει
την μεγαλύτερη μείωση
στο ποσόν πληρωμής της
ηλεκτρικής ενέργειας που
έγινε ποτέ στην ιστορία
του ποσού πληρωμής της
ηλεκτρικής κιλοβατώρας
του Οντάριο. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση οι πρόσφατες αυξήσεις στην κοστολόγηση της ηλεκτρικής
ενέργειας οφείλονται σε
δύο βασικούς παράγοντες.
Πρώτον. Για ολόκληρες
δεκαετίες η κυβέρνηση
ήταν υποχρεωμένη να
επενδύσει ένα ποσόν 50
δις δολαρίων για την παραγωγή, μεταφορά και
διάθεση των απαραίτητων
μέτρων προκειμένου να δι-

ασφαλίσει ότι το σύστημα
ήταν καθαρό και ικανό να
ανταποκριθεί στις ανάγκες
και τη ζήτηση του κοινού.
Δεύτερον. Η απόφαση της
κυβέρνησης να καταργήσει την χρήση του κάρβουνου για την παραγωγή
ενέργειας και την αντικατάσταση του με καθαρές
πηγές και πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς
επίσης και οι κυβερνητικές
πολιτικές που είχαν σα
στόχο την υποστήριξη των
αγροτών και των πολιτών
με μικρό εισόδημα , είχαν
σαν επιπτώσεις την επί
πλέον αύξηση της τιμής
του ηλεκτρικού ρεύματος.
Η προσπάθεια καλυτέρευσης της χρηματοδότησης
αυτών των συστημάτων
καθώς επίσης και άλλων
απαραίτητων συναφών
προγραμμάτων επέφερε
άδικες γενικές επιβαρύνσεις πάνω στους χρήστες
του συστήματος. Προκειμένου η κυβέρνηση να
απαλύνει αυτή την άδικη
επιβάρυνση και να διαμοιράσει την δαπάνη με ποιο
δίκαιο τρόπο , αποφάσισε
να λάβει δύο διαφορετικά
μέτρα. Για τον σκοπό αυτόν και γνωρίζοντας ότι
οι υποδομές που έχουν
γίνει πάνω στο σύστημα
πρόκειται να διαρκέσουν
για τις επόμενες δεκαετίες,
η επαρχία πρόκειται να
επανά χρηματοδοτήσει
αυτές τις υποδομές προκειμένου να επιτευχθεί ότι
η κοστολόγηση διαμοιράζεται με ποιο δίκαιο τρόπο
μεταξύ των τα Παράλληλα
ένας αριθμός απαραίτητων προγραμμάτων όπως
το πρόγραμμα στήριξης
ηλεκτρικής ενέργειας, στο
μέλλον θα καλύπτεται οικονομικά από την κυβέρνηση, αντί των υπολοίπων
χρηστών κατά το παρελθόν.

Conservative MP and innovation critic Diane Finley says
her party introduced the current notice system in 2012
to help guide Canadians on copyright laws instead of
punishing them. (Andrew Vaughan/Canadian Press)
τη δίκαιη χρήση των πνευεπιτροπής.»
Τα δικαιώματα των κα- ματικών δικαιωμάτων ψηταναλωτών και των ιδιο- φιακού περιεχομένου που
θεωρούνται ότι είναι δημοκτητών
Η Teresa Scassa, καθη- σίου συμφέροντος, σε μια
γήτρια του δικαίου στο προσπάθεια να επιτύχει
Πανεπιστήμιο της Οτάβα, μια ισορροπία μεταξύ των
δήλωσε ότι είναι σημαντι- συμφερόντων.
κό το να θυμόμαστε ότι
ομάδες όπως η IIPA αντι- Ο Bruce Cran, πρόεδρος
προσωπεύουν μία πλευρά του Συνδέσμου Κατανατης συζήτησης σχετικά με λωτών του Καναδά, δήτους νόμους περί πνευμα- λωσε ότι οι καναδοί κατικών δικαιωμάτων στον ταναλωτές παίρνουν την
Καναδά - μια συζήτηση μειονεκτική πλευρά της
που βλέπει ότι τα συμφέ- συμφωνίας, όταν πρόκειροντα των ιδιοκτητών να ται για την πρόσβαση σε
συγκρούονται με τα δικαι- περιεχόμενο που προσταώματα των καταναλωτών. τεύεται.
«Όταν έχετε επιχειρήματα «Πληρώνουμε τις υψηλόσχετικά με τα υψηλά επί- τερες τιμές στον κόσμο
πεδα της πειρατείας, θα και παίρνουμε το ελάχιήθελα να μάθω πόσα από στο γι’ αυτό το τίμημα»,
αυτά απλά είναι θέμα της είπε, προσθέτοντας ότι τα
αμφισβητούμενης επικρά- μέτρα επιβολής όπως το
τειας» είπε στο CBC News. σύστημα ειδοποίησης του
Ενώ ο Εκσυγχρονιστικός Καναδά είναι μια "μορφή
Νόμος περί Πνευματικών εκβιασμού» που εκμεταλΔικαιωμάτων εισήγαγε λεύονται τους φόβους των
εργαλεία για την καταπο- καταναλωτών.
λέμηση των παραβιάσεων Αλλά η Diane Finley, η
καθώς ενίσχυε την προ- Συντηρητική κριτικός για
στασία της πνευματικής την καινοτομία, την επιιδιοκτησίας, ταυτόχρονα στήμη και την οικονομική
διευκόλυνε επίσης τους ανάπτυξη, δήλωσε ότι το
περιορισμούς σχετικά με μοντέλο βοηθά τους κα-

ταναλωτές να
πλοηγηθούν
στους νόμους περί των
πνευματικών
δικαιωμάτων.
Η Συντηρητική βουλευτής
και κριτικός
σ τον τομέα
της καινοτομίας, Diane
Fi n l e y, λ έ ε ι
το κόμμα
της εισήγαγε
το σημερινό σύστημα
ειδοποίησης
το 2012 για να βοηθήσει
στην καθοδήγηση των
Καναδών στους νόμους
περί των πνευματικών δικαιωμάτων, αντί να τους
τιμωρεί. (Andrew Vaughan
/ καναδικός Τύπος)
«Η προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση δημιούργησε το σύστημα, έτσι
ώστε οι καταναλωτές που
εν αγνοία τους παραβίασαν τον νόμο περί των
πνευματικών δικαιωμάτων
θα μπορούσαν να ειδοποιηθούν αντί να τιμωρηθούν αμέσως για το λάθος
τους,» είπε η Finley σε ένα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
"Ο κριτικός του NDP, Brian
Masse, δήλωσε στο CBC
News ότι, ενώ ακόμα δεν
υπάρχουν αρκετά εγχώρια
διαθέσιμα στοιχεία για να
πάρει κάποιος θέσεις, δεν
θα ήταν έκπληξη για εκείνον αν οι ισχύοντες νόμοι
χρησιμοποιηθούν, όταν
χρειασθεί για την προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων.
"Οι Καναδοί θέλουν να
θεωρούν τους εαυτούς
τους ηγέτες του κόσμου
... αλλά την ίδια στιγμή,
όταν έρχεται η στιγμή της
πραγματικής νομοθεσίας,
συχνά δεν είμαστε», είπε.

WE ARE LOOKING FOR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

*DAYS AFTERNOON AND NIGHTS*
APPLY IN PERSON AT:
900 Albion Road Unit C-20 (Islington and Albion Rd)
Between the hours of 10:00 am to 3:00 pm
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Κύπρος: «Η Ατέλειωτη Κοροϊδία»
Του Θωμά Στεφ. Σάρα
Για σαράντα τρία ολόκληρα χρόνια τώρα ο Κυπριακός Ελληνισμός συνεχίζει
να εμπαίζεται κατά τον
χειρότερο δυνατό τρόπο,
παρ’ όλα αυτά ωστόσο
δεν διαφαίνεται από δικής του πλευράς απολύτως καμία αντίδραση, για
την διαπόμπευση στην
οποία υπο9βάλλεται και τις
υβριστικές ταπεινώσεις τις
οποίες του επιβάλλονται. Η
πραγματικότητα είναι ότι
επί μισό αιώνα τώρα, την
εξουσία του μαρτυρικού
νησιού διαχειρίστηκαν
όλοι οι επίδοξοι σωτήρες
του, στους οποίους πίστεψε και τους εμπιστεύτηκε
τις τύχες του. Χωρίς, ωστόσο κανένας από αυτούς
να τολμήσει να κόψει τον
“γόρδιο δεσμό” της σκλαβιάς που του επέβαλλαν
με την μορφή της ένοπλης
παρέμβασης των στρατιωτικών δυνάμεων της
Τουρκίας. Το χειρότερο
δε είναι το γεγονός της επί
σαράντα τρία ολόκληρα
χρόνια αρνούνται όλοι
εκείνοι που συνέργησαν
και αποδέχθηκαν, κατά τον
ένα ή άλλο τρόπο, την επιβολή αυτών των δεσμών
πάνω σε έναν περήφανο
και φιλελεύθερο λαό, με
ψεύτικους ισχυρισμούς
και υποσχέσεις για μια
μελλοντική απελευθέρωση. Ο περίφημος, ωστόσο, φάκελος της Κύπρου,
ουδέποτε ανοίχθηκε ώστε
να δυνηθεί ο Κυπριακός
Ελληνισμός να αντιληφθεί
το πρόστυχο και απαράδεκτο παιγνίδι που παίζεται
σε βάρος του, από όλους
εκείνους στους οποίους
εξέφρασε την δημοκρατική του εμπιστοσύνη,

και οι οποίοι, κατά καιρούς του υποσχέθηκαν
“λαγούς με πετραχήλια”,
χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να επιδείξουν κάποια
διοικητική ή και διπλωματική επιτυχία. Μολονότι
την εξουσία μοιράστηκαν,
κατά καιρούς άτομα με
ιδέες φιλελεύθερες, δεξιών
αποκλίσεων, αριστερών
αποκλίσεων, μέχρι και ο
γεν. γραμματέας του κομμουνιστικού κόμματος της
Κύπρου, χωρίς ωστόσο να
μπορούν να ισχυρισθούν
κάποια επιτυχία ή πρόοδο
στην εθνική υπόθεση του
Κυπριακού. Το χειρότερο
μάλιστα είναι ότι κανείς
από όλους αυτούς τους
φιλόδοξους ευπατρίδες
δεν τόλμησε να ανοίξει και
δώσει στην δημοσιότητα
τον περίφημο φάκελο της
Κύπρου. Δείχνοντας με τον
τρόπο αυτόν τον σεβασμό
του προς τον εντολοδόχο
του λαό της δημοκρατίας
που εξελέγη να υπηρετήσει. Στο σημείο αυτό ας
μου επιτραπεί να κάνω
μια μικρή παρένθεση με
αναφορά στον καθηγητή
Σαρρή, ο οποίος μιλώντας
σε συνέδριο στο Τορόντο,
μας διαβεβαίωνε ότι το
γεγονός της μετακίνησης
του Ελληνισμού της πόλης
από την Ανατολική Θράκη
στην απελεύθερη Ελλάδα
δεν είχε να κάνει τίποτα
με τη τότε διοίκηση της
Τουρκίας, αλλά μάλλον με
την νοοτροπία των Ελληνικών διοικήσεων, μεταξύ
των οποίων και εκείνης του
Ελευθέριου Βενιζέλου, ο
οποίος προέτρεπε τους συνεργάτες του να πείσουν
τους ομογενείς της περιοχής να εγκατασταθούν στα
απελευθερωμένα μέρη της
Ελλάδος, προκειμένου να

αποφευχθούν μελλοντικές
στρατιωτικές περιπέτειες.
Αλλά όμως, όπως ακριβώς
είχε συμβεί την περίοδο
εκείνη, την ίδια σχετικά
πολιτική εφάρμοσαν και
οι αξιότιμοι πολιτικοί της
Κύπρου, με την ελπίδα ότι
κάποια στιγμή θα λύγιζε
η Άγκυρα, και θα δεχόταν
τους όρους της Λευκωσίας
για μια ενιαία και αδιαίρετη
Κύπρο, χωρίς την παρουσία των στρατευμάτων κατοχής της Τουρκίας. Φθάσανε, μάλιστα, μέχρι του
σημείου υποβάθμισης και
του ιδίου τους ρόλου, με
την αποδοχή του θεσμικού
όρου του “ηγέτη της Έλληνο Κυπριακής κοινότητας”,
ενώ ακόμα περισσότερο
διαπραγματεύτηκαν και
τον θεσμό της Προεδρίας
της Δημοκρατίας, με δικαίωμα εξάσκησης του από
τον υποτιθέμενο ηγέτη της
Τουρκοκυπριακής μειονότητας. Και όλα αυτά κάτω
από το απαθές βλέμμα των
μελών της ελληνόφωνης
πλειοψηφικής κοινότητας της “Κυπριακής Δημοκρατίας”. Τα γεγονότα
πάντως έρχονται να μας
επιβεβαιώσουν ότι αντί να
κουραστεί η Τουρκία με τα
χρόνια των διαπραγματεύσεων, στην ουσία εκείνοι
που κουράστηκαν και κατατρομαγμένοι έσπευσαν
να παραιτηθούν των αρχικών τους, δίκαιων απαιτήσεων ήταν οι ηγεσίες της
Κυπριακής δημοκρατίας,
οι οποίες σε ένδειξη των
αγαθών τους προθέσεων
έναντι του κατακτητού,
δεν δίστασαν να του παραδώσουν, σαν πραγματικοί
πέμπτο φαλαγγίτες, την
εξουσία της δημοκρατίας
με κίνδυνο, ύστερα από
χρόνια να καταληφθεί ολό-
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κληρο το νησί, δεδομένου
ότι ο “ασκών την εκ περιτροπής προεδρία” “πρόεδρος της Τουρκόφωνης
μειοψηφίας του νησιού”,
θα έχει τη δυνατότητα να
καλέσει την εγγυήτρια
δύναμη της εμπιστοσύνης
του να καταλάβει ολόκληρο το νησί, προκειμένου
να επιβάλλει την ειρήνη,
ή και να υποστηρίξει τα
δικαιώματα της μειοψηφικής του κοινότητας. Τα
γεγονότα και οι εξελίξεις
με διαβεβαιώνουν ότι δυστυχώς τα σφάλματα του
παρελθόντος δεν κατόρθωσαν να μας συνετίσουν.
Το βέβαιο πάντως είναι ότι
υπεύθυνος για αυτή την
κατάπτωση και καταρράκωση της αξιοπρέπειας
του Κυπριακού Ελληνισμού, είναι ο ίδιος ο λαός,
ο οποίος δεν δίστασε να
δώσει την εξουσία στον
κάθε τυχάρπαγα πολιτικό
ο οποίος του υποσχόταν
«λαγούς με πετραχήλια».
Θυμάμαι σήμερα ότι όταν
προ δύο δεκαετιών πήρα
μια συνέντευξη από τον
Τουρκοκύπριο ηγέτη Ντεκτάς, εφ’ όλης της ύλης,
ο τελευταίος με διαβεβαίωνε ότι οι ελληνοκύπριοι διαπραγματευτές
ζούσαν στους δικούς τους
κόσμους της φαντασίας
τους και δεν θέλουν να
αντιληφθούν ότι “είμαστε
οι δυνατοί” και δεν μπορούν να μας επιβάλλουν
κάτι που δεν το θέλουμε οι
ίδιοι. Όταν λοιπόν αναφέρθηκα πάνω στο γεγονός
της αποπομπής, ως πολιτικών προσφύγων, από τα
ίδια τους τα πατρογονικά
χώματα και σπίτια, διακοσίων πενήντα χιλιάδων
Ελληνοκυπρίων, προκειμένου να ικανοποιηθούν
ογδόντα πέντε χιλιάδες

Τουρκοκύπριοι, εάν αυτό
το θεωρούσε δίκαιο, ο
συνομιλητής μου κούνησε
αρνητικά το κεφάλι του και
συμπλήρωσε, δυστυχώς
κανένας πόλεμος δεν είναι
δίκαιος. Το δίκαιο πάντα
πάει με τον νικητή. “Γνώριζαν λίγο πολύ τι επρόκειτο
να γίνει και είχαν συμφωνήσει και εκείνοι προς τι
λοιπόν τώρα διαμαρτύρονται. Γιατί δεν ανοίγουν
το φάκελο των γεγονότων
ώστε να πληροφορηθούν
όλοι τα πραγματικά γεγονότα, Γιατί τρέμουν μήπως
και πληροφορηθούν οι
ψηφοφόροι τους όρους
που αποδέχθηκαν τότε.
Τώρα έρχονται και μας
παρακαλούν να αποσυρθούν οι Τουρκικές ένοπλες
δυνάμεις από το νησί. Αυτό
όμως δεν πρόκειται να
γίνει ποτέ, δεδομένου ότι
μετά το πάθημά μας με την
Κρήτη από όπου μας εξεδίωξαν κακήν κακώς, δεν
πρόκειται να δεχθούμε να
πάθουμε τα ίδια και στην
Κύπρο, όπου έχουμε ιστορικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Εάν θέλουν λοιπόν
να μας διώξουν από τα
εδάφη μας, τότε ένας είναι ο τρόπος ο πόλεμος ”.
Όταν λοιπόν δημοσίευσα
εκείνη την συνομιλία μου
στην επιθεώρηση, λες και
άνοιξαν όλοι οι κρουνοί
της κακίας καθώς δέχθηκα
μια ποταπή και απαράδεκτη επίθεση από πλευράς του διπλωματικού
γραφείου εκπροσώπησης
της Κύπρου. Τέλος, όταν
παρουσιάστηκε το σχέδιο
Ανάν στον Κυπριακό λαό,
οι μισοί τουλάχιστον πολιτικοί του νησιού, έγιναν
αποδέκτες χρηματικών
κονδυλίων, μεταξύ αυτών
και το κόμμα του σημερινού προέδρου Αναστα-

σιάδη, με την εντολή να
εργασθούν ώστε να πεισθούν οι Ελληνοκύπριοι
για την ανάγκη αποδοχής
εκείνου του πολιτικού καρκινογενούς μορφώματος,
το οποίο στην ουσία αφαιρούσε από τον Κυπριακό
Ελληνισμό κάθε δικαίωμα υπευθυνότητας για
τη ζωή των ιδίων και των
παιδιών του. Τότε μάλιστα
η παμπόνηρη Βρετανία
άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της στους πολιτικούς
πρόσφυγες της Κύπρου,
στους οποίους πρόσφερε
εργασίες και μεγάλους μισθούς με την ελπίδα ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των
Ελληνοκυπρίων θα “τσιμπούσε” ώστε να εγκαταλείψει το νησί. Έτσι λοιπόν
και μετά σαράντα τρία χρόνια κατοχής του νησιού, ο
κουρασμένος πλέον λαός
της Κύπρου, έδωσε την
εντολή διακυβέρνησης για
το άλλοτε λειτούργημα του
προέδρου της δημοκρατίας στον Νίκο Αναστασιάδη
και εκείνος από τη δική του
πλευρά έτρεξε να το υποβιβάσει σε “ηγέτη της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας.” Το αποτέλεσμα είναι
να ενθαρρυνθεί η Τουρκία
και να κυκλοφορήσει νέους πολιτικούς χάρτες της
επικράτειάς της, στους
οποίους αναφέρονται οι
υπό κατοχή περιοχές ως
“Τουρκική Δημοκρατία”
και τα ελεύθερα τμήματα
του νησιού ως “Ελληνική
Κοινότητα της Κύπρου.”
Είναι λοιπόν να μη απορεί
ο πολιτικός αναλυτής για
το ποιος από όλους είναι
ο σύγχρονος εφιάλτης του
Κυπριακού Ελληνισμού,
καθώς προσπαθούν να
φέρουν έναν ελεύθερο
και αγωνιζόμενο λαό προ
τετελεσμένων.

-η συνέχεια του αγώνα της 25ης Μαρτίου 1821-

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Η πολιτική οφείλει να χρησιμοποιεί ως εργαλεία τα
διδάγματα της Ιστορίας
και τις διαχρονικές πολιτιστικές συνεισφορές των
Λαών, για να είναι αποτελεσματική, δίκαιη προς όφελος της ανθρωπότητας. Ο
Ελληνικός Λαός κληρονόμησε τον μεγαλύτερο πολιτισμό εις την παγκόσμια
ιστορία. Δεν ευθύνεται
όμως για αυτό, αλλά και
ούτε γιατί οι πρόγονοι μας
δοξάζονται διαχρονικά
ως μοναδικοί θεμελιωτές
της πορείας της ανθρω-

πότητας. Ευθύνεται όμως
για τις ολέθριες πολιτικές επιλογές του, για τα
ανεπανόρθωτα λάθη των
Πολιτικών Ηγεσιών του.
Ολέθρια λάθη τα οποία
έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημίες εις το Έθνος,
αλλά ουδεμία ζημία σε
άλλους Λαούς. Οι Έλληνες
δεν είναι σωβινιστές, διότι
ως Λαός δεν συνειδητοποιήσαμε ποτέ το μέγεθος και
την ανεκτίμητη αξία της
κληρονομιάς των προγόνων μας, αλλά ούτε μαθαίνουμε από τα λάθη μας τα
οποία επαναλαμβάνομε.
Η ψευτο-υπερηφάνεια η
οποία προβάλλεται εις
το προσκήνιο της καθημερινότητάς μας είναι το
γλειφιτζούρι των αποτυχιών μας.
Η μεγάλη κρίση που εδώ
και 7 χρόνια βιώνει ο Λαός
μας, μοναδική εις την σύγχρονη Ιστορία του, όπως
έχει επανειλημμένως τονισθεί από τον γράφοντα,
δεν είναι μόνο οικονομική.
Είναι κρίση που προκάλεσε

η ανεύθυνη συμπεριφορά
του πολιτικού συστήματος, ο κομματισμός και οι
πολιτικές του ηγεσίες πού
πληρώνει και πάλιν ο Λαός
και ουδείς άλλος.
Κάθε κρίση είναι αντιμετωπίσιμη, όταν όμως γνωρίζει κανείς τα πραγματικά
αίτια και τους υπαίτιους
αυτής. Δυστυχώς όμως
δεν συμβαίνει αυτό εις
την χώρα μας. Τουναντίον
για τον αποπροσανατολισμό του Λαού μας χρησιμοποιείται και πάλιν μία
μεθοδική και αστείρευτη
προπαγάνδα. Μεταξύ άλλων ισχυρίζεται ακόμη ότι
η απάθεια και παραλυσία
του Λαού οφείλεται δήθεν
σε «αεροψεκασμό», ένα
νέο γλειφιτζούρι, και όχι εις
την έντονη πλύση εγκεφάλου που υφίσταται καθημερινώς από μηχανισμούς
του καταρρέοντος σάπιου
πολιτικού συστήματος.
Από την έναρξη της κρίσης
ο Λαός μας βομβαρδίζεται
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 10

On the occasion of the anniversary
of the

Independent Day of Greece, March 25, 1821
and the

Celebrations of the Greek Orthodox Easter 2017
The Hon.

Salma Zahid, MP

Scarborough Centre

Extends to members of the Greek Communities,
Her best wishes for very successful celebrations.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821 και Καλό Πάσχα
Ζήτω η Ελλάς, Ζήτω ο Καναδάς
The Hon. SALMA ZAHID, MP
MEMBER OF PARLIAMENT
Scarborough Centre
Unit 5-2155 Lawrence AVENUE East
Scarborough ON. M1R - 5G9

10

March 16, 2017

PATRIDES

Οι έμποροι της φτώχειας, του τρόμου και
η απόγνωση της ανθρωπότητας
-η συνέχεια του αγώνα της 25ης Μαρτίου 1821κόλπους της Χριστιανοσύνης και το Μεγάλο Σχίσμα
(1054), που είχε ως συνέπεια τον αφελληνισμό 6
εκατομμυρίων Ελλήνων
της Νοτίου Ιταλίας και Σικελίας (Magna Grecia).
Αλλά και η διοργάνωση 26
ληστρικών Σταυροφοριών
των Αγγλοσαξόνων κατά
της πλούσιας Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας που οδήγησαν εις την εξασθένηση και την υποταγή της
εις τους Οθωμανούς. Η
τραγωδία της Μικρασιατικής Καταστροφής, ως
συνέπεια των λαθών της
Πολιτικής Ηγεσίας αλλά
και της στήριξης του Κεμάλ κυρίως από την Γερμανία. Η αντιπαράθεση
των Αγγλοσαξόνων με την
Σοβιετική Ένωση, με την
λήξη του 2ου Παγκοσμίου
Πολέμου, για το μοίρασμα
του «οικοπέδου των Βαλκανίων», η οποία ως ήταν
αναμενόμενο, οδήγησε
σε μία νέα τραγωδία του
Εμφυλίου, από την οποία
δεν συνήλθε ακόμη η Πατρίδα μας. Η άρνηση τους
για την ένωση της Κύπρου
με την Ελλάδα, με όλες
τις συνέπειες. Και τέλος
η ενθάρρυνση τρίτων να
αμφισβητούνε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας

μας.
Δεν ανεχόμαστε άλλο πια
τις συμπεριφορές των
αλαζόνων και αυτοαποκαλούμενων «ευφυών και
ηθικολόγων» π.χ. μιζαδόρων και διαφθορέων
Αγγλοσαξόνων, οι οποίοι
δυστυχώς χαίρουν του
θαυμασμού παραγόντων
του πολιτικού συστήματος, αλλά και μέρους της
σιωπούσας πνευματικής
ηγεσίας της χώρας μας. Οι
οποίοι επί εκατονταετηρίδες καταληστεύουν και
λεηλατούνε κυριολεκτικά,
μέχρις αιμορραγίας την
Αφρική, Μέση Ανατολή,
Ασία, Λατινική Αμερική και
διεξήγαγαν το μεγαλύτερο
δουλεμπόριο ανθρώπων
εις την Ιστορία της ανθρωπότητας, με πρωταγωνίστρια την Ολλανδία. Είναι
αυτοί οι οποίοι ευθύνονται
για τους 2 Παγκόσμιους
Πολέμους, εξαιτίας της γεωπολιτικής αντιπαλότητας
τους, και αιματοκύλησαν
την ανθρωπότητα. Για τις
επιθέσεις κατά του Ισλάμ,
αλλά και τις εγκληματικές
επεμβάσεις των εις την
Ινδοκίνα, Βιετνάμ, Κούβα,
Κονγκό, Αίγυπτο, Χιλή,
Αφγανιστάν, Ιράν, Ιράκ,
Παλαιστίνη, Σομαλία, Σουδάν, Λιβύη, Συρία και σε

πολλές άλλες χώρες. Και
τέλος με την Παγκοσμιοποίηση, η οποία αποτελεί
δικό τους εφεύρημα και
τερατούργημα, χρησιμοποιούν τώρα το τεράστιο
δίχτυο των ισχυρότατων
Πολυεθνικών Εταιρειών
των, οι οποίες με τις μίζες
διαφθείρουν τους πολιτικούς για να διαλύουν
και να τρομοκρατούνε τις
φτωχοποιημένες κοινωνίες, να ελέγχουν τις Κυβερνήσεις και Κοινοβούλια,
τις οικονομίες όλων των
χωρών του πλανήτη, καταβάλλοντας μόλις 1% φόρο.
Αποκομίζοντας φορολογικά οφέλη τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, και
δεκάδες τρισεκατομμύρια
από το εμπόριο. Ενώ οι
Μητρικές Εταιρίες, που
έχουν την έδρα τους εις
τις Αγγλοσαξονικές χώρες, δεν δημοσιεύουν, ως
οφείλουν, τα ονόματα των
ιδιοκτητών και μεγαλομετόχων!

Ανταπόκριση ΗΛΙΑ ΗΛΙΟ- Τσίπρα τον περασμένο
Ιούλιο, οπότε εγκαινιάΠΟΥΛΟΥ
στηκε το νοσοκομείο, που
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2017 είχε δηλώσει εμφατικά: «Το
Νοσοκομείο Σαντορίνης
Είναι περίεργο, άξιον απο- μέχρι το τέλος του έτους
ρίας αλλά και θάρρους, 2016 θα έχει στελεχωθεί
πώς γιατροί στο νοσοκο- πλήρως από Ιατρούς και
μείο Σαντορίνης, του ελ- Νοσηλευτές. Θα λειτουρληνικού νησιού που κατα- γεί Τεχνητός Νεφρός. Οι
τάσσεται μεταξύ των πέντε γυναίκες θα γεννάνε στον
παγκοσμίως καλλίτερων τόπο τους» τόνιζε ο Πρωκαι πλέον φημισμένων θυπουργός. Ο κ. Πολάκης,
τουριστικών προορισμών αναπληρωτής υπουργόε
του Κόσμου, να προσφεύ- Υγείας, πρόσθετε πως «το
γουν στον εισαγγελέα με Νοσοκομείο Σαντορίνης
την πρωτοφανή επίκληση: είναι πλήρως στελεχωμέΟι ασθενείς στο νοσοκο- νο. Λειτουργεί με ασφάλεια, γίνονται κανονικά τα
μείο μας κινδυνεύουν!
χειρουργεία. Ο Πρόεδρος
Όπως μετέδωσαν στην της ΠΟΕΔΗΝ είναι συνδιΕλλάδα ΜΜΕ και Τοπικά καλιστής της ανατομικής
στην Σαντορίνη, παραδό- περιοχής γύρω από τις
θηκε υπόμνημα προς τον αιμορροΐδες». «Ποιος λέει
Εισαγγελέα, που γιατροί ψέματα και ποιος αλήθεια
του αναφερομένου νο- τελικά;» τονίζεται σε ανασοκομείου, επισημαίνουν κοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ. Οι
τον κίνδυνο το πρόγραμμα γιατροί πρώτο και μείζον
των εφημεριών να κατα- ζήτημα που θέτουν υπόψη
στεί ανεφάρμοστο ακόμη του Εισαγγελέα είναι οι
και για τον τρέχοντα μήνα μεγάλες ελλείψεις στις βα– Μάρτιο- και υπογραμμί- σικές ιατρικές ειδικότητες.
ζουν πως οι ελλείψεις τους Στον Παθολογικό Τομέα,
αναγκάζουν να καταρ- στον Καρδιολογικό Τομέα
τίζουν πρόγραμμα εφη- και το Χειρουργικό Τομέα
μεριών ανά δέκα ημέρες υπηρετούν 5 Ιατροί από
και όχι σε μηνιαία βάση. τους 21 που προβλέπει το
Καλούν την εισαγγελική οργανόγραμμα, δηλαδή
Αρχή να αποφασίσει εάν ποσοστό κάλυψης 21%.
το νοσοκομείο τις «κε- Καταγγέλλουν ότι οι πέντε
νές» ιατρών ημέρες θα γιατροί βασικών ειδικοεφημερεύσει και για ποια τήτων υποχρεούνται να
περιστατικά. Η ΠΟΕΔΗΝ κάνουν το λιγότερο 15
η οποία, όπως λέγεται, εφημερίες. Επισημαίνουν
έφερε στη δημοσιότητα ακόμη ότι «παράγουν τετο υπόμνημα των γιατρών τραπλάσιο έργο από τη
προς τον Εισαγγελέα, αντί δύναμή τους», δεδομένου
άλλου σχολιασμού υπεν- ότι στο Κέντρο Υγείας στις
θυμίζει τις δηλώσεις του εν λόγω ειδικότητες ήταν
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη 10 γιατροί και έκαναν μόνο

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη,
ενώ τώρα είναι οι μισοί
και κάνουν τριτοβάθμια,
δηλαδή νοσοκομειακή,
περίθαλψη. Αναφέρουν
πως προειδοποίησαν τον
Διοικητή του Νοσοκομείου, την ΑΕΜΥ Α.Ε. και τον
αναπληρωτή υπουργό
Υγείας, κ. Πολάκη για την
εργασιακή εξουθένωση,
την μη πληρωμή των εφημεριών τους, τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο Νοσοκομείο,
αλλά «φωνή βοώντος εν
τη ερήμω» καταλήγουν.
Μάλιστα, καταγγέλλουν
ότι η ΑΕΜΥ Α.Ε. μέσω της
Νομικής Συμβούλου της,
ειδοποίησε τους γιατρούς
ότι δεν θα πληρώνονται
τις υπεράριθμες εφημερίες
που κάνουν, προκειμένου
να λειτουργεί το Νοσοκομείο και ότι θα δουλεύουν
ασταμάτητα χωρίς ρεπό,
24 ώρες το 24ωρο και
χωρίς να πληρώνονται.
Αποκαλύπτουν ότι τον
Οκτώβριο του 2016 το
Επιστημονικό Συμβούλιο
του Νοσοκομείου κατέθεσε στην Επιθεώρηση
Εργασίας της Σαντορίνης,
εξώδικο σχετικά με την
παραβίαση του Νόμου των
εφημεριών. Έμεινε επί έξι
μήνες στα συρτάρια της
Επιθεώρησης Εργασίας
της Σαντορίνης. Πίεσαν οι
γιατροί και με δικές τους
ενέργειες ενημερώθηκε
η Επιθεώρηση Εργασίας
Πειραιώς και Νήσων, αλλά
μέχρι σήμερα δεν έγινε
καμία ενέργεια. Επισημαίνουν ότι από τον Οκτώβριο του 2016 η ΑΕΜΥ ΑΕ
προέβαινε σε άκαρπους

διαγωνισμούς για τη στελέχωση του νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό
λόγω χαμηλών κινήτρων.
Επίσης, αναφέρουν αφήνοντας βαριές αιχμές για
τη στάση της ΑΕΜΥ ΑΕ
ότι επικοινώνησαν με την
ΑΕΜΥ Α.Ε. και τον Υπουργό
Υγείας, επισημαίνοντας τα
προβλήματα και ζήτησαν
να συζητηθεί το θέμα στο
προγραμματισμένο Συμβούλιο της 28ης Φεβρουαρίου 2017. « Έλειψαν
4 μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΑΕΜΥ
Α.Ε. και αναβλήθηκε λόγω
έλλειψης απαρτίας».

συνέχεια από τη σελίδα 9
σφοδρότητα με συναισθήματα ενοχής, αλλά και με
άκρως ταπεινωτικές προσβολές της Πατρίδος και
της Ιστορίας του. Η αφέλεια και η εσωστρέφεια
του, για τις οποίες ανέκαθεν χαρακτηρίζεται, τον
εμποδίζει να αντιληφθεί
τα επικίνδυνα παιχνίδια
που παίζονται εις βάρος
του από παράγοντες του
πολιτικού συστήματος με
τις οδηγίες της Ε.Ε. και των
Θεσμών. Ήρθε όμως η ώρα
να αντιδράσει και να δώσει
τώρα ένα μάθημα Ιστορίας εις τους αδέσποτους
και ανιστόρητους εθνοκτόνους, αλλά και τους
Gauleiter της Ε.Ε. και των
Θεσμών οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εις την Ελλάδα.
Η Ιστορία είναι ο οδηγός
της ανθρωπότητας, ομιλεί από μόνη της, χωρίς
χειραγώγηση. Όσο περισσότερο εντείνεται η
κρίση τόσο εντονότερα
κραυγάζει εναντίον των
εμπόρων της φτώχειας
και του τρόμου που ευθύνονται για την απόγνωση
της ανθρωπότητας, αλλά
και του Ελληνικού Λαού.
Βαρύτατο είναι το τίμημα
που πλήρωσε το Ελληνικό
Έθνος. Η διαμάχη εις τους

Ο Ελληνικός Λαός οφείλει
να γνωρίζει ότι από την
αρχή της κρίσης όλοι οι
διεθνείς αναλυτές υποστηρίζουν την άποψη, ότι το
χρέος της χώρας μας δεν
είναι βιώσιμο και μη εξυπηρετήσιμο εις το αιώνα

Γιατροί νοσοκομείου στον εισαγγελέα

Αυτά από το ρεπορτάζ,
της μίας πλευράς, τώρα
περιμένουμε την απάντηση της άλλης πλευράς και
ποιες θα είναι οι ενέργειες
του κ. Εισαγγελέα. Και κυρίως, πώς επειγόντως θα
απαλειφθεί ο κίνδυνος για
τους ασθενείς. Ασφαλώς
υπάρχουν λύσεις.
Υ.Γ. Πληροφορούμεθα ότι
στο μαγευτικό νησί ήδη
όλα είναι έτοιμα, με περισσότερη από κάθε άλλη
χρονιά λαμπρότητα και
προετοιμασία να υποδεχθούν τους περισσοτέρους
από κάθε άλλη χρονιά
επισκέπτες που έχουν ήδη
εξασφαλίσει ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ.

τον άπαντα. Αυτή ήταν και
η άποψη του Dominique
Strauss-Kahn ο οποίος
συνέστησε την τότε Ελληνική Κυβέρνηση να αρνηθεί την εξυπηρέτηση
του. Για την άποψη αυτή
ο Strauss-Kahn αποπέμφθηκε(19.05.11) αμέσως
από την Ηγεσία του ΔΝΤ,
ενώ η Ελληνική Κυβέρνηση υπό την πίεση των
Αγγλοσαξόνων Δανειστών
δέχθηκε την επιβολή της
ΤΡΟΙΚΑ/Θεσμών με τα
θανατηφόρα Μνημόνια.
Υπό την απειλή ότι η αποπομπή από το Ευρώ και η
επιστροφή εις την Δραχμή
θα είναι καταστρεπτική
για την Ελλάδα. Όμως η
εμμονή των Δανειστών να
επιβάλλουν συνεχώς νέα
Μνημόνια, αποδεικνύει
τελείως το αντίθετο: ότι
επιδιώκουν σκόπιμα την
δυσθεώρητη αύξηση του
χρέους της Ελλάδος, την
ολοσχερή φτωχοποίηση
του Λαού μας, για να υποτάξουν την Πατρίδα μας,
να εκποιήσουν όλη την
χώρα, τα Ιστορικά Μνημεία, τον εθνικό πλούτο,
ΑΟΖ, πετρέλαιο, αέριο κ.α.
και να μετατρέψουν τους
Έλληνες σε κολλήγους της
απαξιωμένης Γερμανικής
Ευρώπης.

Όμως οι έμποροι της
φτώχειας και του τρόμου
οφείλουν να γνωρίζουν
ότι ουδείς Λαός πεθαίνει
από τις συνέπειες μίας
οικονομικής κρίσης. Φέτος
η Πατρίδα μας εορτάζει
την 196η Επέτειο της 25ης
Μαρτίου 1821. Εμείς οι Έλληνες οφείλουμε όχι μόνον
τιμή και σεβασμό εις τους
ήρωες του 21, αλλά και
την έμπρακτη απόδειξη
και Ιερό Όρκο ότι τώρα
θα υπερασπισθούμε την
Πατρίδα μας κατά της νέας
κατοχής, με κάθε μέσο και
προς πάσα κατεύθυνση.
Με το Λάβαρο των Αγωνιστών του 21, για να ξαναβρούμε τον εαυτόν μας και
την αξιοπρέπειά μας.
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Ο αρθρογράφος κρητικής
(Μαριού Ν. Ρεθύμνης) και
θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις την
Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις
την Βόννη και Ιστορία και
Πολιτιστική κληρονομιά
εις την Αθήνα. Διετέλεσε
επί 5 χρόνια υπάλληλος
της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας και επί
30-ετίας Διπλωματούχος
Ξεναγός για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Το προδομένο
‘21
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διατήρηση των μεσαιωνικών
προνομίων των συντεχνιών
και των εκμεταλλευτών του
Έλληνα εργάτη συνδικαλιστών. Ήταν αυτό όμως, το
πνεύμα του εθνικού μας ξεσηκωμού του 1821; Ή τελικά
χάσαμε τον προσανατολισμό
εκείνων και τα σοφά λόγια
του αγνού στρατιώτη του
αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας: “Ρε τι Ζαΐμης, Τι Μπραΐμης”, Τι Τσίπρας και Καμένος,
Τι Μητσοτάκης και Φώφη. Το
σκάφος της Ελλάδας σήμερα
έχει ανάγκη από καπετάνιους.
Καπετάνους που πιστεύουν
στη σωτηρία του λαού και
κυρίως του κράτους. Όλα
τα υπόλοιπα είναι απλώς
παραμύθια. Μόνον έτσι θα
μπορέσουμε να σταθούμε
σαν βράχος απέναντι στον
αλάφρωνα Ερντογάν και τις
παρανοϊκές του εξάρσεις.
“Πατρίδες”

]

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
iliop@otenet.gr
Και σήμερα, για άλλη μια
φορά έχουν ξεσηκωθεί όλοι
και προσπαθούν να εκβιά-

σουν το κράτος με το προνόμιο της απεργίας. Βουλευτές
δηλώνουν έτοιμοι να καταψηφίσουν τη κυβέρνηση
επειδή η τελευταία προσπαθεί να εισαγάγει τη χώρα
στον εικοστό πρώτο αιώνα
και νομοθετεί τη διάθεση του
γάλακτος, εάν είναι δυνατόν.
Γνωρίζουμε δε όλοι εμείς που
ζούμε στη βόρεια Αμερική ότι
η διάθεση του γάλακτος επιτρέπεται για δέκα και ένδεκα
μέρες και ότι απαγορεύεται
η διάθεση φρέσκου και ακατέργαστου γάλακτος στον
καταναλωτικό κοινό, κάτι
που στην Ελλάδα θεωρείται
κολάσιμο μέχρις σημείου
πτώσης της κυβέρνησης. Το
αστείο είναι ότι κάτω από
αυτές τις ευτράπελες συνθήκες η μεν συγκυβέρνηση
συνεχίζει να διαλαλεί ότι
οικοδομάει τη σύγχρονη
Ελλάδα του μέλλοντος, η
δε “προοδευτική αριστερή”
αντιπολίτευση συντάσσεται
απόλυτα με τους νοσταλγούς
του αποτυχημένου συστήματος του παρελθόντος και
κονταροχτυπιέται για την
διατήρηση των μεσαιωνικών
συντεχνιών και των εκμεταλλευτών του Έλληνα εργάτη,
συνδικαλιστών. Αλλά, όμως,
ήταν αυτό το πνεύμα του
εθνικού μας ξεσηκωμού του
1821; ή μήπως έχει διαβραχεί
από τα διάφορα συμφέροντα
των εκμεταλλευτών του Ελληνικού λαού;
“Πατρίδες”
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Διανομή ακινήτου και πρόσκληση δανειστών

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Πολύ συχνά η κυριότητα ενός ακινήτου δεν ανήκει σε ένα μόνο πρόσωπο,
αλλά σε περισσοτέρους. Σ’
αυτή την περίπτωση πρόκειται για συγκυριότητα
περισσοτέρων συγκυρίων
επί του ιδίου, κοινού όπως
λέγεται ακινήτου. Έκαστος
των συγκυρίων έχει ένα
ποσοστό, δηλ. ένα εξ αδιαιρέτου μερίδιο επί του
ιδίου ακινήτου. Ο κάθε ιδι-

οκτήτης έχει δικαίωμα να
απολαμβάνει το ακίνητό
του όπως ο ίδιος επιθυμεί,
(εντός των πλαισίων του
νόμου) και να το διαθέτει
κατά βούλησιν. Όταν όμως
το ίδιο ακίνητο ανήκει σε
περισσοτέρους του ενός
συγκυρίους, ανακύπτει το
πρόβλημα της από κοινού
απόλαυσης, χρήσης ή και
διάθεσής του, ιδιαιτέρως
όταν οι επιθυμίες των διαφόρων συγκυρίων δεν
συμπίπτουν μεταξύ τους.
Την λύση δίνει ο νόμος
στην Ελλάδα με την παροχή δικαιώματος σε κάθε
συγκύριο, ανεξαρτήτως
του αν έχει την πλειοψηφία
στο ακίνητο, δηλ. ακόμα
και αν έχει ένα μειοψηφικό
ποσοστό της τάξεως του
30% ή του 20%, να ασκήσει
στο δικαστήριο του τόπου
όπου βρίσκεται το ακίνητο, την αγωγή διανομής,
με την οποία δικαιούται
να αιτηθεί την λύση της
διανομής, είτε με φυσική

νούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν το ακίνητο ανήκει
σε τέσσερις συγκυρίους,
(π.χ. τα τέσσερα παιδιά του
θανόντος πρώην κυρίου
του ακινήτου) και σ’ αυτό
είχε επιβληθεί εμπράγματο
βάρος από τράπεζα που
είχε δανείσει τον πατέρα
τους με στεγαστικό δάνειο που δεν έχει ακόμα
αποπληρωθεί, όταν το ένα
εκ των τεσσάρων παιδιών
ασκήσει αγωγή διανομής,
πρέπει να κοινοποιήσει
με δικαστικό επιμελητή
την αγωγή όχι μόνο στους
λοιπούς τρεις συγκυρίους,
αλλά και στην τράπεζα,
προσεπικαλώντας την να
παρέμβει στην δίκη της διανομής, διότι και ο ενυπόθηκος δανειστής (τράπεζα)
έχει συμφέρον από την
έκβαση της δίκης αυτής.
Το σημείο που φωτίζεται από την υπ’ αριθ.
33/2017 απόφαση του
Εφετείου Πατρών είναι ότι
κάθε ενυπόθηκος δανει-

στής του κοινού ακινήτου
πρέπει να κλητεύεται για
να παραστεί και στην συζήτηση που θα γίνει μετά την
άσκηση ενδίκου μέσου,
δηλ. εφέσεως ή αναιρέσεως κατά της πρωτοδίκως
εκδοθείσας αποφάσεως
επί της αγωγής διανομής.
Αν μάλιστα δεν κλητευθεί,
ανεξαρτήτως του αν είχε
παραστεί πρωτοδίκως ή
όχι, η συζήτηση του ενδίκου μέσου κηρύσσεται
απαράδεκτη από το δικαστήριο και διατάσσεται η
κλήτευση του δανειστή.
Τότε ο ενδιαφερόμενος
για να προχωρήσει η διαδικασία της εφέσεως ή της
αναιρέσεως κλητεύει τον
ενυπόθηκο δανειστή και
μετά με κλήση του προσδιορίζει νέα δικάσιμο για την
πρόοδο της δίκης.
Στην συγκεκριμένη
υπόθεση, επί πρωτοδίκου
αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, ασκήθηκε έφεση από

τους εναγομένους, η επισπεύδουσα όμως ενάγουσα - εφεσίβλητη δεν μερίμνησε για την κλήτευση
στο Εφετείο της τράπεζας
που είχε ενυπόθηκο δάνειο
επί του κοινού ακινήτου,
ούτε κάτι τέτοιο έπραξαν
και οι εκκαλούντες, οπότε
το Εφετείο Πατρών, ενώπιον του οποίου ήρθε να
δικασθεί η έφεση, κήρυξε
την συζήτηση της εφέσεως απαράδεκτη, μέχρι να
κλητευθεί η τράπεζα που
έχει το ενυπόθηκο δάνειο
και ακολούθως να ορισθεί
νέα δικάσιμος για την συζήτηση της εφέσεως.
.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.
eu
bm-bioxoi@otenet.gr

Οικονομίας και Ανάπτυξης, στις παραδοσιακά στεΔημήτρης Παπαδημητρί- νές σχέσεις της Ελλάδας
με τον Καναδά, λόγω της
ου.
έντονης παρουσίας της
Κατά τη συνάντηση, ο ελληνικής ομογένειας και
Υπουργός αναφέρθηκε των σταθερών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ
των δύο χωρών. Ενημέρωσε επίσης τον Καναδό
Πρέσβη για τις θετικές
εξελίξεις στον τομέα της
ελληνικής οικονομίας και
εξέφρασε την αισιοδοξία
λή για ένα δεύτερο ταξίδι του για το κλείσιμο της β’
στον Ωκεανό. Γιατί θα τον αξιολόγησης στο αμέσως
έχουν καταδείξει δια βοής επόμενο διάστημα.
απειλητικών ιαχών δακτυλοδεικτούμενον προς Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Παόλους, ότι δικαίως του δό- παδημητρίου, εστίασε στις
θηκε το δίπλωμα του αξι- νομοθετικές πρωτοβουώματος του Καπετάνιου. λίες που έχει αναλάβει η
Γι ’ αυτό αφ’ ενός εσύ θαυ- κυβέρνηση για την προμαστή του Τραμπ «μηδένα σέλκυση επενδύσεων από
προ του τέλους μακάριζε», το εξωτερικό, δίνοντας
αφ’ ετέρου εσύ βροντερέ
καταδικαστή του «μηδενί
δίκην δικάσεις, πριν αμφοίν μύθον ακούσεις». Και
αφήστε μήπως το μίσος
κατά Τραμπ λειτουργήσει
όπως εκείνη η περίπτωση του «Αριστείδη του
Δίκαιου» με ανάποδη ψυχολογία λαού! Και αφήστε
μήπως ευφαντασθώ, μήπως επαναλαμβάνω, αυτοί
που κραυγάζουν κραυγήν
στεντορίαν εναντίον του,
μήπως είναι …παρασυρόμενοι από μελετημένους
παρατρεχάμενους δικούς
του συντρόφους! Γιατί
στην Πολιτική δεν ξέρεις
ποιος είναι δικός σου και
ποιος ο πονηρός σου. Μην
αποκλείετε να μην απέχει
και πολύ ο Τραμπ, για φαντασθήτε τους φάτσα-φάτσα, από τον πολύτροπον
Οδυσσέα μας. Αλλά για
σκεφθείτε μήπως θυμηθεί
ο κ. Τραμπ ότι κάποιοι Ευρωπαίοι έλεγαν « τί θέλετε
εσείς οι Αμερικανοί στην
Ευρώπη και σε όλο τον
Κόσμο «χωροφύλακες»,
άντε πηγαίνετε πέραν του
Ατλαντικού και αφήστε
μας ήσυχους»! Άραγε μπορούμε να ζήσουμε, ήσυχοι,
ασφαλείς και χορτάτοι,
χωρίς τους Αμερικανούς

έμφαση στα νομοσχέδια
για τις δημόσιες συμβάσεις
και την αδειοδότηση των
επιχειρήσεων που διευκολύνουν, όπως τόνισε, τις
μελλοντικές επενδύσεις,
μειώνοντας τη γραφειοκρατία και τις όποιες αγκυλώσεις του παρελθόντος.

ριλ επιβεβαίωσε το σταθερό ενδιαφέρον του Καναδά για επενδύσεις στην
Ελλάδα και δήλωσε πρόθυμος να συμβάλλει στις
προσπάθειες της χώρας
τόσο για την προσέλκυση
Καναδών επιχειρηματιών
όσο και για την αύξηση
των ελληνικών εξαγωγών.

διανομή, οπότε ο κάθε
συγκύριος λαμβάνει στην
αποκλειστική κυριότητά
του ένα τμήμα του πρώην
κοινού ακινήτου, αν οι
πολεοδομικές διατάξεις
το επιτρέπουν, είτε, στην
εσχάτη των περιπτώσεων,
με πώληση του κοινού σε
πλειστηριασμό, οπότε οι
συγκύριοι μοιράζονται τα
χρήματα της πωλήσεως,
αναλόγως του μεριδίου
εκάστου.
Για να ασκηθεί σωστά
η αγωγή διανομής στο δικαστήριο πρέπει να τηρηθούν ορισμένες δικονομικές προϋποθέσεις, μεταξύ
των οποίων είναι και η
κοινοποίηση της αγωγής
όχι μόνο σε όλους τους λοιπούς συγκυρίους, αλλά και
σε όσους έχουν επικαρπία,
υποθήκη ή ενέχυρο επ’ αυτού, αλλά και σε εκείνους
που έχουν επιβάλει συντηρητική ή αναγκαστική
κατάσχεση στη μερίδα
κάποιου από τους κοινω-
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Του συνεργάτη μας ΗΛΙΑ Εθιμοτυπική συνάντηση
με τον Πρέσβη του Καναδά
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
στην Αθήνα, Κιθ Μόριλ,
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου είχε σήμερα ο Υπουργός

Ο Τραμπ και …οι αντιφρονούντες
Του ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Αθήνα, Φεβρουάριος 2017
Πολλοί… «εχθροί» ενεφανίσθησαν έναντι του
νέου προέδρου των ΗΠΑ
κ. Ντόναλντ Τραμπ, μόλις
επρόφερε τον προεδρικόν
΄Ορκο και με την εναρκτήριον ομιλία του επεβεβαίωνεν όλα όσα «φοβερά και
τρομερά» επεκαλείτο και
επανελάμβανε προεκλογικώς. Λυσσαλέοι, επίμονοι
και «παγκοσμίως πολυπληθείς» και κατ ’ εξακολούθησιν οι «εχθροί» του.
Φαίνεται ή δεν είχαν αντιληφθεί την πιθανότητα να
ψηφισθεί ως πρόεδρος
των ΗΠΑ ή δεν είχαν υπολογίσει στη σοβαρότητα
που έδινε ο ίδιος σε όσα
προεκλογικά διαλαλούσε
και υποσχόταν, γι ’αυτό
και αιφνιδιάσθησαν. Αμέσως μετά την νίκη του
ενεφανίσθη η εν μπουνάτσα αναταραχή, αφού δεν
είχε εκτιμηθεί δεόντως το
περί αναταράξεων διαδιδόμενο πολιτικό Δελτίο
του κ. Τραμπ. Αρχικά, σε
κάποιους αντιπάλους πολιτικούς κύκλους, έπεσε
ένα βότσαλο στην θεωρούμενη γαλήνια λίμνη.
Αλλά δεν ήταν λίμνη, ήταν
πέλαγος, ήταν θάλασσα
και ας μην ήταν ωκεανός.
Και αυτό θα είναι το ενδεχομένως «απογοητευτικό»
αν το βότσαλο δεν ήταν
κοτρόνα και δεν έχει πέσει
σε ωκεανό. Που ο Τραμπ,
μπορεί να αποδειχθεί ότι
μόνο σε ωκεανό πνίγεται,
με κοτρόνα δεμένη στο
λαιμό. Και όσο θα αντηχεί
εκείνο το επίμονο βροντερό πείσμα του, πριν

αφήσει από το ένα χέρι
του το «φραγγέλιο» του
Όρκου του που διεκήρυττε: « Από τώρα, τώρα,
τώρα, από αυτή τη στιγμή,
όπως προεκλογικά σας
υποσχόμουν η Αμερική θα
είναι η πρώτη, η πρώτη, η
πρώτη», «θα ξανακάνουμε
την Αμερική σπουδαία»,
«θα ενισχύσουμε τις παλιές
συμμαχίες και θα συγκροτήσουμε νέες», «θα εξαλείψουμε από προσώπου
Γης την τρομοκρατία», «θα
αγοράζουμε αμερικανικά
προϊόντα και θα τα παράγουν εδώ Αμερικανοί»,
«δεν θα είναι πλέον η Ουάσινγκτων η εξουσία και
σεις οι φτωχοί».Και άλλα
πολλά έλεγε
και με το άλλο χέρι υπέγραφε τα Διατάγματα της
εφαρμογής των διακηρύξεών του.Επαναλαμβάνω θα αντηχούν όλο και
περισσότερο οι εχθρικές
ιαχές εναντίον των ενεργειών και αποφάσεών του.
Στις ΗΠΑ και την Ευρώπη
και άλλες περιοχές του
πλανήτη - μια και οι ίδιοι
τον αποκαλούν πλανητάρχη. Με αυτά που πρωίμως του καταμαρτυρούν,
λες και θέλουν να τον
κατασπαράξουν πολιτικά.
Όμως εάν, όπως λένε «ο
καλός ο καπετάνιος στη
φουρτούνα φαίνεται», ο
κ. Τραμπ περισώσει το καράβι από τα κύματα συλλαλητηρίων εναντίον του
και φέρει και το φορτίο του
στο λιμάνι και φάνε και οι
…. αντιφρονούντες, τότε ο
καπετάνιος θα έχει δύο λόγους να ξαναζητήσει εντο-
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Ο Καναδός Πρέσβης, από
την πλευρά του, χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες της
ελληνικής κυβέρνησης,
σημειώνοντας ότι αποτελούν θετικό μήνυμα για
τους επενδυτές καθώς
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά χρόνιες δυσλειτουργίες και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι οι εξελίξεις
αυτές θα αποτυπωθούν
σε περεταίρω επενδυτικές
δραστηριότητες. Ο κ. Μό-

Κλείνοντας, επισήμανε ότι
το 2017 σηματοδοτεί την
επέτειο 75 χρόνων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ
Ελλάδας και Καναδά, γεγονός που συνιστά μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία
για περαιτέρω προώθηση
των διμερών σχέσεων σε
πολιτικό και οικονομικό
επίπεδο.

March 16, 2017
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PATRIDES

Μήπως φταίει ο Σόιμπλε για το ελληνικό κράτος - τέρας;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ*
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15:59
Κι έτσι βρήκαμε τον εχθρό
όπως πάντα. Τον κατασκευάζουμε, τον φορτώνουμε... με όλες τις αμαρτίες μας και τέλος όσοι δεν
είναι μαζί μας είναι με τον
Σόιμπλε.
Είναι εχθρός του λαού,
της Ελλάδας. Και για να
γίνουν πιο πειστικοί, διαστρεβλώνουν τα λεγόμενά
του και τον στολίζουν καταλλήλως. Μέχρι ότι δεν
έχει ψυχή, από τα χείλη
του πρωθυπουργού. Πολιτισμική καθίζηση, άνευ
προηγουμένου. Λέξεις εκστομίζονταν από επίσημα
χείλη, εναντίον ενός ανθρώπου που και κτυπημένος από τρομοκρατικό
χτύπημα, εξακολουθεί να
δίνει στους αγώνες –τους
καλούς ή κακούς θα το
πει η Ιστορία– από την
αναπηρική καρέκλα. Φταίει λοιπόν ο Σόιμπλε για
τους αθρόους διορισμούς
στη Βουλή των Ελλήνων,
λες και η Βουλή αποτελεί
διαφορετική επικράτεια.
Φταίει ο Σόιμπλε για τους

ΕΝΦΙΑ και δεν φταίνε αυτοί
που την έφεραν σ’ αυτήν
την κατάντια, μηδενός
εξαιρουμένου. Αφού όλες
οι κυβερνήσεις υπερδανείζονταν για να ταΐσουν την
αδηφάγο εκλογική τους
πελατεία, που ζητούσε
όλο και περισσότερα. Κατασκεύασαν, εν τέλει, ένα
τέρας και κάποια στιγμή
ανακάλυψαν ότι το φαγητό τελείωσε. Και το τέρας,
κατά πώς το μάθανε, συνήθισε σ’ αυτόν τον τρόπο
ζωής και καταβρόχθιζε
κυβερνήσεις. Όποιος του
υποσχόταν περισσότερα,
αυτόν και ψήφιζε. Εν γνώσει και των δύο, ψηφοφόρων και κυβέρνησης. Διότι
έτσι έμαθαν. Κι έτσι, ξαφνικά βρέθηκαν στην κυβέρνηση κι αυτοί οι άνθρωποι
που αφού προσπάθησαν
να έχουν ένα παράλληλο
πρόγραμμα, δηλαδή να
κοροϊδεύουν την τρόικα
και προσωρινά το πέτυχαν,
βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς
χρήματα. Ένα κράτος επαίτης χωρίς αξιοπρέπεια,
ένας ζήτουλας, που όσα
Φταίει, τέλος ο Σόιμπλε για και αν του δώσεις, όσα και
ό,τι κακό συντελείται στην αν του χαρίσεις, στο τέλος
Ελλάδα, ακόμη και για τον βρίσκεται ταπί, γιατί προδιορισμούς στο Δημόσιο
κατά χιλιάδες. Φταίει ο
Σόιμπλε για τις μεταμεσονύκτιες τροπολογίες,
ρουσφετολογικού καθαρά
χαρακτήρα που χαρίζουν
χρέη, λες και είναι δικά
τους χρήματα. Φταίει ο Σόιμπλε για τα αυξανόμενα
προνόμια των βουλευτών.
Φταίει ο Σόιμπλε για την
κατάσταση στα νοσοκομεία. Φταίει ο Σόιμπλε για
τις λίστες φοροφυγάδων
που αδυνατούν να εντοπίσουν. Φταίει ο Σόιμπλε
που οι δημόσιες δαπάνες
αντί να μειώνονται, αυξάνονται από τις προσφορές
στο πελατειακό δυναμικό. Φταίει ο Σόιμπλε που
Πορτογαλία, Ιρλανδία και
Κύπρος βγήκαν από το
μνημόνιο επιτυχώς. Φταίει
ο Σόιμπλε που η Δικαιοσύνη καταρρέει, όπως κι όλοι
οι θεσμοί. Φταίει, αναμφισβήτητα, ο Σόιμπλε που η
χώρα συνεχώς βυθίζεται
και θυμίζει περισσότερο
Κολομβία και λιγότερο
Ευρώπη.

έχουν οι ρουσφετολογικές
μεταμεσονύκτιες ρυθμίσεις προσλήψεων κι ό,τι
άλλο μπορεί να φανταστεί
ένας διεστραμμένος νους.
Με δανεικά εθίστηκε η
πλειονότητα του ελληνικού λαού και μ’ αυτά
εξακολουθούμε να παίζουμε «εν ου παικτοίς». Εν
απολύτω γνώσει, υποθέτω,
του κακού που κάνουμε
στον τόπο. Αν όχι, τότε οι
υπερβολικές αυταπάτες
των κυβερνώντων έχουν
το ίδιο βάρος ευθύνης,
λόγω ανικανότητας, λόγω
ακαταλληλότητας.
Επειδή, όμως έχουν να
κάνουν με την ψυχή ενός
λαού, έχουν συνέπειες.
Γιατί οι συνέπειες αυτές είναι ολέθριες για το μέλλον
του. Έχουν μάθει να μιλάνε για πολιτικές ευθύνες
και ότι τις αναλαμβάνουν.
Γιατί είναι ανώδυνες, με
την ιδιότυπη ασυλία που
υπάρχει για τα ποινικά
αδικήματα των υπουργών.
Σε καμία άλλη χώρα δεν θα
συνέβαινε αυτό. Ολοι υπόκεινται στους νόμους του
κράτους. Κι όπως βλέπου-

με τηρούνται αυστηρά.
Αλλά κι οι πολιτικές ευθύνες που αναλαμβάνονται,
οδηγούν σε παραιτήσεις
από τα αξιώματα. Πηγαίνουν σπίτι και επιστρέφουν στο επάγγελμά τους
από το οποίο παραιτήθηκαν προσωρινά, για να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα,
γιατί αυτή είναι η κύρια
ενασχόλησή τους και όχι
του βουλευτή. Οπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Με
αστυνομική φρουρά, αποσπασμένους υπαλλήλους,
γενναίο μισθό που το λένε
αποζημίωση και γενναίες
εκπτώσεις από την εφορία.
Σίγουρα το πιο καλοπληρωμένο επάγγελμα. Γιατί
περί αυτού πρόκειται. Σε
όλες τις χώρες της κρίσης,
μα σε όλες, περιορίζουν τις
αποδοχές τους.

σαν δύο μνημόνια με το
ίδιο, περίπου, περιεχόμενο. Με το τρίτο να είναι το
πιο σκληρό και να βάζει
ταφόπλακα στα όνειρα
πολλών για οικονομική
ανάκαμψη. Για 99 χρόνια
τουλάχιστον εθνική κυριαρχία δεν υπάρχει. Έχει
συμβεί και στο παρελθόν
να δανειστούμε. Είχαμε
όμως άλλες κυβερνήσεις.
Πιο σοβαρές. Με την ελπίδα να είναι παρούσα. Ποτέ
όμως δεν φυλλορρόησε η
χώρα με τους νέους επιστήμονες, τετρακόσιες
χιλιάδες, να παίρνουν των
ομματιών τους, για τα πιο
απομακρυσμένα μέρη.
Κι εδώ; Εδώ εξακολουθούν την ίδια πρακτική.
Μοναδική τους έννοια η
τακτοποίηση της εκλογικής τους πελατείας και να
εγκαινιάζουν δρόμους για
τρίτη, τέταρτη φορά. Με
τους δικούς τους εργολάβους και με αριστοτεχνική
μοιρασιά. Ποιος φταίει για
όλα αυτά; Μα ο κ. Σόιμπλε.
Είναι ολοφάνερο.

Ήμασταν οι πρώτοι, ως
ΔΣΑ που κάναμε προσφυγή για το μνημόνιο. Δεν
δικαιωθήκαμε. Ήταν μια
απόφαση πολιτική. Άνευ
όρων και αμετάκλητα εκχωρήσαμε την εθνική μας Αμφιβάλλει κανείς;
κυριαρχία στους πιστωτές. *Ο κ. Δημήτρης Χ. Παξινός
Στη συνέχεια ακολούθη- είναι πρώην πρόεδρος
ΔΣΑ.

Το υπουργικό Συμβουλίου του Οντάριο προέτρεψε
να προωθηθεί η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ στην
εποχή του Trump
Ι. Σ. Σαραϊδάρης
ΤΟΡΟΝΤΟ - Οι υπουργοί
Οντάριο έχουν οπλισθεί
με ένα κατάλογο σημείων
προς συζήτηση για την
προώθηση του εμπορίου
του Οντάριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην εποχή
του προστατευτισμού του
Προέδρου Donald Trump.
Η σελίδα που περιέχει τα
σημεία προσέγγισης του
Οντάριο και των Η.Π.Α..
έγινε από το Υπουργείο Διακυβερνητικών Υποθέσεων, του οποίου υπουργός
είναι η Premier Kathleen
Wynne, και μοιράσθηκε
στο υπουργικό συμβούλιο
την ημέρα πριν από την
επίσημη εγκατάσταση του
Trump.
Ο υπουργός της Οικονομικής Ανάπτυξης Brad
Duguid είπε ότι η συζήτηση της πολιτικής «Αγόρασε Αμερικάνικα» και η
επαναδιαπραγμάτευση
της Βορειοαμερικανικής
Συμφωνίας Ελεύθερων
Συναλλαγών είναι "ανησυχητικά".

«Δεν θέλουμε να είμαστε
αφελείς στο γεγονός ότι
υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που εμπλέκονται σε
αυτό», δήλωσε την Παρασκευή. "Την ίδια στιγμή
εμείς στο Οντάριο έχουμε
την τύχη να είμαστε σε
θέση να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι
που πηγαίνουμε μπροστά,
γιατί ερχόμαστε από μια
θέση ισχύος."
Η αλυσίδα εφοδιασμού
εξαρτημάτων αυτοκινήτων είναι τόσο ολοκληρωμένο που το μέσο όχημα
διασχίζει τα σύνορα του
Οντάριο-Η.Π.Α. επτά φορές πριν να ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Duguid. Το
Οντάριο είναι ο κορυφαίος
προορισμός των εξαγωγών περισσότερων από
20 πολιτείες των Η.Π., $
800 εκατομμύρια σε αγαθά
αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης μεταξύ
των δύο δικαιοδοσιών
κάθε μέρα.
"Όταν είμαστε σε συζη-

τήσεις με τη νέα διοίκηση
στο νότο και όταν είμαστε
σε συζητήσεις, επίσης και
με τις αδελφές κυβερνήσεις στις πολιτείες της Μεγάλης Λίμνης και σε άλλα
μέρη, είναι πραγματικά σημαντικό ότι η νέα διοίκηση
γνωρίζει ακριβώς πόσο
σχετική είναι μια απρόσκοπτη διασυνοριακή γραμμή
στις αμερικανικές θέσεις
εργασίας. "
Το ένα τρίτο της οικονομικής δραστηριότητας στις
ΗΠΑ και στον Καναδά παράγεται στην περιοχή των
Μεγάλων Λιμνών και την
περιοχή του St. Lawrence
και αν ήταν μια χώρα, θα
κατατάσσονται ως η τρίτη
μεγαλύτερη οικονομία
στον κόσμο, με μια οικονομική παραγωγή των ΗΠΑ
$ 5.800 τρισεκατομμύρια,
σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.
"Το σημείο που συναντούμε τους συναδέλφους μας
στο νότο σε ένα πολύ φιλικό τρόπο, ενημερωτικό
τρόπο, είναι ότι αυτή η
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έστω και σκιερούς περιπατητές ανάμεσά μας στην
Ευρώπη; Ξέρετε πόσα δωρεάν παρεχόμενα σήμερα ….αγαθιάρικα αγαθά
μπορεί να μας κόψει ο κ.
Τραμπ; Ούτε να τα αναλογισθούμε! Έχει ασφαλώς
πολλούς ανέμους να αντιμετωπίσει, ανεμοθύελλες,

χιονοθύελλες και αμμοθύελλες να ξεπεράσει, επί
σχοινίου χαλαρού να ισορροπεί, να κάνει πολλούς
θεατές του να χτυποκαρδούνε, «αχ τώρα θα πέσει,
τώρα θα γλυτώσει, αχ»!
Όμως εάν συνεχίσει έτσι,
ανάμεσα σε επαίνους και
απειλές, ίσως ξέρει ότι το
να σε περιφέρουν ακόμη
και για σταύρωση, ακόμη

και να σε λοιδορούν, είναι
προτιμότερο και καλύτερο
από το να μη σε κοιτάζουν,
να μην σε θαυμάζει κανείς,
να μην σου δίνουν σημασία, παρότι ανέβηκες σε
δικό σου ουρανοξύστη
και τους χαιρετάς ευτυχής,
κουνώντας σημαία σου
την Μελάνια σου. Ίδωμεν.
iliop@otenet.gr

εμπορική σχέση είναι καλή
για εμάς και αυτό είναι
καλό για τους αμερικανούς φίλους μας, καθώς,"
δήλωσε ο Duguid. «Αν ο
νέος πρόεδρος θέλει να
αναπτυχθούν οι αμερικανικές θέσεις εργασίας,
ένα σημαντικό μέρος της
θα εξασφαλίζει μια πολύ
ζωντανή, υγιή εμπορική
σχέση με τον Καναδά και

το Οντάριο."
Ο Trump έχει πει ότι θέλει
να συζητήσει το σχέδιό του
για την αναμόρφωση της
NAFTA με τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τρουντό, όταν
οι δύο συναντηθούν στο
Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.
Οι Ομοσπονδιακοί υπουργοί έχουν επίσης σφυρηλατήσει το μήνυμα ότι το
εμπόριο με τον Καναδά

είναι καλό για τις ΗΠΑ,
όπως τα τρία μέλη του
υπουργικού συμβουλίου
που επισκέφθηκαν την
πρωτεύουσά του αυτή την
εβδομάδα. Ο υπουργός
Οικονομικών Bill Morneau
συναντήθηκε με μέλη του
Κογκρέσου και η διοίκηση
οδηγεί το σπίτι το σημείο.
ο καναδικός Τύπος

3 τροφές για ακόμη
πιο υγιή νεφρά

Τα νεφρά είναι από τα πιο
σημαντικά όργανα του σώματός μας. Είναι τα φυσικά
"φίλτρα" του οργανισμού,
που καθαρίζουν το αίμα,
απομακρύνουν από το
κυκλοφορικό μας τις τοξίνες, τα υγρά και ουσίες
που δεν χρειαζόμαστε. Εάν
τα νεφρά δεν λειτουργούν
σωστά, προκαλείται νεφρική ανεπάρκεια, μια πολύ
σοβαρή και επικίνδυνη για
την υγεία μας νόσος.
Η διατροφή μας μπορεί
να προστατεύει ή να επιβαρύνει την υγεία μας,
και στην περίπτωση των
νεφρών οι τροφές που
περιέχουν αντιοξειδωτικά
που προλαμβάνουν και
καταπολεμούν τις φλεγμονές θεωρούνται πολύ καλή
επιλογή.
3 τρεις καλύτερες επιλογές
για την υγεία των νεφρών
μας
Μήλα: Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες,
είναι αντιφλεγμονώδη,
βοηθούν στη μείωση της
χοληστερόλης, της δυσκοιλιότητας και ταυτόχρονα

προστατεύουν από τις
καρδιακές παθήσεις και
τον καρκίνο, ωφελώντας
τη λειτουργία των νεφρών.
Καρποί του δάσους: Τα
κράνμπερι, τα μύρτιλα,
οι φράουλες κ.ο.κ. είναι
πλούσια σε αντιοξειδωτικά
και βοηθούν να "καθαρίσει" από τον οργανισμό το
ουρικό οξύ, κρατώντας τα
νεφρά υγιή.
Ασπράδια αβγών: Πρόκειται για μια καθαρή πρωτεΐνη που όμως περιέχει
λιγότερο φώσφορο από
άλλες πρωτεϊνούχες πηγές.
Στη χρόνια νεφρική νόσο,
λόγω βλάβης των νεφρών,
παρατηρείται κατακράτηση του φωσφόρου στο
αίμα, επειδή δεν απεκκρίνεται στα ούρα οπότε τα
ασπράδια είναι μια εξαιρετική πηγή πρόσληψης
πρωτεΐνης.
Με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Νεφρών,
διαβάστε εδώ περισσότερα για την υγεία των
νεφρών.
Άλλες καλές επιλογές για
την υγεία των νεφρών

Χυμός κράνμπερι, σταφυλιού και φρεσκοστυμμένος
χυμός πορτοκαλιού και
γκρέιπφρουτ
Νερό με χυμό λεμονιού
ή λάιμ
Καρπούζι
Μύρτιλλα
Μήλα
Σταφύλια
Μαϊντανός
Τζίντζερ
Κουρκουμάς
Αυτό το ξέρατε; Η διατροφή μας συνήθως προστατεύει με έμμεσο τρόπο τα
νεφρά, αποτρέποντας την
εμφάνιση άλλων νόσων,
όπως καρδιαγγειακά νοσήματα ή διαβήτη, που τελικά
προκαλούν και νεφρική
ανεπάρκεια.
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Η έκθεση των Καναδικών Εστιατορίων
(Restaurants Canada Show) στο Τορόντο.
Του Ιωάννη Σ. Σαραϊδάρη
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και πάλι στο Τορόντο η ετήσια εμπορική
έκθεση των, τροφίμων και
ποτών καθώς και συναφών ειδών εξοπλισμού
στο κτίριο του ενεργειακού
κέντρου, στους χώρους
της διεθνούς έκθεσης του
Καναδά.
Η εξειδικευμένη αυτή
έκθεση που οργανώνεται από την ένωση των
Καναδικών εστιατορίων
και υπηρεσιών τροφίμων
(παραγωγή, συσκευασία,

διανομή) είναι το κυρίαρχο
γεγονός του Καναδά στους
τομείς της παραγωγής και
διανομής ειδών διατροφής
καθώς και της φιλοξενίας,
απευθύνεται δε κυρίως
στους επαγγελματίες αγοραστές και διαχειριστές
επιχειρήσεων
Οι περίπου 15000 επισκέπτες που προσελκύονται
κάθε χρόνο στην διάρκεια
των τριών ημερών της
διοργάνωσης έχουν την
δυνατότητα να έρθουν σε
επαφή με πρωτοποριακά νέα προϊόντα από τον
Καναδά αλλά και όλο τον

υπόλοιπο κόσμο, να παρακολουθήσουν επιδείξεις
μαγειρικής από κορυφαίους Καναδούς μαγείρους,
να ενημερωθούν στα μυστικά της επιτυχίας παρακολουθώντας τις συνεχείς
διαλέξεις του είδους και
κυρίως να ενημερωθούν
σχετικά με τις τελευταίες
εξελίξεις του κλάδου της
ζαχαροπλαστικής αλλά και
του καφέ.
Δυναμική ήταν και εφέτος
η παρουσία ομογενειακών
επιχειρήσεων που κάλυπτε
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Μεταξύ άλλων ξεχώρισαν
η Rose Hill Foods από το
Quebec του Γιώργου Σαρμπάνη με αντικείμενο τις
σούπες (κοτόσουπα), βάσεις σάλτσας, καρυκεύματα, μείγματα μπαχαρικών,
κύβους ζωμού κοτόπουλου – κρέατος, μοσχάρι
γλασσέ, μαρινάδες και
μπαχαρικά.
Η Olympia Foods,που πέρα
από τους παραδοσιακούς
Γύρους παρουσίασε και
προϊόντα Halal .
Η εταιρία Magic White
του Jim Αναστασιάδη με
αντικείμενο τα είδη καθα-

ρισμού και καθαριότητας.
Η Jaste X του Δημήτρη Παπαδημητρίου με είδη ενδύσεως, T-Shirts, Uniforms.
Το MANT AB του Steve
Zer voudakis από το
Quebec με αντικείμενο
δρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ ην
εμπορία Κρητικού ελαιόλαδου και την συσκευασία
ελαιών.
Την γνωσ τή εταιρία
KRINOS καθώς και την
Skoulakis
Την εισαγωγική Kolonaki
Group του Steve Κριάρης
με αντικείμενό την εισαγωγή οίνων και νερών από

την Ελλάδα.
Και βεβαίως η Brazilian
Canadian Coffee co.που
παρά το ότι μοιράσθηκε
τον ίδιο χώρο με άλλες
επιχειρήσεις που είχαν
αντικείμενο τον καφέ και
το τσάι έλαμψε κυριολεκτικά με την ποιότητα των
προϊόντων της.
Η εταιρεία που ιδρύθηκε
το 1974 από τον Κυριάκο
Κυριαζάκο έχει γράψει μακριά και ανηφορική πορεία
στον χώρο της παραγωγής
και εμπορίας ειδών καφέ
και τσαγιού.

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. 6977228777
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Ελληνικό Σπίτι για τους Ηλικιωμένους.
Ι. Σ. Σ.
Την Κυριακή στις 12 Φεβρουαρίου στο Ελληνικό
σπίτι που βρίσκεται στην
οδό Winona πραγματοποιήθηκε η 29 προγραμματισμένη ετήσια εκδήλωση
της κοπής της Βασιλόπιτας

και υποδοχής του νέου
χρόνου από τις «Θυγατέρες της Πηνελόπης».
Παρά τις ακραίες καιρικές
συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την συνεχή χιονόπτωση, η εορταστική εκδήλωση της κοπής της πί-

τας στέφθηκε με επιτυχία.
Υπήρχε ζωντανή μουσική,
από εθελοντές μουσικούς
καθώς και το χορευτικό
συγκρότημα των Αγίων
Πάντων που έδωσε την
ευκαιρία στους ενοίκους
να συμμετάσχουν στους

χορούς.
Οι οργανώτριες των πολλαπλών λαχειοφόρων κληρώσεων φρόντισαν ώστε
να μειώσουν στο ελάχιστο
τις πιθανότητες δυσφορίας
από το πλήθος των παριστάμενων ενοίκων.

Η ακούραστη πρόεδρος
του γυναικείου τμήματος
των «Ahepa» «Θυγατέρες
της Πηνελόπης» Δρ. Ξανθή
Βαφοπούλου, καθηγήτρια
του Πανεπιστημίου του
York με την ομάδα της έφεραν και πάλι την ζεστασιά

και χαρά στους ενοίκους
του ελληνικού σπιτιού με
την άρτια οργάνωση και
επιμέλεια της όλης εκδήλωσης.

Συνάντηση των Ηπειρωτών του Οντάριο.
Στις 11 του Φεβρουαρίου
στις αίθουσες του «Crystal
Fountain» ο σύλλογος
Ηπειρωτών είχε την ετήσια χοροεσπερίδα του
αφιερωμένη στην απελευθέρωση της πόλεως

των Ιωαννίνων από τον
Οθωμανικό Ζυγό στις 21
Φεβρουαρίου του 1913. Ο
ελληνικός στρατός υπό την
αρχηγία του διαδόχου Κωσταντίνου κατόρθωσε να
κατατροπώσει αντίσταση

του Εσάτ Πασά και να τον
αναγκάσει σε παράδοση
της πόλης των Ιωαννίνων.
Ήταν μια όμορφη βραδιά
όπου οι παραδοσιακοί
Ηπειρώτικοι μουσικοί ρυθμοί κυριαρχούσαν καλώ-

ντας τους παριστάμενους
να δοκιμάσουν τις τεχνικές
τους στον χορό.
Την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους ο
μητροπολίτης Καναδά κ.κ.
Σεβασμιώτατος Σωτήριος,

ο πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Αντώνης Αρτεμάκης και πολλοί εκπρόσωποι του κλήρου.
Η παρουσίαση των ηπειρώτικων χορών έγινε από
το χορευτικό συγκρότημα

των Αγ. Πάντων.
Ο Σύλλογος επίσης με επίσημη τελετή τίμησε την εργατικότητα και φιλομάθεια
μαθητών και μαθητριών,
σπουδαστών με χρηματικά ποσά (υποτροφίες)
καθώς και επαίνους.
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Η φιλανθρωπική εκδήλωση του Κέντρου της Ελληνικής Ελπίδας

Ιωάννης Σ. Σαραϊδάρης
Στις 4 του Φεβρουαρίου
στο «Parkview Manor»
πραγματοποιήθηκε η ετήσια φιλανθρωπική χοροεσπερίδα του «Κέντρου
της Ελληνικής Ελπίδας για
άτομα με ειδικές ανάγκες».
Το Κέντρο Ελληνικής Ελπίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες είναι ένας μη
κερδοσκοπικός, φιλανθρωπικός οργανισμός που
παρέχει υποστήριξη και
υπηρεσίες σε άτομα με σωματικές και αναπτυξιακές
αναπηρίες καθώς και στις
οικογένειές τους.
Η ιδέα της ίδρυσης κάποιου φορέα που θα παρείχε υποστήριξη ωρίμασε

πριν περίπου από δεκαοκτώ χρόνια και ήταν το
αποτέλεσμα συναντήσεων
Ελληνίδων μητέρων που
είχαν παιδιά με ειδικές
ανάγκες που αγωνιωδώς
προσπαθούσαν να δώσουν λύση στα μεγάλα
προβλήματά τους ιδρύοντας έναν ανασχετικό
μηχανισμό που θα βοηθούσε να τα ξεπεράσουν.
Το 2000 ήταν η χρονιά
ορόσημο που ιδρύθηκε
ο οργανισμός σαν μια μη
κερδοσκοπική εταιρεία.
Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους μεταξύ
άλλων, ο Μητροπολίτης
Καναδά, Σεβασμιότατος
Σωτήριος Αθανασούλας,

ο Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας στο Τορόντο,
Αλέξανδρος Ιωαννίδης,
ο πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας, Αντώνης
Αρτεμάκης, η πρόεδρος
της κοινοτικής Πρόνοιας,
Μπέτη Σκουτάκη. Πολλοί
πρόεδροι και αντιπρόσωποι Συλλόγων.
Την ευθύνη του συντονισμού και παρουσίασης
του προγράμματος της
βραδιάς είχε η πρώτη αντιπρόεδρος Καίτη Μπόζιος.
Στον χαιρετισμό του ο
σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σωτήριος δεν
παρέλειψε να τονίσει τη
σημαντική προσφορά του
οργανισμού στην παροικία
καθώς τα αποτελέσματα

του ανεκτίμητου έργου
είναι οι καλύτερες αποδείξεις.
«Έχει την λέξη ελπίδα, διευκρίνισε ο Μητροπολίτης,
κατά τον Απόστολο Παύλο
η ελπίς ου καταισχύνει. Η
ελπίδα ποτέ δεν ντροπιάζει, δεν χάνεται και έχει
καλά αποτελέσματα.»
Από την πλευρά της η πρόεδρος Σούλα Νιτσοτόλης,
καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παριστάμενους για την παρουσία
τους στην 13η εκδήλωση
του Κέντρου της Ελληνικής Ελπίδας. Είμαστε,
συνέχισε, όλοι εδώ ώστε
να ευαισθητοποιηθούμε
και να βοηθήσουμε στην

μεγάλη και σπουδαία προσπάθεια που καταβάλει το
εξειδικευμένο προσωπικό
του ιδρύματος…
Καθώς το Ίδρυμα είχε αποκομίσει από την περασμένη εκδήλωσή του (2016)
το ποσόν των $41.000
υπήρχαν προσδοκίες για
την επίτευξη πολύ υψηλότερου στόχου στην παρούσα εκδήλωση.
«Όλοι οι άνθρωποι, συνέχισε η πρόεδρος, είναι
κάτι το ξεχωριστό και διαφέρουν μεταξύ τους. Όλοι
έχουν απαιτήσεις από την
ζωή τους. Ένα είναι βέβαιο όμως, τόνισε. Εκείνοι
οι άνθρωποι που έχουν
ειδικές ανάγκες χρήζουν

βοήθειάς. Η βοήθεια που
χρειάζονται δεν περιορίζεται μόνο στα χρήματα,
επεκτείνεται στην αφοσίωσή μας, στην συμπόνια μας
στον χρόνο μας…»
Όλο το σώμα των διευθυνόντων διευκρίνισε η
πρόεδρος αποτελείται από
εθελοντές που έχουν όλα
αυτά τα προσόντα διαθέσιμα. (αφοσίωση, συμπόνια ,
χρόνο.)
Στην συνέχεια ανήγγειλε τα ονόματα όλων των
εθελοντικών οργανισμών,
Συλλόγων, ή και κοινοτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην οργάνωση
και διοίκηση του ιδρύματος.

Τμήμα Συλλόγων Ε.Κ.Τ. η παραδοσιακή κοπή της Βασιλόπιτας.

Ι. Σ. Σαραϊδάρης
Στις 3 του Φεβρουαρίου
στην αίθουσα του κέντρου
Νεότητας «Μέγας Αλέξανδρος» του Αγ. Ιωάννη,
το Τμήμα Συλλόγων της
Ελληνικής κοινότητας του
Τορόντο πραγματοποίησε
την εκδήλωση υποδοχής
του νέου έτους με την
παραδοσιακή κοπή της
Βασιλόπιτας.
Την εκδήλωση τίμησαν
ο πρόεδρος του κοινοτικού ιδρύματος Αντώνης
Αρτεμάκης καθώς και εκπρόσωποι της διοίκησης
(Ερμής Ιορδάνους, Μπέτη

Σκουτάκη). Τους συλλόγους και οργανισμούς εκπροσώπησε ένας ευρύς
αριθμός αντιπροσώπων.
Στον επίσημο χαιρετισμό
της η πρόεδρος του Τμήματος Συλλόγων, Μάρθα
Χέντη, αφού σκιαγράφησε
την σημασία της έννοιας
του συλλόγου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
αναφέρθηκε στο βεβαρυμμένο από εκδηλώσεις
πρόγραμμα του Μαρτίου,
καθώς απαιτεί την άμεση
συμμετοχή των συλλόγων
στις διάφορες εθνοτυπικές
εκδηλώσεις του.

Ο Μάρτης υπενθύμισε
ότι είναι αφιερωμένος
από το Canadian Board of
Education στην Ελληνική
Κληρονομιά. Κάλεσε δε
τους συλλόγους να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της παιδείας Κώστα
Φλέγγα ώστε διοργανώσουν το ψυχαγωγικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων
παρέχοντας χορευτικά.
Επίσης ο Μάρτης, που
είναι ο Μήνας της Εθνικής
Παλιγγενεσίας απαιτεί συσπείρωση και εθελοντική
συνεργασία από όλους
τους Συλλόγους ώστε η
ύπαρξη της παροικίας να

φανεί και να ακουσθεί η
φωνή της.
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αντώνης
Αρτεμάκης, επέτρεψε στον
εαυτό του να κάνει μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν τότε που οι Σύλλογοι
έδιναν το σύνολο των 270
μονάδων. Με τις κύριες οργανώσεις (Παμμακεδονική,
Παναρκαδική) να έχουν
αντίστοιχα 50 οργανώσεις η μία, 25 η άλλη). Θα
περίμενε κάποιος τότε ότι
μέλλον θα έδειχνε έναν
ελληνισμό δυναμικό και
καθιερωμένο, με τα κτίριά

του και τις κοινωνικές του
υπηρεσίες, που θα ήταν
μια δυνατή φωνή στο καναδικό γίγνεσθαι.
Όταν εκπροσωπούμε το
κοινό συμφέρον της παροικίας, τόνισε, ο κάθε
ένας από εμάς θυσιάζει
αυτό που διαθέτει. Πιθανόν να είναι χρόνος, χρήμα
ή και γιατί όχι – απλά ένας
καλός λόγος.
Ο αγώνας για την εκπροσώπηση των κοινών πρόσθεσε, χρειάζεται συνοχή
και ομόνοια. Αυτό που
προσπαθούμε να υπηρετήσουμε και να διατηρή-

σουμε μέσα από τα λάθη
μας είναι η έννοια του
ελληνισμού. Ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του με
απολογισμό του έργου της
διοίκησής του.
Τυχερή της ημέρας ήταν
η αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής Τερέζα Νικολαΐδη που της έτυχε το
«φλουρί» και κέρδισε ένα
αντίτυπο από το πολύκροτο και πολυσυζητημένο
ιστορικό έργο του Μιχάλη
Μουρατίδη.
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Η μοναδική γυναίκα που συμμετέχει στην διαδικασία
εκλογής προέδρου του NDP λέει ότι η υποψηφιότητά
της έχει ξεπεράσει το φύλο της
Απόδοση Ι.Σ. Σαραϊδάρης
The Canadian Press
Οττάβα - Παρά το γεγονός
ότι η Νίκη Άστον είναι η
μόνη γυναίκα που αναζητά
την κορυφαία εργασία του
NDP, λέει ότι υποψηφιότητά της περιλαμβάνει πολύ
περισσότερα από απλώς
το φύλο της.
Η Ashton, μια τριαντατετράχρονη δίγλωσση βουλευτής από την Μανιτόμπα, ανακοίνωσε την δεύτερη της συμμετοχή στην
εκλογική διαδικασία για
την ηγεσία των ομοσπονδιακών Νέων Δημοκρατών
την Τρίτη στο κέντρο της
Οττάβα σε ένα χώρο που
φιλοξενεί τοπικές πολιτικά
ενεργοποιημένες ομάδες.
Η πολιτική που στηρίζεται στο γενετήσιο φύλο,
δυστυχώς, εξακολουθεί
να είναι ένα ζήτημα στο
2017,είπε η Ashton, σημειώνοντας ότι προέβη στη
σχετική ανακοίνωση της
την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, διότι θεωρεί ότι είναι
σημαντικό να τονίσει τους
δρώμενους αγώνες για
δικαιοσύνη και ισότητα.
«Θα ήθελα να πω ότι
δεν θέτω υποψηφιότητα

μόνο και μόνο επειδή είμαι γυναίκα και σίγουρα
δεν θέτω υποψηφιότητα,
επειδή είμαι γυναίκα», είπε.
Η εκπροσώπηση έχει σημασία στην πολιτική, αλλά
πολύ περισσότερα απαιτούνται, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η οικοδόμηση
ενός κινήματος περιλαμβάνει μια φεμινιστική ατζέντα που υποστηρίζει τους
στόχους της δικαιοσύνης
και της ισότητας.
«Οι άντρες πρέπει να είναι
μέρος αυτού του εγχειρήματος, οπότε με σιγουριά
προσδοκώ να αμφισβητήσω τον οποιοδήποτε που
θα τολμούσε να σκεφτεί
ότι αυτό που κάνω το κάνω

παρακινούμενη από το γενετήσιο φύλλο μου», είπε.
Η Ashton έλαβε επίσης μια
σαφή στάση απέναντι στα
έργα κατασκευής αγωγών,
συμπεριλαμβανομένης
της Ενέργεια Ανατολή, και
είπε ότι υπάρχει η ανάγκη
να οικοδομήσουμε μια
«οικονομία χωρίς άνθρακα» - ένα από τα βασικά
θέματα της λεγόμενης
«Αλματώδους προκήρυξης» που έγινε διχαστική
κατά την διάρκεια του
τελευταίας διάσκεψης του
κόμματος στο Έντμοντον
και προκάλεσε σάλο στα
μέλη του επαρχιακού NDP
της Αλμπέρτα.
Η Ashton υποστήριξε μια

πρόταση στα
πλ α ί σ ι α το υ
συνεδρίου που
ζήτησε από τις
περιφερειακές
ενώσεις να εξερευνήσουν τα
μηνύματα της
προκήρυξης.
“Οπωσδήποτε συμφωνώ
με τις βασικές
αρχές που περιέχονται στο
έγραφο,” είπε.
“Πιστεύω επίσης ότι είναι
στο χέρι μας
στο NDP να συνεργαστούμε με αυτό, για να κάνουμε τη δουλειά ως μέρος
αυτού του προεκλογικού
αγώνα για την ηγεσία, για
να οικοδομήσουμε ένα
όραμα που αντικατοπτρίζει την επιδίωξη πολλών
Καναδών» για δικαιοσύνη,
ανεξάρτητα του αν αυτή
είναι είναι κοινωνική, οικονομική ή περιβαλλοντική
δικαιοσύνη. “
Η Ashton είπε ότι προσβλέπει στη συνεργασία
με εκείνους που είναι υπέρ
της προκήρυξης και εκείνους που δεν την υποστηρίζουν, προσθέτοντας ότι
ο καθένας αναγνωρίζει

την απειλή της κλιματικής
αλλαγής και την ανάγκη
να εργαστούν από κοινού.
“Είμαστε όλοι μέρος αυτού
του κόμματος», είπε.
Πριν από πέντε χρόνια, η
Ashton συμμετείχε στην
προεκλογική εκστρατεία
για τη διαδοχή του αποθανόντος Jack Layton – μια
προεκλογική εκστρατεία
που οδήγησε στην ηγεσία
του Tom Mulcair, η οποία
κατηγορηματικά απορρίφθηκε από μέλη του κόμματος στο συνέδριο τον
περασμένο Απρίλιο.
“Θα έλεγα με βεβαιότητα
ότι κατά τη διάρκεια των
τελευταίων πέντε ετών,
από την τελευταία φορά
που συμμετείχα στον προεκλογικό αγώνα για την
ηγεσία, η ανισότητα μόνο
έχει αυξηθεί,” δήλωσε ο
Ashton. «Η γενιά μου το
μόνο που αντιμετωπίζει
είναι μεγαλύτερη αδικία
μεταξύ των γενεών».
Η αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών θεμάτων
απαιτεί ένα προοδευτικό
όραμα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι πιστεύει ότι
το κόμμα της πάλεψε στην
τελευταία ομοσπονδιακή
προεκλογική εκστρατεία,
διότι δεν κατάφερε να

προσφέρει ένα εμπνευσμένο όραμα.
Η εκστρατεία για την αντικατάσταση Mulcair διαρκεί
μέχρι τον Οκτώβριο και
προς το παρόν έχει τρεις
άλλους διεκδικητές: : τον
Peter Julian από το B.C.,
από το Οντάριο τον Charlie
Angus και από το Κεμπέκ
τον Guy Caron.
Οι υποψήφιοι έχει ορισθεί
να συζητήσουν μεταξύ
τους για πρώτη φορά στην
Οτάβα την Κυριακή.
Ο αναπληρωτής ηγέτης
του NDP του Οντάριο
Jagmeet Singh εξακολουθεί να σκέφτεταιι μια
πιθανή συμμετοχή στην
προεκλογική εκστρατεία
για την ηγεσία, αλλά το
γραφείο του λέει ότι δεν
σχεδιάζει να κάνει τα σχέδιά του γνωστά αυτή την
εβδομάδα - γεγονός που
υποδηλώνει ότι πιθανότατα δεν θα λάβει μέρος στη
συζήτηση.
Μερικές από τις κεντρικές
προκλήσεις για το κόμμα
περιλαμβάνουν την ανάγκη να αντιμετωπιστεί ένα
χρέος $ 5.8 εκατομμυρίων
και να αυξηθεί ο αριθμός
των μελών, που ήταν μικρότερος από τις 60.000
το Δεκέμβριο.

Οι Φιλελεύθεροι του Οντάριο συμφωνούν να θέσουν ένα
ανώτατο όριο μαθητών στην τάξη του νηπιαγωγείου.
συνέχεια από τη σελίδα 2
δασκάλους.

ΤΟΡΟΝΤΟ – Η Φιλελεύθερη κυβέρνηση του Οντάριο έχει συμφωνήσει ο
ανώτατος αριθμός των
παιδιών στις τάξεις του
νηπιαγωγείου να είναι 30,
σύμφωνα με ένα αντίγραφο προσωρινής συμφωνία
παράτασης σύμβασης με
καθηγητές της στοιχειώδους εκπαίδευσης που
ήρθε στην κατοχή του
Canadian Press.
Εάν επικυρωθεί, οι διδάσκαλοι της στοιχειώδους
εκπαίδευσης θα πάρουν
μια αύξηση της τάξης του
τέσσερα τοις εκατό στην
διάρκεια των δύο χρόνων.
Αυτή είναι η ίδια αποζημίωση που προσφέρθηκε στους διδασκάλους
αγγλικής των καθολικών
σχολείων και διδασκάλους
γαλλικής, σύμφωνα με
πολλές άλλες αναφορές
των μέσων ενημέρωσης.
Επί του παρόντος, ο μέσος
όρος μαθητών της ολοήμερης τάξης νηπιαγωγείου
που κάθε σχολικό συμβούλιο πρέπει να είναι 26
μαθητές αλλά δεν υπάρχει
ανώτατο όριο.
Οι όροι στην αρχική συμφωνία, η οποία ακόμη εξακολουθεί να απαιτεί ρυθμιστικές τροποποιήσεις,
θα ορίσει ένα ανώτατο
όριο των 30 μαθητών για
το σχολικό έτος 2017 - 18
και 29 για το επόμενο έτος.

Η Ομοσπονδία των Διδασκάλων της Στοιχειώδους
εκπαίδευσης του Οντάριο
δεν σχολιάζει τη συμφωνία
μέχρι να επικυρωθεί, αλλά
έχει ήδη πιέσει προ πολλού
για τάξεις με μικρότερο
αριθμό μαθητών.
Η υπουργός Παιδείας
Mitzie Hunter απέφυγε
να κάνει σχόλια για τη
συμφωνία προτού αυτή
επικυρωθεί, αλλά είπε ότι
σε γενικές γραμμές υπήρχαν ορισμένες αρχές που
η κυβέρνηση διαπραγματευόταν.
«Είναι σημαντικό το ότι
έχουμε εξασφαλίσει τα
μέσα για λογαριασμό των
μαθητών και καθώς εργαζόμαστε μαζί με τα συνδικάτα μας, είμαστε βέβαιοι
ότι καλύπτουμε τις ανάγκες των μαθητών μας στο
Οντάριο,” είπε η υπουργός.
Η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει τις παρατάσεις των
διετών συμβολαίων για
όλα τα κεντρικά συνδικαλιστικά σωματεία, εκτός
από την Ομοσπονδία του
Οντάριο Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, δίνοντας στα
συνδικάτα προσφορές έως
το 2019 και έχοντας εξασφαλίσει την εργασιακή
ειρήνη μεταξύ Φιλελευθέρων και δασκάλων πριν
από την επαρχιακή εκλογή
του επόμενου έτους.
Οι συμβάσεις με τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό υποστήριξης είχε
οριστεί να λήξουν φέτος
τον Αύγουστο, οπότε οι

νέες αυτές συμφωνίες θα
διαρκέσουν μέχρι τον Αύγουστο του 2019 – αρκετά
μετά τις εκλογές του Ιουνίου το 2018.
Στη νέα αρχική συμφωνία
των διδασκάλων στοιχειώδους εκπαίδευσης, αυτοί
θα πάρουν ένα 1,5 τοις
εκατό αύξηση από την 1η
Σεπτεμβρίου, που ακολουθείται από μία αύξηση του
1% στις 1 Σεπτεμβρίου
2018 και στις 1, Φεβ, 2019,
και ένα επιπλέον μισό τοις
εκατό για τις 31 Αυγούστου 2019. θα πάρουν επίσης μια εφάπαξ πληρωμή
από πρώτης Νοεμβρίου
του 0,5 τοις εκατό των
μισθών τους που κερδίσει
σε αυτό το σχολικό έτος.
“Η “ETFO συμφωνεί ότι
θα προβεί σε έρευνα των
μελών της σχετικά με τη
χρήση αυτών των κονδυλίων και θα παράσχει τα
αποτελέσματα στον εκπρόσωπο του Στέμματος,”
η συμφωνία λέει.
Το Οντάριο συμφώνησε
επίσης να επενδύσει $
50 εκατομμύρια κατά τη
διάρκεια των δύο ετών
της διάρκειας της συμφωνίας για τα σχολικά
συμβούλια να προσλάβει δασκάλους ειδικής
εκπαίδευσης. Η επαρχία
συμφώνησε να επενδύσει
άλλα 39 εκατομμύρια $ για
μια ημέρα σε κάθε έτος της
παράτασης της σύμβασης
για την επαγγελματική
ανάπτυξη περιστασιακών
εκπαιδευτικών, τα πρώτα

χρόνια ειδική στήριξη της
εκπαίδευσης και υποστήριξης για τους Αυτόχθονες
φοιτητές, μαθητές σε κίνδυνο και αγγλική γλώσσα
μαθητές.
Η συμφωνία επεκτείνει επίσης τις τοπικές συμφωνίες,
οι οποίες είχαν διαπραγματευτεί ξεχωριστά κάτω από
ένα νέο σύστημα κατά τη
διάρκεια του τελευταίου

γύρου των διαπραγματεύσεων.
Το τελευταίο κεντρικό
γύρο της εκπαίδευσης
διαπραγματεύσεις ήταν
αμφιλεγόμενο, με προσωπικό υποστήριξης και
στοιχειώδη καθηγητές διοργάνωση εκστρατειών
λευκή απεργία και η κυβέρνηση απειλεί να δέσει
η αμοιβή τους.

Η κυβέρνηση επίσης δέχθεικε επιθέσεις κατά τη
διάρκεια του τελευταίου
σετ των συνομιλιών για
τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια
της μακράς διαπραγμάτευσης, όπως τρία συνδικάτα είχαν υποσχεθεί $
2.500.000 για την κάλυψη
του κόστους διαπραγμάτευσης τους.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου «Πέλλα».
Στην πρώτη τους γενική συνέλευση του 2017 τα μέλη του συλλόγου της Πέλλας
εξέλεξαν νέο διοικητικό συμβούλιο και έκοψαν την Βασιλόπιτά τους.
Τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι τα εξής
Πρόεδρος Ευαγγελία Υφαντή ,Αντιπρόεδρος Κώστας Στεφανίδης Γραμματέας
Ελένη Υφαντής
Συμβούλιο Γιώργος Κουτρουμπέλης Νίκος Τάντζης Θόδωρος Ράπτης Νίκος
Ανδρούτσος
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Μια βραδιά με τον κοζανίτικο «Φανό» στο Τορόντο.
Ι. Σ. Σ.
Η κοζανίτικη Αποκριά είναι
ένα λαϊκό έθιμο που στηρίζεται στην συμμετοχή
των κατοίκων και ξαναζωντανεύει μια παράδοση με
ρίζες που χάνονται πίσω
στον χρόνο. Χαρακτηριστικά των εκδηλώσεών
της είναι το γλέντι, με πολύ
φαγητό, άπατο κρασί, χορός τραγούδι και αθυροστομία χωρίς την επιβολή
λογοκρισίας και η φωτιά.
Ο Φανός είναι γιορτή και
ξεφάντωμα γύρω απ’ το
βωμό της αποκριάτικης
εορταστικής πυράς με
φαγοπότι και οινοποσία,
τραγούδι, χορό και αθυροστομία χωρίς όρια.
Οι εκδηλώσεις ξεκινούν
την Τσικνοπέμπτη και κορυφώνονται την Κυριακή
της Μεγάλης Αποκριάς,17
Μαρτίου, με μεγαλειώδη
παρέλαση αρμάτων και
ομάδων μεταμφιεσμένων,
καθώς και με το άναμμα
των 14 φανών το βράδυ
της ίδιας μέρας. Επί ένα

δωδεκαήμερο η πόλη της
Κοζάνης ζει στο ρυθμό του
παραδοσιακού γλεντιού
και πάλλεται από τους
ήχους των χάλκινων, ενώ
τα τοπικά εδέσματα κυριαρχούν και το κρασί ρέει
άφθονο.
Ο Φανός ανάβει κατά τις
8 το βράδυ της Μεγάλης
Αποκριάς, κι αμέσως ξεκινούν το τραγούδι κι ο
χορός γύρω του.
Σε ό,τι αφορά την καταγωγή του Φανού, πολλοί
μελετητές επιμένουν στην
άμεση σύνδεσή του με τις
αρχαίες διονυσιακές γιορτές, άποψη που συμμερίζεται και η πλειονότητα
των Κοζανιτών. Άλλοι πάλι
συσχετίζουν το Φανό με τις
φωτιές του Αϊ-Γιάννη, έθιμο διαδεδομένο σε πολλές
περιοχές της χώρας μας.
Σε ό,τι αφορά την καταγωγή του Φανού, πολλοί
μελετητές επιμένουν στην
άμεση σύνδεσή του με τις
αρχαίες διονυσιακές γιορτές, άποψη που συμμερίζεται και η πλειονότητα

των Κοζανιτών. Άλλοι πάλι
συσχετίζουν το Φανό με τις
φωτιές του Αϊ-Γιάννη, έθιμο διαδεδομένο σε πολλές
περιοχές της χώρας μας. Οι
αλλαγές που έχει υποστεί
ο Φανός στο διάβα του
χρόνου αποδεικνύουν το
ζωντανό πυρήνα του, που
του επιτρέπει να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ζωής και να
υιοθετείται από κάθε νέα
γενιά ως μια εκδήλωση
πολιτισμού μέσα από την
οποία μπορεί να εκφράζεται το σύγχρονο κοινωνικό
πλαίσιο.
Κάθε στέκι ένας Φανός,
με τον δικό του «αρχηγό»,
τη δική του «αυλή» 5-10
ανδρών που φροντίζουν
για την επανάληψη των
στίχων. Αργά και συρτά ξεκινούν, με ρυθμικά βήματα
που σταματούν και ξαναρχίζουν, ακολουθώντας
πιστά την τελετουργία.
Πιασμένοι αγκαζέ, λένε τον
πρώτο στίχο σε στάση, το
δεύτερο σε κίνηση. Γύρω

από την καθαρτήρια πυρά,
οικοδεσπότες και επισκέπτες παίρνουν μέρος σε
μια λατρευτική ιεροτελεστία που έχει τις ρίζες της
στον Πυρρίχειο πολεμικό
χορό, παρασυρμένοι σε
μια σχεδόν διονυσιακή
τελετή που ολοένα κορυφώνεται...
«…Αυτό είναι η Αποκριά.
Τα φαλλικά τραγούδια.
Μιλάμε άλλωστε για μια
γιορτή της γονιμότητας
που ομοιοπαθητικά καλεί
τη γη να καρπίσει. Η αγροτική αποκριά, είναι γιορτή
της γης».
«Η κοζανίτικη Αποκριά
δεν είχε ποτέ σχέση με το
αστικό καρναβάλι. Σηματοδοτεί το τέλος της τυροφαγίας καθώς την επομένη
ξεκινά η Σαρακοστή» εξηγεί η συνομιλήτριά μου.
Αυτό ακριβώς το έθιμο
αναβίωσαν οι κοζανίτες
του συλλόγου ο «Λασσάνης» ζωντανεύοντάς το
με τον πιο πιστό τρόπο

στην τέλεια οργανωμένη εκδήλωσή τους που
πραγματοποιήσαν στις
18 του Φεβρουαρίου στο
“Crystal Fountain Hall”. Τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον πρόεδρό
τους Νίκο Τσορακλίδη που
ξεχώριζαν με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες
βρίσκονταν παντού σε όλη
την διάρκεια της βραδιάς
ακούραστοι όλοι, προσηλωμένοι στο έργο που ο
καθένας είχε αναλάβει να
διεκπεραιώσει.
Σε μια πλευρά της εισόδου,
όπως πάντα ήταν στημένο
το χαγιάτι ή ο χώρος υποδοχής των καλεσμένων
όπου κυρίες, μέλη του Συμβουλίου, είχαν αναλάβει
το κέρασμα των νεοφερμένων με παραδοσιακό
τυρί, τουρσί χειροποίητο
ψωμί και φυσικά τσίπουρο
και ούζο.
Η ιεροτελεστία του Φανού
με τα περίφημα σκωπτικά
αλλά και φαλλικά τραγούδια στους ρυθμούς του

Πυρρίχιου από μέλη του
διοικητικού συμβουλίου
με την καθοδήγηση του
προέδρου του συλλόγου
Νίκου Τσορακλίδη είχε
τα χρώματα της αυθεντικότητας.
Ακόμη και για τους μικρούς γόνους των μελών
του συλλόγου που οι περισσότεροι αργότερα θα
διαγωνίζονταν για την πειστικότερη και εφευρετικότατη ενδυμασία υπήρχε
μέριμνα καθώς είχαν τον
δική τους ψυχαγωγία από
επαγγελματία κλόουν.
Την τριμελή κριτική επιτροπή του διαγωνισμού
για την πιο πρωτότυπη
ενδυμασία στις κατηγορίες παιδιών και ενηλίκων
αποτελούσαν οι πρόεδρος της Παμακεδονικής
Οντάριο Δημήτρης Κάρας,
η αντιπρόεδρος Τερέζα
Νικολαϊδη και ο Γιώργος
Πιπερόπουλος.
Ήταν μια υπέροχη βραδιά
που κράτησε έως και τις
μικρές ώρες.

Ο Τρουντό κρατά μια εντυπωσιακά σωστή ισορροπία με τις ΗΠΑ και την
Κίνα, λέει ο πρώην Φιλελεύθερος πρωθυπουργός Paul Martin
Ο Martin λέει ότι ο Καναδάς θα πρέπει "να εξασφαλίσει υγιείς σχέσεις με
άλλες χώρες - συμπεριλαμβανομένης της Κίνας" και
την ίδια στιγμή, πρόσθεσε,
Καναδάς "θα πρέπει να
ιδρύσει την καλύτερη σχέση" που μπορεί με τις ΗΠΑ
Λεζάντα
Απόδοση Ι.Σ.Σ.
The Canadian Press
Ο Καναδάς θα πρέπει να
εργαστεί για να ενισχύσει
τους δεσμούς του με την
Κίνα και άλλες χώρες, καθώς διασφαλίζει παράλληλα ότι διατηρεί καλές
σχέσεις με τις Ηνωμένες
Πολιτείες, ο πρώην πρωθυπουργός Paul Martin
δήλωσε την Τρίτη.
Ενώ ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό επεδίωξε να
εμβαθύνει τους δεσμούς
του Καναδά στην Κίνα,
επίσης κτίζει σχέσεις με

τις ΗΠΑ που ο Πρόεδρος
Donald Trump έχει πάρει
μια στάση αντι-Κίνας σε
πολλές από τις παρατηρήσεις του.
"Η κυβέρνηση Τρουντό θα
πρέπει να κάνει ακριβώς
αυτό που κάνει, που είναι
η εξέταση των αναγκών
μας ο Martin σε μια συνέντευξη με το The Canadian
Press.
"Και ανάγκες μας απαιτούν,
προφανώς, ναι έχουμε
καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και, προφανώς, ότι θα πρέπει να
δημιουργήσουμε καλές
σχέσεις με άλλες χώρες
-. Συμπεριλαμβανομένης
της Κίνας"
Ο Martin είπε ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος
είναι ένας από τους τομείς
στους οποίους ο Καναδάς
και η Κίνα έχουν κοινά

συμφέροντα, επειδή κάθε
αντιμετωπίζει την πρόκληση ενός πληθυσμού
συνταξιοδοτούμενου που
αναπτύσσεται ταχύτερα
από το εργατικό δυναμικό
τους.
«Έχουμε έναν πληθυσμό
που γηράζει και, προφανώς ως χώρα, πρέπει να
ασχοληθούμε με αυτό»,
είπε.
Ο Καναδάς και η Κίνα θα
έχουν η κάθε μια μόνο
περίπου 2,5 εργαζόμενους ανά συνταξιούχο
από το 2046 - σε σύγκριση με την τρέχουσα αναλογία του Καναδά που
είναι τέσσερις-προς-ένα
και ο δείκτης της Κίνας για
περίπου επτά-προς-ένα,
από το 2016, σύμφωνα
με το Διοικητικό Συμβούλιο Επενδύσεων Καναδά
Pension Plan.
Ο Martin έκανε τα σχό-

λιά του μετά την επίσημη
έναρξη της επίσημης παρουσίασης του βιβλίου του
των 380 σελίδων «καθορίζοντας το μέλλον» στην
κινεζική γλώσσα, για τη
δημιουργία του CPPIB το
1997, ενώ ήταν υπουργός
στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.
Το ταμείο της CPPIB έχει
αυξηθεί από τότε κοντά
στα 300 δισεκατομμύρια
$ - καθιστώντας το, το
μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον Καναδά - αν και συμμερίζεται
την παγκόσμια σκηνή με
συνταξιοδοτικά ταμεία
που διαχειρίζονται από το
Κεμπέκ οι Caisse de depot
και από το Οντάριο το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
των εκπαιδευτικών.
Ο Martin είπε ότι η συνεργασία της CPPIB με τις
μεταρρυθμιστικές τάσεις

Ο πρώην πρωθυπουργός Paul Martin, λέει ο Τζάστιν Τρουντό "κάνει πολύ
καλά" στην επίτευξη της σωστής ισορροπίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα. (PAUL
CHIASSON / Ο καναδικός Τύπος)
των κινεζικών συντάξεων μας, που είναι οι Ηνωμένες
προσπάθειες της Κίνας Πολιτείες."
είναι το "εκείνο που πρέπει Ερωτηθείς αν είχε συμβουνα κάνουμε."
λές για τον πρωθυπουργό
«Την ίδια στιγμή», πρόσθε- Τζάστιν Τρουντό, ο Martin
σε, «θα πρέπει να ιδρύσου- απάντησε: «Νομίζω ότι ο
με τις καλύτερες σχέσεις πρωθυπουργός έχει κάνει
που μπορούμε με τον με- πολύ καλά."
γαλύτερο εμπορικό εταίρο
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Ο Τρουντό λέει ότι θα επιτύχει στους στόχους για την ενέργεια, εκεί όπου απέτυχαν ο πατέρας του και ο Stephen Harper
συνέχεια από τη σελίδα 1
Ο Τρουντό, δήλωσε ότι το
Εθνικό Πρόγραμμα Ενέργειας
έβλαψε τόσο την ανάπτυξη
και την απασχόληση, ενώ οι
Συντηρητικοί απέτυχαν να
καταλάβουν ότι η οικονομία
και η κλιματική αλλαγή είναι
συνδεδεμένα.
“Οι Άμεσοι προκάτοχοί μας
δοκίμασαν μια διαφορετική διαδρομή για 10 χρόνια,
αγνοώντας το περιβάλλον.
Η διάρκεια αυτής της διαδρομής δεν ήταν μεγαλύτερη από ότι το Εθνικό
Ενεργειακό Πρόγραμμα της
δεκαετίας του 1980 διήρκησε. Δεν θα μπορούσαν να
κινηθούν προς τα εμπρός σε
μεγάλα ενεργειακά έργα,” είπε
Trudeau.
Ο Τρουντό συμμετείχε στο
συνέδριο για να δώσει την
εναρκτήρια ομιλία και να γίνει αποδέκτης του βραβείου
τηςCERAWeek Global Energy
και της υπεύθυνης αντιμετώπισης του Περιβάλλοντος
για τις προσπάθειές του για
την εξισορρόπηση της οικονομίας με το περιβάλλον στις
συνταγές πολιτικής της της
κυβέρνησής του.

Διαλαλώντας την έγκριση
της κυβερνήσεώς στον νέο
αγωγό, καθώς και το εθνικό σχέδιο των Φιλελεύθερων να βάλουν μια τιμή στις
εκροές του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα, γεγονότα που
επιτεύχθηκαν ταυτόχρονα, ο
Τρουντό δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είχε επιτύχει κάποια
καλά πρώτα βήματα στην
ενδυνάμωση της οικονομίας
και την προστασία του περιβάλλοντος - αλλά απαιτείται
ακόμη περισσότερο έργο να
επιτευχθεί.
“Αλλά είναι ένα σαφές ότι
αυτή είναι μια νέα πορεία για
τη χώρα μας, μετά από χρόνια
λανθασμένων εκκινήσεων,”
είπε ο Trudeau.
Το συνέδριο του CERAWeek,
που οργανώθηκε από τη διεθνή εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών IHS Markit,
είναι ένα ετήσιο γεγονός που
φέρνει σε επαφή στελέχη
της ενέργειας, πολιτικούς,
εταιρείες καθαρής τεχνολογίας και φορείς χάραξης πολιτικής από 60 χώρες για να
συνομιλήσουν για τα βασικά
ζητήματα που αντιμετωπίζει
η παγκόσμια βιομηχανία
ενέργειας. Τα θέματα προς

συζήτηση περιλαμβάνουν τα
πάντα, από το πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Περισσότεροι από 3.500 σύνεδροι και 300 μέλη των
μέσων μαζικής ενημέρωσης
παρακολουθούν αυτό το
συνέδριο των πέντε ημερών.

Παρέχοντας ενέργεια στις ΗΠΑ
Σημείωσε επίσης ότι ενώ η
κυβέρνησή του ασχολείται
με την κλιματική αλλαγή,
η αμμώδης περιοχή με τα
κοιτάσματα πετρελαίου θα
συνεχίσει να αναπτύσσεται.
“Καμία χώρα δεν θα βρει 173
δισεκατομμύρια βαρέλια
πετρελαίου και απλώς θα τα
αφήσει στο έδαφος», είπε.
“Θα αναπτυχθεί η πηγή. Δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η διαδικασία
γίνεται με υπευθυνότητα,
ασφάλεια και είναι βιώσιμη».
Ο Τρουντό υπενθύμισε στο
ακροατήριο σχετικά με την
εμπορική σχέση μεταξύ των
ΗΠΑ και του Καναδά καθώς
και την πολιτεία του Τέξας με
τον Καναδά περιγράφοντας

τις σχέσεις του Καναδά και
των ΗΠΑ ως ουσιαστικής
σημασίας για την ευημερία
των δύο εθνών.
“Τίποτα δεν είναι πιο ουσιώδες για την οικονομία των
ΗΠΑ από ό, τι η πρόσβαση
σε ασφαλή, αξιόπιστη πηγή
ενέργειας. Ο Καναδάς είναι αυτή η πηγή”, δήλωσε ο
Trudeau. “Έχουμε τα τρίτα
μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, και
παρέχουμε περισσότερο από
το 40 τοις εκατό του εισαγόμενου αργού στην Αμερική.”
“Και αυτό επεκτείνεται πέρα
από το πετρέλαιο: Σας προμηθεύουμε με περισσότερη
ηλεκτρική ενέργεια και ουράνιο από οποιαδήποτε άλλη
χώρα.”
Στο τέλος της ομιλίας Τρουντό έλαβε μια μόνιμη επευφημία από τους 1.200 ανθρώπους στην κατάμεστη αίθουσα, αρκετοί από τους οποίους
σχολίασαν στο CBC News ότι
μια τέτοια θερμή υποδοχή για
έναν κύριο ομιλητή ήταν έξω
από τα συνηθισμένα για την
εκδήλωση.

παγκοσμιοποίηση

Μετά την ομιλία του ο Τρουντό και ο Daniel Yergin, ο
Αντιπρόεδρος της IHS Markit
και Πρόεδρος του συνεδρίου
CERAWeek, κάθισε με τον
πρωθυπουργό στη σκηνή για
μια άτυπη συνέντευξη.
Ο Yergin ξεκίνησε τη συζήτηση, προσπαθώντας να πάρει
κάποιο είδος αντίδρασης
από Τρουντό σχετικά με το
πρόσφατο ταξίδι του στην
Ουάσιγκτον να συναντηθεί
με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ.
«Πώς ήταν η επίσκεψη;” Ο
Yergin ρώτησε, προτρέποντας το πλήθος να ξεσπάσει
σε γέλια και ζητωκραυγές.
Ο Τρουντό χαμογέλασε στα
παπούτσια του, ανασήκωσε
τους ώμους καθώς τα γέλια
επέμεναν, πριν σηκώσει το
κεφάλι του και πει: “. Είμαστε
Καναδοί, συναναστρεφόμαστε με όλους”
Ο πρωθυπουργός κλήθηκε
επίσης να εξηγήσει πώς η
φιλελεύθερη κυβέρνηση
ήταν σε θέση να διατηρήσει
μια στάση ελεύθερου εμπορίου σε έναν κόσμο που όλο
και περισσότερο γυρίζει την
πλάτη του στην παγκοσμιοποίηση.

Ο Τρουντό εξήγησε ότι ενώ το
ελεύθερο εμπόριο έχει συμβάλει στο να μεγαλώσουν
οι οικονομίες του κόσμου,
μερικοί άνθρωποι είχαν μείνει
πίσω. Είπε ότι αντί να ακολουθήσει τον προστατευτισμό,
ο τρόπος που η κυβέρνησή
του ασχολήθηκε με αυτό το
συναίσθημα ήταν τραγουδώντας τις αρετές του εμπορίου,
ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να μετριάσει μερικές από
τις αρνητικές παρενέργειες με
την εκπαίδευση και τα κοινωνικά προγράμματα.
“Η μεσαία τάξη ... δεν είχαν
πάρει το δίκαιο μερίδιο τους
από αυτήν την ανάπτυξη και
αρχίζουν να τραβούν την
υποστήριξή τους μακριά
από αυτές τις συσκευασμένες
πολιτικές για την ανάπτυξη»,
είπε.
“Και οι άνθρωποι είναι σε
θέση να παρατηρήσουν τους
φόβους αυτούς, και να τους
ενισχύσουν, και να στρέψουν
τα δάχτυλα και να πουν «λοιπόν πρόκειται να κλείσουμε,στη συνέχεια πλησιάζουμε κοντά και προσπαθούμε
σκληρά και προστατεύουμε
ο ένας τον άλλον », το οποίο
ακούγεται σαν μια καλή ιδέα,
αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι. “

Ο εντοπισμός των Yazidis που αναζητούν επανεγκατάσταση
στον Καναδά είναι μια «περίπλοκη διαδικασία»
«Κάποιοι θέλουν να κλείσουν την πόρτα στο παρελθόν τους», αλλά άλλοι
θέλουν να μείνουν κοντά
στην οικογένεια και το
σπίτι, λέει ο εκπρόσωπος
του γραφείου του ΟΗΕ
Με την Kathleen Harris,
CBC News
Λεζάντα: Μια εκτοπισμένων γυναίκα και παιδί από
τη μειονότητα Γεζιτών αίρεση, διαφεύγουν τη βία
από τις δυνάμεις πιστές
στον Ισλαμικό Κράτος στην
πόλη Sinjar, να οδηγήσετε
ένα φορτηγό και ένα γαϊδουράκι, όπως κάνουν το
δρόμο τους προς τα σύνορα της Συρίας. (Ρόδης Said
/ Reuters)
Η επανεγκατάσταση των
γυναικών και των κοριτσιών Yazidi στον Καναδά
έχει ένα μοναδικό σύνολο
προκλήσεων, αλλά μια
από τις μεγαλύτερες είναι
η αναγνώριση εκείνων με
τις πιο επείγουσες ανάγκες
που είναι πρόθυμες να μετακινηθούν από το βόρειο
Ιράκ, λέει ο εκπρόσωπος
της Ύπατης Αρμοστείας
του στον Καναδά.
Κατά τον Jean-Nicolas
Beuze το Καναδικό πρόγραμμα έχει σαν άμεσο
στόχο του μια ομάδα ανθρώπων που είναι κοντά
στην κοινότητά τους, και
που δεν έχουν αποκαλύψει
απαραίτητα τις εμπειρίες
τους, βιασμού ή σεξουαλικής δουλείας, στα μέλη
της οικογένειάς τους, πόσο
μάλλον στους εκπροσώπους κοινωνικών υπηρεσιών της κοινότητας.
«Μπορεί να τις θέσει σε
πολύ μεγάλο κίνδυνο να

παρουσιαστούν ως θύματα σεξουαλικής βίας», είπε
σε μια συνέντευξη με το
CBC News.
Ο Καναδάς έχει δεσμευθεί
να φέρει σε 1.200 Yazidis
και άλλα θύματα του ISIS,
μια προσπάθεια που ο
Beuze αποκαλεί «αξιέπαινη». Περισσότεροι από
400 είχαν φτάσει μέχρι τις
22 Φεβρουαρίου, οι περισσότεροι από αυτούς από
τους καταυλισμούς στην
Τουρκία και το Λίβανο,
ενώ οι υπόλοιποι πρόκειται
να έρθουν κυρίως από το
βόρειο Ιράκ.
Δεν θεωρούνται πρόσφυγες, αλλά εκτοπισμένοι
στο εσωτερικό της ίδιας
τους της χώρας λόγω των
πράξεων της γενοκτονίας
από το ISIS.
Παρά την ταλαιπωρία και
την τρομακτική τους κακοποίηση, πολλοί δεν έχουν
κανένα ενδιαφέρον να
ζητήσουν καταφύγιο στον
Καναδά, και κάποιοι που
βρίσκουν καταφύγιο εδώ
τελικά θα αποφασίσουν
να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
"Είναι μια προσωπική επιλογή," δήλωσε ο Beuze.
«Δεν είναι στο χέρι μας να
αποφασίσουμε αν το άτομο θα είναι σε καλύτερη
θέση στον Καναδά ή κάτω
από αντίσκηνα από πλαστικά ς φύλλα οπουδήποτε
στη Μέση Ανατολή. Αφήνουμε αυτήν την επιλογή
στο θύμα και δεν πρέπει να
ασκήσουμε πίεση μόνο και
μόνο επειδή η αναλογία
έχει αποφασιστεί κάπου
αλλού."
«Περίπλοκη διαδικασία»

Πολλές από τις γυναίκες
Γεζίτη έχουν εκτεταμένους
και πολύπλοκους οικογενειακούς δεσμούς, και
πολλές ελπίζουν ότι τελικά
θα ξανασμίξουν με συγγενείς που έχουν απαχθεί
από το ISIS.
Κάποιοι δεν θέλουν να
μετακινηθούν μακριά σε
μια χώρα με διαφορετική
γλώσσα, πολιτισμό και
κλίμα.
Cspt:
Ιρακινοί πρόσφυγες Yazidi
γεμίσει μπουκάλια με νερό
στο στρατόπεδο Νεβρόζ
στην επαρχία Hasaka, βορειοανατολική Συρία, στις
14 Αυγ. αφού διέφυγε προκαταβολές από Ισλαμικό
Κράτος τζιχαντιστές στο
Ιράκ. (Ahmad Al-Rubaye /
AFP / Getty)
«Είναι μια περίπλοκη διαδικασία για να βρούμε
ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να έρθουν στον
Καναδά λόγω όλων αυτών
των προβλημάτων», είπε.
"Κάποιοι θέλουν να κλείσουν την πόρτα στο παρελθόν τους και να φύγουν
όσο το δυνατόν πιο μακριά
από τον τόπο όπου έχουν
υποστεί τις διώξεις και
τους εξευτελισμούς. Άλλοι,
λόγω της ισχυρής σύνδεσης με τις κοινότητες και
τα πολιτιστικά πρότυπα
θα θέλουν να είναι σε θέση
να επιστρέψουν ή να μην
φύγουν ποτέ και να παραμείνουν.
"Είναι πραγματικά μια υπόθεση τοποθετημένη σε
ατομική βάση, κατά περίπτωση."
Το πρόγραμμα της κυβέρνησης επικεντρώνεται σε
εκείνους για τους οποίους
η επανεγκατάσταση είναι

η καλύτερη επιλογή, διότι μπορεί να χρειαστούν
εξειδικευμένες υπηρεσίες
ή δεν μπορούν να επανενταχθούν πίσω στις κοινότητές τους. Το πρόγραμμα
λειτουργεί κάτω από μια
χαμηλή επιφάνεια για την
προστασία της ιδιωτικής
ζωής μιας πολύ ευάλωτης
ομάδας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση.
«Ανησυχητική» η έλλειψη
της πληροφόρησης
Ο Majed El Shafie, ιδρυτής
της ομάδας υπεράσπισης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Ένας Διεθνής
Ελεύθερος Κόσμος» και
μέλος του νεοσύστατου
Καναδά-Yazidi Συνασπισμός Δράσης, εξήρε την
ομοσπονδιακή κυβέρνη-

ση για την επίδειξη αποτελεσματικότητας, αλλά
αμφισβήτησε την μυστικοπάθεια γύρω από τη
λειτουργία.
"Δεν γνωρίζουμε την διαδικασία. Δεν ξέρουμε αν
είναι πραγματικά η επιλογή των πιο ευάλωτων
ή όχι. Δεν γνωρίζουμε αν
μπορούμε να βοηθήσουμε
ή όχι, ή πώς μπορούμε να
βοηθήσουμε», είπε. "Έτσι,
η έλλειψη πληροφόρησης
είναι πραγματικά ενοχλητική στην οργάνωσή μας."
Πολλοί ηγέτες στην κλειστή κοινότητα των Yazidi
στον Καναδά, που είναι
συγκεντρωμένοι στο Γουίνιπεγκ, το Λόντον, Οντάριο., και την ευρύτερη περιοχή του Τορόντο, δεν

γνώριζαν ότι
η λειτουργία
επανεγκατάστασης είναι
σε εξέλιξη.
Ο El Shafie
είπε ότι ο
Καναδάς θα
πρέπει να
συνεργαστεί
πιο στενά με
τις ΜΚΟ που
δρουν σ τις
πληγείσες
περιοχές, σε
συνεργασία με την Ύπατη
Αρμοστεία για τη βελτίωση
της διαδικασίας αναγνώρισης και επιλογής. Είπε ότι
οι εταίροι στις πληγείσες
περιοχές έχουν εντοπίσει
εκατοντάδες Yazidis που
θέλουν να έρθουν στον
Καναδά, αλλά πολλοί από
αυτούς είναι απρόθυμοι
να έρθουν σε επαφή με
τους εκπροσώπους των
Ηνωμένων Εθνών.
Υπάρχει ανησυχία για το
γεγονός του στιγματισμού
σαν θύμα βιασμού, μεταξύ
των άλλων ανησυχιών,
είπε.
Ο El Shafie πιστεύει ότι οι
γυναίκες Yazidi που καταφέρνουν να φτάσουν
στον Καναδά θα θέλουν
να μείνουν.
"Αυτή δεν είναι η πρώτη
φορά που οι Yazidis έχουν
αντιμετωπίσει διώξεις, και
αν γυρίσουν πίσω δεν θα
είναι η τελευταία φορά»,
είπε. "Νομίζω ότι θα ήθελαν να ξεκινήσουν μια νέα
ζωή σε μια ασφαλή χώρα,
όπου μπορούν να λατρεύουν, όπου δεν υπάρχει
διάκριση εις βάρος τους,
κανένα στίγμα προς τα
θύματα."
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Το Οντάριο, το Κεμπέκ και η Αλμπέρτα συνάπτουν συμφωνίες του συστήματος υγείας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
Ι.Σ. Σ.
- Ο καναδικός Τύπος OTTAWA - Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει συνάψει συμφωνίες χρηματοδότησης για το σύστημα
υγείας με το Κεμπέκ, το
Οντάριο και την Αλμπέρτα, η υπουργός Υγείας
Jane Philpott δήλωσε την
Παρασκευή - μια σημαντική αντιστροφή της τύχης
μετά από μήνες διαπραγματεύσεων και απειλές
αποχωρήσεων στις συνεδριάσεις του περασμένου
έτους.
Η Philpott επιβεβαίωσε τις
διαπραγματεύσεις - που
αφήνουν την Μανιτόμπα
ως το μόνο που απομένει
επαρχιακό προπύργιο - με
ένα πλατύ χαμόγελο και
χειρονομίες επιτυχίας με
τους συναδέλφους της
υπουργούς κατά τη διάρκεια της ημερήσιας περιόδου ερωτήσεων.
Αργότερα αρνήθηκε ότι η
κυβέρνηση χρησιμοποίησε μια «διαίρει και βασίλευε" στρατηγική κατά
των πρωθυπουργών και
του άλλοτε ενιαίου τους
μετώπου ενάντια στις προγραμματισμένες μειώσεις
της Οττάβας στην ετήσια
αύξηση των πληρωμών

μεταφοράς υγείας.
«Έχουν, σύμφωνα με τον
δικό τους ρυθμό, έρθει σε
συμφωνία μαζί μας," είπε
η Philpott.
Μέρος της νέας συμφωνίας με την Αλμπέρτα περιλαμβάνει $ 6.000.000 για
να βοηθήσει την επαρχία
στον αγώνα της ενάντια σε
μια κλιμάκωση της κρίσης
των οπιοειδών.
Ο πρωθυπουργός του
Κεμπέκ Philippe Couillard
επαίνεσε την Οτάβα για
την αναγνώριση του «διακριτικού» χαρακτήρα
της επαρχία του και την
αποδοχή της «αρχή της
ασυμμετρίας», που όπως
είπε θα επιτρέψει στο Κεμπέκ να χρησιμοποιήσει
τις ομοσπονδιακές μεταφορές κατά το δοκούν.
"Από το 2004 είναι ήδη ένα
σημαντικό κέρδος για το
Κεμπέκ, και αυτή εξακολουθεί να είναι η υπόθεση», είπε στο Saguenay,
Que.
"Νομίζω ότι μπορούμε
ακόμη να πούμε ότι έχει
βελτιωθεί. Η δουλειά μου
θα είναι πάντα να βεβαιώσω ότι ο ξεχωριστός
χαρακτήρας του Κεμπέκ
αναγνωρίζεται και επισημαίνεται με συγκεκριμένο

τρόπο."
Ερωτηθείς σε συνέντευξη
Τύπου την Παρασκευή
στο Χιούστον για τις προσφορές σε γενικές γραμμές
και τα σχόλια του Couillard
συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό
επέμεινε ότι οι συμφωνίες
ήταν μια «πολύ μεγάλη
νίκη" για την ομοσπονδία
και για τους Καναδούς.
"Το γεγονός ότι έχουμε
επαρχίες που έχουν συμφωνήσει ότι κάνοντας
ιστορικές επενδύσεις στην
κατ 'οίκον φροντίδα και
στην ψυχική υγεία είναι
σημαντικές για τις κοινότητές μας, για τις οικογένειές
μας και την οικονομική
μας παραγωγικότητα, για
την κοινωνία μας, είναι μια
πολύ μεγάλη νίκη», είπε.
Οι Καναδοί αναμένουν ότι
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι επαρχιακές
και περιφερειακές κυβερνήσεις θα εργαστούν από
κοινού, πρόσθεσε.
"Μερικές φορές, ότι θα
είναι μια μεγάλη συμφωνία που υπεγράφη από
όλους», είπε. «Άλλες φορές
θα πάρει συγκεκριμένες
διαπραγματεύσεις με κάθε
μία από τις επαρχίες."
Οι συμφωνίες ακολου-

θούν ένα συμφωνητικό
που επετεύχθη τον περασμένο μήνα με την British
Columbia που περιλάμβανε 1,4 δις $ σε χρήμα για
την υγεία κατά τη διάρκεια
μιας περιόδου 10 ετών και
$ 10.000.000 ειδικά για την
καταπολέμηση της ενός
ιδιαίτερα οξέος προβλήματος οπιοειδών.
Η Philpott έχει από καιρό
υποστηρίξει για στοχευμένα χρήματα στην κατ
'οίκον φροντίδα και την
ψυχική υγεία, ώστε να
διασφαλιστεί ότι αυτές οι
περιοχές αντιμετωπίζονται
ως προτεραιότητες.
Σε μια συνάντηση των
υπουργών Υγείας και Οικονομικών τον περασμένο
Δεκέμβριο, οι επαρχίες
και οι επικράτειες απέρριψαν μια ομοσπονδιακή
προσφορά των $ 11 δισεκατομμυρίων για διάστημα μεγαλύτερο των 10
χρόνων για τη φροντίδα
στο σπίτι και την ψυχική υγεία, καθώς και $544
εκατομύρια για διάστημα
πέντε ετών για συνταγολόγια φαρμάκων και τις
πρωτοβουλίες σε θέματα
καινοτομίας.
Εκείνη την εποχή, ο υπουργός Υγείας Γκετάν Barrette

του Κεμπέκ απείλησε να
φύγει από το τραπέζι των
διαπραγματεύσεων, αν η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
δεν παρουσιίαζε περισσότερα χρήματα, ενώ ο
Υπουργός Οικονομικών
του Οντάριο Charles Sousa
κατηγόρησε την Οτάβα ότι
προτιμά μια μονομερή
προσέγγιση.
Τον Δεκέμβριο, το κύριο
σημείο διαφωνίας ήταν
ένα ομοσπονδιακό σχέδιο
για να περιορίσουν τις
ετήσιες αυξήσεις της υγειονομικής μεταφοράς στα
τρία τοις εκατό το χρόνο
- το μισό της αύξησης του
έξι τοις εκατό ορίσθηκε
στην τελευταία μακροπρόθεσμη συμφωνία με
τις επαρχίες.
Η Philpott επέμεινε, ωστόσο, ότι η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση είχε θέσει σημαντικές προσφορές στο
τραπέζι που πίστευε θα
αλλάξουν το πρόσωπο της
υγειονομικής περίθαλψης
στον Καναδά.
Ο βουλευτής του NDP του
επαρχιακού κοινοβουλίου της Manitoba Daniel
Blaikie θρήνησε την Παρασκευή ότι η δικαιοδοσία
του του έχει τοποθετηθεί
σε μια θέση του να είναι

το μοναχικό προπύργιο,
λέγοντας ότι οι Φιλελεύθεροι είχαν υποσχεθεί να
συμπεριλάβει όλους σε
μια εθνική συμφωνία για
την υγεία.
Οι πλευρικές μοιρασιές
με επιμέρους επαρχίες
είναι πολύ μακριά από μια
τέτοια συμφωνία, δήλωσε
ο Blaikie.
"Είναι λυπηρό, που η
Manitoba έχει τοποθετηθεί σε αυτήν την δύσκολη
θέση», είπε. "Δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουμε φθάσει
εκεί, διότι θα έπρεπε να
έχουμε μια ομοσπονδιακή
ηγεσία να διαπραγματευθεί μια πραγματική εθνική
συμφωνία για την υγεία."
Από την πλευρά της, η
Philpott φάνηκε αισιόδοξη την Παρασκευή ότι η
Μανιτόμπα θα υπογράψει
την δική της συμφωνία
σύντομα.
« Υπο ψ ι ά ζο μ α ι ότ ι θ α
ακούσουμε σύντομα από
την Manitoba», είπε. "Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι οι
άνθρωποι της Μανιτόμπα
είναι πρόθυμοι να έχουν
πρόσθετους πόρους για
αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς."

«Ψ Υ Χ Ρ Α Ι Μ Ι Α . . . και Σ Υ Ν Ε Σ Η»
Από τον επαναπατριζόμενο Θεσ«ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ και ΣΥΘΝΕΣΗ» είναι ο υπογραμμισμένος τίτλος του άρθρου, γνωστού αρθρογράφου-σχολιαστή που πρόσφατα διαβάσαμε στον κυβερνοχώρο: https://www.
facebook.com/theodore.
messinezis?fref=ts.Το σχόλιο του οξυδερκή σχολιαστή, Θεόδωρο Μεσσηνέζη,
έχει αναφορά στη συμπεριφορά των ...εκλεκτών
του ελληνικού κοινοβουλίου…, το οποίο μας θυμίζει
ή μοιάζει με μια λαϊκή παροιμία που λέει: «Έρμα μαντριά γιομάτα λύκους…,»
ο οποίος, στις 02-03-2017
γράφει μεταξύ άλλων και
τούτα:
«Χθες θαύμασα
και πάλι το ήθος των πολιτικών μας και μάλιστα
πολιτικών που ηγούνται

κομματικών ομάδων!» Και
αλλού σημειώνει: «Τι ήθελαν να αποδείξουν χθες
το πρωί στη βουλή οι δύο
λαλίστατοι αγορητές; Πού
είναι ο σεβασμός προς
τη Βουλή, που δεν είναι
ιδιοκτησία τους, αλλά ιδιοκτησία του Ελληνικού
Λαού, ο οποίος τους έβαλε
εκεί ειδικώς για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα
του Έθνους και όχι για να
λογομαχούν σαν αγροίκοι;
Πού είναι ο σεβασμός προς
τις θέσεις τους και το αξίωμά τους; Πού είναι ο σεβασμός προς τους ίδιους,
τους εαυτούς τους; Πώς θα
απαιτήσουν σεβασμό από
φίλους και αντιπάλους;
Πώς θα επιβληθούν στους
αντιπάλους ή αντιτιθεμένους τους; Έτσι θα υποστηρίξουν τα συμφέροντα
του Έθνους μας; Ή θα τα
καταβαραθρώσουν;»

Δε θα μπορούσαμε να αδιαφορήσουμε στο
εξαίσιο αυτό άρθρο (δείτε
το σύνδεσμο, διαβάστε
το) χωρίς να προσθέσουμε
και το δικό μας κάλεσμα
φωνάζοντας και πάλι: Είναι
κανείς εδώ; Ακούει κανείς;
Ε, εσείς! Ξυπνάτε, ρεεεε!
Ακούτε το δικό μας προμάντεμα που λέει πως στους
γαλαζοπράσινους βάλτους
που πνιγόμαστε, δεν θα
προλάβουμε να κάνουμε
ούτε, μπρε κε κεξ, κουάκ,
κουάκ!
Κι αυτό αποδεικνύεται από το ανύπαρκτο
επίπεδο Πολιτικής Παιδείας και καθώς… «λογομαχούν σαν αγροίκοι…»
(όπως σωστά επισημαίνεται και από τον σχολιαστή)
η βοή της λογομαχίας φτάνει στην Ευρώπη, περνάει
τον Ατλαντικό και από κει

φτάνει στις τριτοκοσμικές
χώρες έτσι που κάνει τους
τριτοσμικούς να αφουγκραστούν τη βοή και με
ικανοποίηση να πουν: Ε,
δεν είμαστε μόνοι· κοιμηθείτε!
Μια άλλη παροιμία (τη μισή εμείς την άλλη
μισή εσείς) που ακολουθεί
λες κι είναι συνέχεια της
πρώτης είναι αυτή που
λέει… «Εδώ ο κόσμος χάνεται…» Κι όπως βεβαιώνει και ο αρθρογράφος…
«Εδώ δεν παίζονται παιχνιδάκια όπως στην αλάνα με
μπάλα ή με σβόλους. Ούτε
κρουαζιέρες με κοτεράκια γίνονται…» θα πούμε
κι εμείς πως: Αυτοί οι…
κύριοι στη βουλή, Ο Λ Ο Ι
, από τον «πραγματοκράτορα» πρωθυπουργό, τον
«ταξικό» του «πολιτικό»
αντίπαλο της αξιωματικής

αντιπολίτευσης, που θα
βγάλει την Ελλάδα από
τον γαλαζοπράσινο βάλτο…,(πράσινος είναι και
τώρα όσο ποτέ, δηλαδή
καμουφλαρισμένος και
ζωγραφισμένος με ΠαΣΟΚική μπογιά και αλίμονο
σ’ εκείνον τον ταλαίπωρο
ψηφοφόρο που ακόμα
δεν το έχει καταλάβει).
Ακολουθούν οι υπουργοί
μέχρι και το τελευταίο και
ασήμαντο «πράμα» - βουλευτή, μεταλλαγμένο …
ιδεολογικά…, (αρκετοί εξ
αυτών γόνοι αγωνιστών
και πατριωτών της Εθνικής
Αντίστασης ΕΑΜ-ΕΛΑΣ…)
όπως η ...σύγχρονη τάξη
επιβάλλει, έχουν μεταβάλει τη βουλή σε ρωμαϊκή
αρένα και τους πολίτες
σε όχλο, που το μόνο που
κάνουν είναι να σηκώνουν
το χέρι και με τον αντίχειρα

Ο Νίτσε και οι ‘Ελληνες
λο <<Η Γέννηση της Τραγωδίας>> (1872) και
συγκεκριμένα
στο κεφάλαιο
15,ο Νίτσε κάνει μία ιδιαίτερα μνεία σ το
ελληνικό έθνος
αποδεικνύοντας
ότι ο Νίτσε είναι
πολύ μπροστά
από την εποχή
του.
Διαβάστε το χαρακτηρισ τικό
απόσπασμα από

Πιο επίκαιρος από ποτέ το βιβλίο:
ο Φρειδερίκος Νίτσε. Στο
πρώτο του βιβλίο, με τίτ- «Αποδεδειγμένα σε κάθε

ξεσπάει εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αυτού του
μικρού και αλαζονικού
έθνους, που είχε το νεύρο
να ονομάσει βαρβαρικά
ότι δεν είχε δημιουργηθεί
Η προσπάθεια αυτή είναι στο έδαφός του.
διαποτισμένη με βαθύτατη
δυσαρέσκεια, διότι οτιδή- Μα ποιοι, επιτέλους, είποτε κι αν δημιουργούσαν, ναι αυτοί των οποίων
φαινομενικά πρωτότυπο η ιστορική αίγλη υπήρξε
και άξιο θαυμασμού, έχανε τόσο εφήμερη, οι θεσμοί
χρώμα και ζωή στη σύ- τους τόσο περιορισμένοι,
γκρισή του με το ελληνικό τα ήθη τους αμφίβολα έως
μοντέλο, συρρικνωνότα- απαράδεκτα, και οι οποίοι
νε, κατέληγε να μοιάζει απαιτούν μια εξαίρετη
με φθηνό αντίγραφο, με θέση ανάμεσα στα έθνη,
μια θέση πάνω από το
καρικατούρα.
πλήθος.
Έτσι ξανά και ξανά μια
οργή ποτισμένη με μίσος Κανένας από τους επανεμπερίοδο της εξέλιξής του
ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να
απελευθερώσει τον εαυτό
του από τους Έλληνες.

φανιζόμενους εχθρούς
τους δεν είχε την τύχη να
ανακαλύψει το κώνειο, με
το οποίο θα μπορούσαμε
μια για πάντα να απαλλαγούμε απ› αυτούς. Όλα τα
δηλητήρια του φθόνου,
της ύβρεως, του μίσους
έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή να διαταράξουν την
υπέροχη ομορφιά τους.
Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή
και φόβο απέναντι στους
Έλληνες. Βέβαια, πού και
πού, κάποιος εμφανίζεται
που αναγνωρίζει ακέραιη
την αλήθεια, την αλήθεια
που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ηνίοχοι κάθε

στραμμένο προς τα κάτω
να συμφωνούν στη συνέχιση του εγκλήματος… -και
το κάνουν σωστά. Οι δε
βουλευτές από τα εναλλάξ,
αέναα, παραπλανητικά
και αποκρουστικά χειροκροτήματα να σείεται η
βουλή, ιδιαίτερα από τις
άκαιρες «αντιπαραθέσεις»
των αρχηγών των κομματικών εταιριών, όταν,
οι δόλιοι, ασήμαντοι και
άχρηστοι για τα ελληνικά
ιστορικά δεδομένα και ιδιαιτερότητες, προβάλλουν
τα ανάρμοστα, αντιδημοκρατικά, αντισυνταγματικά
και ανθελληνικά θεάματα
σαν πραίτορες «πρωταγωνιστές» ενός παράλογου
θεάτρου.
Ε.Ε. –Τρίκαλα Μάρτιος 04
2017 www.fasoulas.de
e-mail: vaios@fasoulas.de

επερχόμενου πολιτισμού
και σχεδόν πάντα τόσο τα
άρματα όσο και τα άλογα
των επερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής
ποιότητας σε σχέση με
τους ηνίοχους, οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας
το άρμα στην άβυσσο, την
οποία αυτοί ξεπερνούν με
αχίλλειο πήδημα».
Μάρτιος 2017
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Οι ίδιες χώρες μέλη της Ε.Ε. είναι και μέλη του ΔΝΤ.
- Για ποια κόντρα μιλάνε; Τι θέλουν από την Ελλάδα; -

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Με αγωνία παρακολουθούμε εις την χώρα μας
τις ειδήσεις, τα σχόλια και
τις ατέρμονες συζητήσεις
που γίνονται εις τα διάφορα Κανάλια για την πορεία
των διαπραγματεύσεων
σχετικά για το κλείσιμο
της 2ης αξιολόγησης και
την αποφυγή ενός Grexit,
που για πολλούς σημαίνει
το τέλος της Ελλάδος. Έχει
επισημανθεί πολλές φορές
ο ρόλος της Ιστορίας, αλλά
και η σχέση του κάθε ανθρώπου με αυτήν, κυρίως
εκείνων οι οποίοι εκλέγονται και αναλαμβάνουν
την διακυβέρνηση και τις
μεγάλες ευθύνες για την
πορεία της χώρας τους. Η
σωστή πληροφόρηση, η
αξιολόγηση και εκτίμηση
κάθε πληροφορίας είναι
το άλφα και το ωμέγα για
την άσκηση της πολιτικής
και την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων
ενός Λαού, μίας Πολιτείας.
Όποιος έχει επισκεφθεί
την Γερμανία διαπιστώνει
ότι η χώρα αυτή είναι ένα
τεράστιο εργοτάξιο που
παρομοιάζεται με μία κυψέλη ακούραστων εργαζό-

μενων μελισσών.
Ηταν και είναι το
πεπρωμένο αυτής
της χώρας να ευθύνεται για τους
2 Παγκοσμίους
Πολέμους εξαιτίας της εργατικότητάς της και
της δύναμης που
αλλάζει την φύση
του αν θρώπου
και τον οδηγεί
σε αλαζονεία και
εκτροπές απέναντι των άλλων.
Ήδη από τα μέσα
τ η ς δ ε κα ε τ ί α ς
του 70 και πάλιν
η χώρα αυτή είχε
τον ηγετικό ρόλο εις την
τότε ΕΟΚ. Εκ του λόγου
αυτού η Κυβέρνηση του
Κωνσταντίνου Καραμανλή,
ο οποίος επιδίωκε την ταχύτατη ένταξη της χώρας
μας εις την ΕΟΚ απέστειλε
εις την Γερμανία 6 Υπουργούς (Αντιπρόεδρος Γεώργιος Ράλλη, Άννα Συνοδινού, Γεώργιος Αστεριάδης, Ιωάννης Φικιώρης,
Ζαχαρίας Κρατσάς) σε μία
εξαήμερη επίσκεψη 23.0228.02.1975, σκοπός της
οποίας ήταν να πεισθεί η
Γερμανία για την αναγκαιότητα της ένταξης μας
εις την Ε.Ο.Κ. Οι ‘Ελληνες
πολιτικοί, η επίσκεψή των
οποίων αποκρύφτηκε από
την δημοσιότητα, είχαν
επαφές με σημαίνοντες
πολιτικούς παράγοντες
της Γερμανικής Κυβέρνησης, Υπουργούς, αλλά και
Πρωθυπουργούς των Κρατιδίων, οι οποίοι αργότερα
ανεδείχθησαν σε Καγκελάριους και Προέδρους
της Γερμανίας, αλλά και με
βαρόνους της γερμανικής
Οικονομίας. Η Γαλλία ήδη
τότε είχε απολέσει τον
ρόλο της εντός της ΕΟΚ και

εκ του λόγου αυτού τέλη
του 1979 ο Γάλλος Πρόεδρος Ζισκάρ ντ’Εσταιν
(Giscard d’Estaing) παρέπεμψε τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή να ταξιδεύσει
εις την Βόννη και να ζητήσει την συγκατάθεση
του Γερμανού Καγκελαρίου Χέλμουτ Σμίτ (Helmut
Schmidt) για την πλήρη
ένταξη της Ελλάδος εις
την ΕΟΚ.
Από τότε έχουν περάσει
πολλά χρόνια και όλοι βιώνουμε την σκληρότητα
της γερμανικής πολιτικής,
που όσο χειροτερεύουν
τα πράγματα εντός της
Ε.Ε. αλλά και παγκοσμίως,
τόσο περισσότερο η Γερμανία δια της στάσης της
κινδυνεύει να γίνει και πάλιν υπαίτια μία παγκόσμιας
αποσταθεροποίησης και
ανατροπής. Εξαιτίας του
αδιεξόδου εις το οποίο
ευρίσκεται η χώρα μας,
οι Πολιτικοί μας και τα
ΜΜΕ ευελπιστούν ότι η
σωτηρία της Πατρίδας
μας εναπόκειται τώρα εις
την πιθανή νίκη των Σοσιαλδημοκρατών (SPD)με
τον Μάρτιν Σούλτς και την
ήττα της κ. Μέρκελ και του
κ. Σόιμπλε. Η αφέλεια και
η εσωστρέφεια, αλλά και
η ανιστορημένη συμπεριφορά των Πολιτικών της
χώρας μας και των ΜΜΕ
δεν επιτρέπουν σε αυτούς να αντιληφθούνε την
πραγματικότητα που είναι
συστατικό εργαλείο της
Ιστορίας. Ότι η Γερμανία
δεν μπορεί να αποποιηθεί την δύναμη της, τον
ρόλο της εις την παγκόσμια πολιτική, και ως εκ
τούτου πλανάται οικτρά,
όποιος πιστεύει ότι ο νέος
Καγκελάριος και ο νέος
υπουργός Οικονομικών
της Γερμανίας θα απο-

ποιηθεί την φύση του ως
Γερμανός και θα αποκλίνει
από την δύναμη και τον
ρόλο της χώρας του εις την
παγκόσμια πολιτική.
Από την έναρξη της κρίσης
εις την χώρα μας το 2009,
πολύς ο λόγος για τον ρόλο
των Ευρωπαϊκών Θεσμών
και την συμμετοχή του
ΔΝΤ εις το Πρόγραμμα.
Ουδείς όμως έχει ασχοληθεί γιατί η χώρα μας
οδηγήθηκε συστηματικά
εις την καταστροφή, γιατί
συνθλίβεται καθημερινώς
εις τις Συμπληγάδες, και
τι κρύβεται πίσω από την
«αποτυχία των Ευρωπαϊκών Θεσμών και του ΔΝΤ
και την δήθεν μεταξύ των
σύγκρουση!». Ας βάλουμε
τα πράγματα σε μία τάξη
και ανατρέξουμε και πάλιν
εις την Ιστορία, η οποία
αποσιωπείται συστηματικά από τους Πολιτικούς
και τα ΜΜΕ. Το ΔΝΤ ιδρύθηκε την 1.-22.07.1944
εις το Bretton Woods της
Πολιτείας των ΗΠΑ New
Hampshire. Σε αυτό συμμετέχουν σήμερα 189 χώρες. Ασφαλώς και όλες οι
χώρες της Ευρώπης, οι
οποίες λόγω της οικονομικής ισχύς τους έχουν
σημαντικούς ψήφους και
αποφασιστικό ρόλο εις
τις αποφάσεις του ΔΝΤ
ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά και
των Εκτελεστικών Διευθυντών π.χ. των Ομάδων
των Ευρωπαϊκών Χωρών.
Ένα και μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα: οι
πολυπληθέστερες χώρες
του κόσμου Κίνα (1.37
δις) και Ινδία (1.31 δις),
διαθέτουν μόλις 3.81% και
2.44%= 6.25% ψήφους,
ενώ αντιθέτως η Γερμανία
(82 εκ.) και Λουξεμβούργο
(0.57 εκ.) 5.81% και 0,20%=

6.01 %ψήφους. Εκ του
λόγου αυτού, ενώ η κρίση
χρέους της χώρας μας
είναι μία καθαρώς εσωτερική υπόθεση της Ε.Ε., η
πρόσδεση του ΔΝΤ εις τα
Προγράμματα βοήθειας
(Μνημόνια!) έγινε σκόπιμα
για να ασκείται πολύ μεγαλύτερη και ισχυρότερη
πίεση, αλλά και εκβιασμοί
απέναντι της Ελλάδος.
Εδώ τίθεται το ερώτημα:
προς τι αυτή η διαφωνία μεταξύ ΔΝΤ και των
υπολοίπων 3 Θεσμών της
Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
και Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα) όταν όλες οι
χώρες της Ε.Ε. είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΔΝΤ,
συμμετέχουν δηλαδή σημαντικά εις τις αποφάσεις του ΔΝΤ; Για ποια
κόντρα μιλάνε, όταν το
ΔΝΤ χρησιμοποιείται εδώ
και 7 χρόνια ως εργαλείο,
δηλαδή ως υποχείριο της
Ε.Ε., εις βάρος της Ελλάδος;
Αυτή η παραδοξότητα, η
οποία αποσιωπείται από
όλους, αλλά και το θέατρο
της «δήθεν σύγκρουσης
των ευρωπαϊκών θεσμών
με το ΔΝΤ» δημιουργεί
εύλογες απορίες, αλλά και
υποψίες αποπροσανατολισμού της διεθνούς κοινής
γνώμης από τον κίνδυνο
ενός ντόμινου ανατροπής
της βαριάς, εξαθλιωμένης
κατάστασης δισεκατομμυρίων ανθρώπων της
υφηλίου.
Ως εκ τούτου, η Ελλάς
πρέπει να υποστεί τις βαρύτατες συνέπειες προς
παραδειγματισμό, αλλά
και εξαιτίας της ιστορικής της βαρύτητας και
της μεγάλης και διεθνούς
αναγνωρισημότητάς της.
Οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

και το ΔΝΤ επιδιώκουν
την ολοκληρωτική και ταπεινωτική υποταγή της
Ελλάδος εντός της Ε.Ε.,
και αγωνιούν για το ενδεχόμενο μιας εθελουσίας
εξόδου της χώρας μας από
την Ε.Ε. Που θα οδηγούσε
αναπόφευκτα όχι μόνον εις
την κατάρρευση της Ε.Ε.,
αλλά και σε μία παγκόσμια
ανατροπή. Διότι τις τελευταίες δεκαετίες τα 7/10 του
παγκόσμιου πληθυσμού
λιμοκτονεί εξαιτίας της
πολιτικής της παγκοσμιοποίησης ως νέο παγκόσμιο πολιτικό-οικονομικό
κατεστημένο, το οποίο
καταλύει έθνη, κράτη, κυβερνήσεις, κοινοβούλια,
παραδόσεις, πολιτισμούς,
ισοπεδώνει ιδεολογίες και
πολιτειακά συστήματα, και
συσσωρεύει τον πλούτο
εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων ευρώ εις τα χέρια
των ολίγων.
Το νέο σύνθημα που ακούγεται έντονα μετά τις εκλογές εις τις Η.Π.Α. είναι: τα
χρήματα πρέπει να επιστρέψουν σε όλους τους
ανθρώπους για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη,
αλλά και για να διασφαλισθεί η γαλήνη και η ειρήνη
εις την ανθρωπότητα.
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Ο αρθρογράφος κρητικής
(Μαριού Ν. Ρεθύμνης) και
θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις την
Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις
την Βόννη και Ιστορία και
Πολιτιστική κληρονομιά
εις την Αθήνα. Διετέλεσε
επί 5 χρόνια υπάλληλος
της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας και επί
30-ετίας Διπλωματούχος
Ξεναγός για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Το κυβερνητικό πλοίο απέκτησε και δεύτερο καπετάνιο;
Του Γιάννη Σιδέρη
Οι διεθνείς επαφές δεν
αρκούν να αναδείξουν
ως ακμαίο, το αποδυναμωμένο πρωθυπουργικό
προφίλ του Αλέξη Τσίπρα,
το οποίο δέχτηκε τελευταία διπλό πλήγμα από τον
συγκυβερνήτη Πάνο, με
αποτέλεσμα να επικρατεί
δυσθυμία στο Μαξίμου.
Το ισχυρότερο ήταν η εκκωφαντική διαβεβαίωση
ότι «μαζί με τον Τσίπρα
δίνουμε εντολές στον Τσακαλώτο». Μπορεί να ήταν
μια άκομψη προσπάθεια
επίδειξης αγαστής συνεργασίας των δύο, ή ακόμη
και τόνωσης του αρχηγικού του προφίλ στους
βουλευτές του κόμματός
του, που φέρουν το σταυρό της προψήφισης των
απεχθών μέτρων. Ωστόσο
εξ αντικειμένου λειτούργησε μειωτικά για τον πρωθυπουργό. Δημιούργησε
την εικόνα για ύπαρξη δύο
«πρωθυπουργευόντων»,
παρότι ο κ. Καμμένος,
ασχέτως αν είναι αρχηγός
συγκυβερνώντος κόμματος, σε κυβερνητικό επίπεδο είναι απλώς ένα από

τα μέλη του υπουργικού
Συμβουλίου, και μάλιστα
όχι το πρώτο τη τάξει.
Η τελευταία του ιδιότητα,
και οι πρωτοβουλίες που
λαμβάνει, είτε εξαγγέλλοντας εξοπλισμούς, είτε
απαντώντας στους Τούρκους για τα Ιμια (κατά παράβαση του διπλωματικού
πρωτοκόλλου που θέλει
τον υπουργό Εξωτερικών
να απαντά σε αυτά), δημιούργησαν μια ακόμη πηγή
δυσθυμίας.
Eδωσε την αίσθηση ότι ο
κ.Τσίπρας δεν είναι ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος καπετάνιος που οδηγεί

εκτιμήσεις, επικράτησαν δεύτερες σκέψεις,
λόγω συγκυρίας: Μήπως
η παρουσία
του εκληφθεί
ως πρόκληση
στην απέναντι
πλευρά του Αιγαίου και οξυνθούν τα πνεύματα. Ομως
μια τέτοια
συμπεριφορά
διπλωματικής
σωφροσύνης
με πυγμή και γνώση το
– αν είναι σωφροσύνη –
πλοίο, αλλά υπάρχει δίπλα
αποδομεί το προφίλ ενός;
και ένας… ανθυποκαπετάπρωθυπουργού.
νιος, που κιαλάρει τη δική
του ρότα.
«Συνεπής» με τις εξαγΒέβαια ο κ. Τσίπρας, αυτογελίες
καταστροφικά φερόμενος,
Πάντως σε μια άλλη πτυχή
αποδυνάμωσε έτι περαιτης κυβερνητικής δράσης,
τέρω ο ίδιος το πρωθυαδίκως κατηγορείται ο
πουργικό του προφίλ. Δεν
πρωθυπουργός για ασυνέπαρέστη στην πανηγυρική
πεια λόγων και έργων.
συνεδρίαση της Βουλής,
«Δώστε μας έξι μήνες και
κατά την οποία κηρύχτηκε
θα είμαστε μια άλλη χώρα»
το 2017 ως έτος Δωδεκαείχε δηλώσει στο περιοδινήσου, με αφορμή την συκό stern τον Φεβρουάριο
μπλήρωση 70 χρόνων από
του15, λαμπερός τότε –
την ένωση με την Ελλάδα.
καθότι φρέσκος.
Παρότι είχε αναγγελθεί η
Η αλήθεια είναι ότι του
παρουσία του, σύμφωνα με
πήρε λίγο παραπάνω αλλά

με επιμονή και υπομονή τα κατάφερε. Η Ελλάδα φιγουράρει ξανά
την 4η θέση του δείκτη
εξαθλίωσης μεταξύ 65
χωρών, που διαμορφώνει
το bloomberg. Την πρώτη
θέση επαξίως καταλαμβάνει, για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά, η χώρα πρότυπό
μας, η Βενεζουέλα, ενώ
στο δείκτη των… αρίστων,
προηγούνται ημών, εκτός
αυτής, η Νότια Αφρική και
η Αργεντινή.
Το να αγγίζεις το πρότυπό
σου είναι επιτυχία έστω
και επί μέρους: Ο Αλέξης
Τσίπρας είχε δηλώσει στο
λατινοαμερικάνικο κανάλι
Telesur στις 12/6/2012 ότι
«Η Βενεζουέλα αποτελεί
ένα μοντέλο που πρέπει
να ακολουθήσουμε ώστε
να αφήσουμε πίσω το καπιταλιστικό μοντέλο που
κυριαρχεί σήμερα».
Τα ανωτέρω αναφερόμενα, δεν αποτελούν ξαναζεσταμένη προπαγάνδα.
Απλώς υπενθυμίζουν το
αυταπόδεικτο: Για να υλοποιήσει κάποιος μια πολιτική θα πρέπει οι κατευθυντήριες γραμμές αυτής,
να απορρέουν από την

πολιτική του φιλοσοφία.
Στην αντίθετη περίπτωση
συμβαίνει αυτό που συμβαίνει με την παρούσα
κυβέρνηση.
Σέρνεται, νομοθετεί εξ
ανάγκης πολιτικές που
δεν τις πιστεύει, οι νόμοι
παραμένουν ψηφισμένοι
αλλά μη υλοποιήσιμοι, και
η χώρα καθηλωμένη. (Η
όλη κατάσταση έχει αποκρυσταλλωθεί σε μία ρήση
του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης Β. Αποστόλου,
ο οποίος στην ολομέλεια
της Βουλής είχε δηλώσει,
για νόμο της αρμοδιότητάς του: «θα τον ψηφίσουμε αλλά δεν θα το
εφαρμόσουμε»).
Θυμήθηκαν την ανάπτυξη
Ενώ παραδέρνουν στις
συμπληγάδες μεταξύ Ε.Ε.
και ΔΝΤ, αποφάσισαν να
προβούν σε μια επικοινωνιακή φυγή προς τα μπρος,
προκειμένου να αλλάξουν
την ατζέντα, αλλά και να
γλυκάνουν το πικρό ποτήρι των βουλευτών, για την
ψήφιση των μέτρων που
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 24
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Η Σφαγή στην Πηγάδα του Μελιγαλά.
73 χρόνια άρνηση και παραποίηση
Ιωάννης Κ. Μπουγάς*
Το παρόν είναι απάντηση στο άρθρο του Διονύση Χαριτόπουλου (Δ.Χ.)
στο Πρώτο Θέμα («Έγινε η ντροπή σημαία»,
22/1/2017), το οποίον κατά
δήλωσή του ήταν απάντηση σε άρθρο του Μάριου
Αθανασόπουλου (Μ.Α.)
στο Βήμα («Μνήμη και
Πολιτική στην Πηγάδα του
Μελιγαλά»,12//12/2016).
Το άρθρο του Δ.Χ. ήταν
πλήρες από παραποιήσεις,
μισές αλήθειες, και αποκρύψεις των πραγματικών
γεγονότων. Θα απαντήσω
στις πιό σημαντικές, αρχίζοντας με τη διαπίστωση
ότι ο αρθρογράφος δείχνει
εμφανή πρόθεση να αποκλείσει τον διάλογο, αφού
χαρακτηρίζει προκαταβολικά ακροδεξιό, Χρυσαυγίτη, απόγονο δοσιλόγων ή
ταγματασφαλιτών όποιον
δεν παραδέχεται την Αριστερή Ιστοριογραφία για
τη Σφαγή στη Πηγάδα
του Μελιγαλά και τα άλλα
γεγονότα του 1943-1944
στην Πελοπόννησο, ή με
κάποιον τρόπο τιμά τα
θύματα του ΕΛΑΣ/ΚΚΕ την
ίδια περίοδο.
Αυτό είναι μιά γενική τακτική των απολογητών της
Αριστεράς και μέχρι τώρα
τους έχει αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, αφού
έχουν κατορθώσει να επιβάλλουν τη δική τους ψευδεπίγραφη Ιστορία της
δεκαετίας 1940-49. Όσον
αφορά τον προσεταιρισμό
των εκδηλώσεων Ιστορικής μνήμης, όπως είναι η
Σφαγή στην Πηγάδα, από
τη Χρυσή Αυγή, αυτό οφείλεται κυρίως στην εγκατάλειψή τους από τις αρχές
και τη φυσιολογική κάμψη
στη συμμετοχή συγγενών
λόγω του παρελθόντος
χρόνου. Όμως, η παρουσία
της ΧΑ δεν απαλλάσει την
ηγεσία της Αριστεράς από
την ευθύνη του φρικτού
εγκλήματος της Πηγάδας,
όπως δεν την απαλλάσει
και η πολύχρονη και επίμονη παραποίηση των
πραγματικών γεγονότων
και η απόκρυψη της ευθύνης του Άρη Βελουχιώτη,
του Νίκου Μπελλογιάνη,
του Αχιλλέα Μπλάνα, και
του Τάσσου Κουλαμπά,
όλων τους κορυφαίων στελεχών του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ
Πελοποννήσου, παρόντων
στον Μελιγαλά και με συμμετοχή στην οργάνωση
της μεγάλης σφαγής.
Ο κ. Χαριτόπουλος παρουσιάζει ως δήθεν γεγονός
ότι τα Τάγματα Ασφαλείας
(ΤΑ) σε όλες τις περιοχές
που δημιουργήθηκαν και
τις χρονικές περιόδους
που έδρασαν, ήταν ίδια και
οι ταγματασφαλίτες ήταν
οι «κακοί» και οι «εγκληματίες», ενώ οι αντάρτες
του ΕΛΑΣ ήταν οι «καλοί»,
οι «πατριώτες», και οι «τιμωροί» των κακών! Η αλήθεια απέχει πολύ, και είναι
εν πολλοίς τελείως αντεστραμμένη. Το Β ́ Αρχηγείο

Χωροφυλακής με έδρα
την Τρίπολη και διοικητή
τον συντ/ρχη Διονύσιο
Παπαδόγκωνα που είχε
οργανώσει τα ΤΑ του νομού Μεσσηνίας, καθώς και
της Αρκαδίας και Λακωνίας, ήταν καθαρά γέννημα
της ΕΑΜοκρατίας και της
Κόκκινης Τρομοκρατίας
του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΟΠΛΑ/
ΚΚΕ. Ιδρύθηκε μόλις την
άνοιξη του 1944. Είχε προηγηθεί η εξόντωση όλων
των πατριωτικών οργανώσεων αντίστασης (με την
έννοια ότι δεν ήταν κομματικές όπως ο ΕΛΑΣ) από
τονΕΛΑΣ στον Κατοχικό
Εμφύλιο το καλοκαίρι και
το Φθινόπωρο του 1943.
Τη νίκη του ΕΛΑΣ και τη
μονοπώληση του ένοπλου
αντάρτικου ακολούθησε η
μαύρη περίοδος της Κόκκινης Τρομοκρατίας.
Σε όλη την ύπαιθρο της Πελοποννήσου, έξω από τις
μεγάλες πόλεις στις οποίες υπήρχαν Γερμανικές
φρουρές, περιοχή που οι
κομμουνιστές αποκαλούσαν «Ελεύθερο Μωριά»,
επεβλήθει η ΕΑΜοκρατία
με κοινό χαρακτηριστικό
τη βίαιη φορολογία και το
πλιάτσικο σε όσους δεν
τους προσκυνούσαν, τα
«Λαϊκά Δικαστήρια», και
τα δεκάδες Στρατόπεδα
Συγκέντρωσης σε ορεινά χωριά και μοναστήρια. Οι κρατούμενοι των
Στρατοπέδων δοκίμαζαν
στερήσεις, βασανισμούς,
προσβολές, βιασμούς, και
εκτελέσεις. Από αυτά τα
Στρατόπεδα το 1943-44
πέρασαν χιλιάδες πολίτες,
αξιωματικοί και πρώην
αντάρτες των πατριωτικών
οργανώσεων που αρνήθηκαν να καταταγούν στον
ΕΛΑΣ και δεν μπόρεσαν
να διαφύγουν στην Αθήνα.
Χιλιάδες εκτελέστηκαν με
ή χωρίς «δίκη» σε στημένα
«Λαϊκά Δικαστήρια». Μόνο
στην Αργολιδοκορινθία,
όπου δρούσε ο Θεόδωρος
Ζέγγος ως Πρειφερειακός
Αντιπρόσωπος του ΚΚΕ Πελοποννήσου, εσφάγησαν
πάνω από 1200 κάτοικοι,
συμπεριλαμβανομένων
πολλών γυναικών και παιδιών.
Στη Μεσσηνία, λειτουργούσαν Στρατόπεδα του
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στα ορεινά
χωριά Ποταμιά, Μανιάκι,
Άνω Μέλπεια, Αυλώνα,
Κούβελα, και δυό στον
Ταύγετο (στο μοναστήρι
Βελανιδιάς και στο χωριό Λαδάς Αλαγωνίας).
Τα θύματα της Κόκκινης
Τρομοκρατίας της Κατοχής
στη Μεσσηνία ήταν 300350. Στο βιβλίο του Κοσμά
Αντωνόπουλου «Εθνική
Αντίσταση 1941-45» υπάρχουν 283 ονόματα θυμάτων, και μεταξύ αυτών
πολλά διακεκριμένα μέλη
της κοινωνίας, πολλοί αξιωματικοί του στρατού και
της Χωροφυλακής, ως και
γυναίκες. Όλα αυτά ελάμβαναν χώρα στον «Ελεύθερο Μωριά» 6-7 μήνες
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ των

ΤΑ, όταν κανείς οπαδός του
ΚΚΕ δεν είχε διωχθεί από
την αντικομμουνιστική
πλευρά! Δυστυχώς τα θύματα αυτών των σφαγών
του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΟΠΛΑ/
ΚΚΕ στην Κατοχή έχουν
εν πολλοίς παραβλεφθεί
ιστορικά, ίσως λόγω των
μεγάλων σφαγών του Σεπτεμβρίου 1944, που μόνο
στη Μεσσηνία αριθμούσαν πάνω απο 2.500.
Την άνοιξη του 1944 η κατάσταση είχε φθάσει στο
απροχώρητο για τη συντριπτική πλειοψηφία του
λαού του «Ελεύθερου Μωριά», και ειδικά γι αυτούς
που το ΕΑΜ/ΚΚΕ είχε χαρακτηρίσει ως «αντίδραση»,
δηλαδή αντικομμουνιστές.
Τότε, κάποιοι αξιωματικοί
από αυτούς που είχαν επιζήσει στους διωγμούς του
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ του 1943
και τις απόπειρες δολοφονίας τους –αναφέρω ως
παραδείγματα τους ταγμ/
ρχες Παναγιώτη Στούπα
και Γεώργιο Κοκκώνη, και
τον συντ/ρχη Διονύσιο Παπαδόγγονα- πήραν όπλα
από εκείνα που οι Γερμανοί
είχαν συγκεντρώσει από
τους Ιταλούς, και κατέβηκαν από την Αθήνα μαζί
με πρώην αντάρτες των
πατριωτικών οργανώσεων
και σχημάτισαν τα ΤΑ. Αυτά
τα ΤΑ ήταν απλά αντίπαλοι
του ΕΛΑΣ, και μονάδες
αστυνόμευσης και προστασίας της συντριπτικής
πλειοψηφίας του λαού
που υπέφερε από την ΕΑΜοκρατία και την Κόκκινη
Τρομοκρατία.
Τα ΤΑ υπό τον Παπαδόγκωνα στη Νότια Πελοπόννησο, φυσικά δρούσαν με
την άδεια των Γερμανών,
αλλά ήταν τόσον φιλικά
προς τους Γερμανούς όσον
και οι ηγέτες του ΚΚΕ, που
τότε συμμετείχαν στην
κυβέρνηση του βασιλιά
Γεεωργίου Β ́, ήταν φιλικοί
προς αυτόν και αγωνίζονταν για την επιστροφή
του στην Ελλάδα. Οι ταγματασφαλίτες της Πελοποννήσου ποτέ δεν σήκωσαν όπλο εναντίον των
συμμάχων ούτε και κατά
του Ελληνικού Στρατού,
όπως επανειλημμένα έκανε ο ΕΛΑΣ. Αυτό πρέπει να
το θυμούνται οι σύγχρονοι
κριτές τους.
Δ.Χ. : «...Αυτή η κωμόπολη
της Μεσσηνίας (σ.σ. ο Μελιγαλάς) είναι το απόρθητο
φρούριο των ταγματασφαλιτών. Με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις (Mazauer),
έχουν σκοτώσει πάνω από
1500 ανθρώπους της περιοχής, έχουν ληστέψει,
κάψει και βιάσει..».

Μελιγαλά έδρασε για ένα
πεντάμηνο και ήταν υπό
την ηγεσία του ταγμ/ρχη
Παναγιώτη Στούπα, ενός
τίμιου αξιωματικού και
ηρωϊκού στρατιώτη στη
Μικρά Ασία, στην Αλβανία,
και την Αντίσταση. Απαγόρευε τη βία, το πλιάτσικο,
και τις καταστροφές δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας. Ούτε λόγος να γίνεται
για ληστείες, βιασμούς και
εμπρησμούς. Αυτά προέρχονται ή από τη φαντασία
του κ. Χαριτόπουλου ή
κρίνει από τη δράση του
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΟΠΛΑ. Πρώτο μέλημά του Στούπα
ήταν η απελευθέρωση των
κρατουμένων στα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης του
ΕΑΜ/ΚΚΕ στη Μεσσηνία
και η προστασία του πληθυσμού από τη βία των
κομμουνιστών. Υπό την
ηγεσία του το ΤΑ Μελιγαλά
δεν προέβει σε εκτελέσεις,
μόνο σε συλλήψεις επικινδύνων στελεχών και μελών
του ΚΚΕ. Σε συγκρούσεις
του ΤΑ με μέλη της ΟΠΛΑ
ή του εφεδρικού ΕΛΑΣ,
υπήρξε ένας αριθμός νεκρών, μικρότερος των είκοσι σε όλη τη Μεσσηνία.
Όταν λοιπόν ο κ. Χαριτόπουλος υποστηρίζει ότι το
ΤΑ Μελιγαλά είχε εκτελέσει
1500, αντιγράφοντας τον
Mazaouer, είναι τελείως
εκτός πραγματικότητος.
Και το επειχείρημα ότι οι
σφαγές στον Μελιγαλά
ήταν αντίποινα και αντεκδικήσεις για εγκλήματα
των ταγματασφαλιτών,
είναι τελείως αναληθές και
προφανώς χρησιμοποιείται για να αμβλύνει την
ευθύνη του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/
ΚΚΕ για τη σφαγή με τά τη
μάχη.
Μ.Α.: «..(στον Μελιγαλά
έλαβαν χώρα) συγκρούσεις ανάμεσα στα υπολείμματα των Ταγμάτων Ασφαλείας που είχαν σωθεί μετά
τη μάχη της Καλαμάτας και
στους άνδρες του ΕΛΑΣ με
επικεφαλής τον ίδιο τον
Άρη Βελουχιώτη..» «...Οι
νεκροί από τη μάχη και τις
εκτελέσεις που ακολούθησαν, συγκεντρώθηκαν
και ενταφιάστηκαν σε ένα
ξεροπήγαδο έξω από τον
Μελιγαλά με την ονομασία
«Πηγάδα»....».
Δ.Χ. « ... Όσο κι αν προσπάθησαν οι ηγέτες του
ΕΛΑΣ δεν κατόρθωσαν
να αποτρέψουν τις αυτοδικίες, μόνο να τις περιορίσουν...» «..Για τον ΕΛΑΣ
οι νεκροί αντάρτες στην
τριήμερη μάχη είναι 120
και οι τραυματίες 200, ενώ
για τα Τάγματα και τους
συμπαραστάτες τους οι
νεκροί είναι συνολικά 600
στη μάχη και στις πράξεις αντεκδίκησης που
ακολούθησαν...» «..τότε
εμφανίζεται ο Άρης.», «...
Όμως ο Άρης δεν μένει
στον Μελιγαλά», «Με την
αποχώρηση του Άρη εξαπλώνεται το χάος».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Άγνωστο από
που προήλθε ο αριθμός
1500. Το ΤΑ της Καλαμάτας
είχε εκτελέσει 27 άτομα ως
αντίποινα για την εκτέλεση
ενός αξιωματικού του από
την ΟΠΛΑ, και σε άλλη περίπτωση είχε παραδώσει ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τι ακριβώς
28 μέλη και φίλους του ΚΚΕ συνέβει στον Μελιγαλά;
στους Γερμανούς. Το ΤΑ Η μάχη μεταξύ ΕΛΑΣ και

του ΤΑ ξεκίνησε στις 13
Σεπτεμβρίου και έληξε
στις 15 του μηνός, ημέρα
Παρασκευή. Οι νεκροί της
μάχης ήταν ελάχιστοι απο
την πλευρά του ΤΑ –λιγότεροι από 30- και περίπου
150-200 από τον επιτιθέμενο ΕΛΑΣ, αλλά δεν
ρίχτηκαν στην Πηγάδα.
Οι πρώτοι πετάχτηκαν σε
πρόχειρους τάφους, και οι
αντάρτες του ΕΛΑΣ ενταφιάστηκαν στο νεκροταφείο.
Το γράφει και ο καπετάνιος
του ΕΛΑΣ Ευάγγελος Μαχαίρας ο οποίος εκφώνησε
και τον επικήδειο λόγο
κατ’ εντολή του Βελουχιώτη. Τις πρώτες ώρες μετά
την είσοδο των ανταρτών
στην πόλη, έγιναν λίγες
δεκάδες δολοφονίες. Δεν
ήταν όμως αυτοδικίες. Οι
δολοφόνοι ήταν αντάρτες και καπετάνιοι του
ΕΛΑΣ και δολοφονούσαν
συγκεκριμένες προσωπικότητες της πόλεως τους
οποίους η τοπική ηγεσία
του ΕΑΜ/ΚΚΕ είχε κατατάξει στην «αντίδραση».
Γιά παράδειγμα, θύματα
της πρώτης ημέρας ήταν
οι ιατροί Γρηγόρης Μπερσής και Αλκιβιάδης Λαντζούνης, ο φαρμακοποιός
Κωνσταντίνος Λάσκαρης,
ο δικηγόρος Λυκούργος
Λαντζούνης, και ο έμπορος
Παναγιώτης Λαντζούνης.
Ο Βελουχιώτης ήταν τότε
επικεφαλής της 3ης μεραρχίας του ΕΛΑΣ, δηλαδή ολοκλήρου του ΕΛΑΣ
Πελοποννήσου. Δεν ήταν
παρών επί τόπου όταν
γίνονταν οι μάχες της Καλαμάτας και του Μελιγαλά,
αλλά ήταν σε συνεχή επαφή μέσω ασυρμάτου με
τον Ωρίωνα, τον καπετάνιο
της 9ης ταξιαρχίας που
συμμετείχε στις μάχες. Οι
μονάδες λοιπόν του ΕΛΑΣ
που έδρασαν στην Καλαμάτα και στον Μελιγαλά,
όχι μόνον ήταν υπό τις
διαταγές του, αλλά ακολουθούσαν τις συνεχείς
εντολές του, δρούσαν εν
γνώσει του, και με δική του
ευθύνη. Ο ίδιος έφθασε
στον Μελιγαλά το απόγευμα της 15ης Σεπτεμβρίου,
λίγο μετά το τέλος της μάχης, και παρέμεινε μέχρι το
μεσημέρι της 17ης. Πριν τις
μάχες στην Καλαμάτα και
τον Μελιγαλά, ο Άρης είχε
κοινοποιήσει διαταγή προς
τον ΕΛΑΣ σύμφωνα με την
οποίαν «πας συλλαμβανόμενος ταγματασφαλίτης
να τυφεκίζεται επί τόπου».
Γι αυτό, όταν το Σάββατο
16 Σεπτεμβρίου, δεύτερη
ημέρα στον Μελιγαλά,
επισκέφθηκε μαζί με τον
Νίκο Μπελλογιάνη, τον
Αχιλλέα Μπλάνα και τον
Τάσσο Κουλαμπά, τους
κρατούμενους στο Μπεζεστένι και βρήκε μεταξύ
αυτών και εκατοντάδες
ταγματασφαλίτες, έγινε
έξω φρενών και έδωσε
νέα διαταγή να ελεχθούν
όλοι και να μη γλυτώσει
κανείς. Επελέγει εξαμελής
Επιτροπή να εφαρμόσει
τη διαταγή, και ορίσθηκαν
ως σφαγείς οι αντάρτες

μιάς Διμοιρίας του 8ου
συντάγματος ΕΛΑΣ Λακωνίας από τα χωριά του
Πάρνωνα. Οι 30 περίπου
αντάρτες παρέμειναν στον
Μελιγαλά και έσφαζαν
στην Πηγάδα. Προφανώς
ο Άρης διάλεξε αυτούς
τους αντάρτες λόγω προηγουμένης εμπειρίας, και
για να μην μπορούν να
αναγνωρισθούν από τους
ντόπιους.
Η Σφαγή στην Πηγάδα
άρχισε την επομένη, 17
Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, και τελείωσε την
Τετάρτη το απόγευμα, 20
Σεπτεμβρίου. Κράτησε δηλαδή 4 ολόκληρα εικοσιτετράωρα! Ήταν σχεδιασμένη και οργανωμένη μαζική
δολοφονία από την ηγεσία
του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ/ΚΚΕ
Πελοποννήσου. Από την
Κυριακή έως την Τετάρτη, φρουροί από ντόπια
μέλη της ΟΠΛΑ μετέφεραν κουστοδίες από 30-50
υποψήφια θύματα, δεμένα
με καλώδια και σύρματα,
από το Μπεζεστένι στην
Πηγάδα. Εκεί σφάζονταν
από τους αντάρτες της
Διμοιρίας του ΕΛΑΣ, κοντά
στα χείλη του βάραθρου,
και οι σοροί τους ρίχνονταν στην Πηγάδα. Μερικοί τουλάχιστον από τους
φρουρούς συμμετείχαν και
στη σφαγή.
Δ.Χ.: «... Με εντολή του
συγκεντρώνονται περίπου
20 πολιτικοί και στρατιωτικοί αρχηγοί των ταγματασφαλιτών (σ.σ. 18 ήταν
οι κρατούμενοι), οι οποίοι
αποτελούν τον στόχο του
πλήθους, και φυγαδεύονται μυστικά στις φυλακές
της Καλαμάτας...». «..Όμως
ο Άρης δεν μένει στον Μελιγαλά. Σχεδόν αμέσως θα
φύγει με την κύρια δύναμη
των ανταρτών για τους
Γαργαλιάνους, την άλλη
ισχυρή βάση των Ταγμάτων...».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτά κι αν
είναι παραποιήσεις και
απόπειρα αθώωσης του
Άρη Βελουχιώτη. Λοιπόν,
ο Άρης έμεινε στον Μελιγαλά περίπου 45 ώρες,
κοιμήθηκε εκεί 2 βράδυα,
παρέστη σε βασανιστήρια
και βασάνισε και ο ίδιος
κρατουμένους στη Μερόπη κοντά στον Μελιγαλά,
έδωσε τη διαταγή για τις
εκτελέσεις, και όρισε και τη
Διμοιρία των εκτελεστών
από τον ΕΛΑΣ. Παρακολούθησε μια τουλάχιστον
κουστοδία θυμάτων να
οδηγείται από το Μπεζεστένι στην Πηγάδα, αφού
ο παρών εκεί αντάρτης
του ΕΛΑΣ και μέλος της
ΟΠΛΑ Σπύρος Ξιάρχος
γράφει στο βιβλίο του «Η
Αλήθεια για τον Μελιγαλά»ότι ο Άρης διέταξε να
ελευθερώσουν τον γέροντα Γιάννη Λαντζούνη, όταν τον είδε να τον
πηγαίνουν δεμένον στη
γραμμή για την Πηγάδα.
Ο Άρης δεν ακολούθησε
τα τμήματα του ΕΛΑΣ για
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 24
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Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά

Αντίσταση στον Μ ε ρ κ α ν τ ι λ ι σ μ ό της «σύγχρονης» εποχής
Από τον αντιμνημονιακο
επαναπατριζόμενο Θεσσαλό Πολίτη
Βάιο Φασούλα
Σε πρόσφατο σχόλιό μας
με αναφορά: «Η Ακρόπολη
στη δίνη του μερκαντιλισμού», υπήρχαν ποικίλες
αντιδράσεις, θετικές, αρνητικές και κάποιες ειρωνικές. Βέβαια το να προσεγγίσει κανείς το Παγκόσμιο
Μνημείο της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, την Ακρόπολη, θα πρέπει να γνωρίζει
κάποια στοιχειώδη πράγματα για την εποχή της
δημιουργίας της, την αρχιτεκτονική της, την ιστορία
της καθώς και την μετέπειτα ιστορία της, αυτή της
αποτρόπαιης λεηλασίας
από … υπερασπιστές του
δυτικού πολιτισμού και όχι
μόνο. Τα πιο βρώμικα δάχτυλα ήταν και είναι των…
ελλήνων τους οποίους στο
πρόσφατο σχόλιό μας χαρακτηρίσαμε-και το επαναλαμβάνουμε: «Ξεφτίλες
έλληνες. Πουλημένα τομάρια εκείνοι που τολμάνε με
τα μολυσμένα χέρια τους
να αγγίξουν το Παγκόσμιο
Μνημείο».
Επίσης, για τους υποστηριχτές της ιταλικής μακαρονάδικης επένδυση-πασαρέλα του οίκου μόδας,
γράφαμε: «Άξιοι της μοίρας μας γίναμε εξ αιτίας
των ντόπιων εξανδραποδισμένων ανθελλήνων,

πολιτών, «πολιτικών» και
δημοσιογραφίσκων που
για το χρήμα έχουν πουλήσει και τη μάνα τους…
Αλλά για την Ακρόπολη οι
εναπομείναντες έλληνες
οφείλουν να τους κράξουν: Όξου ρε, βάρβαροι,
μασκαράδες μερκαντιλιστές» (Το μέγα ευτράπελο
ντροπής, 15 του Φλεβάρη
του 2017)
Σίγουρα όλα αυτά τα ευτράπελα που διαδραματίζονται στην Ελλάδα...,
και δεν έχουν να κάνουν
μόνο με το ξεπούλημα ή
την ενοικίαση της Ακρόπολης-κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού…, έχουν
διαχρονικό χαρακτήρα,
τον οποίο ο «σύγχρονος»
κόσμος, με τις βάρβαρες
και ανήθικες «πολιτικές»
του επιβάλει και αργά μεν,
σταθερά δε αποβάλει-περιθωριοποεί - εξαφανίζει.
«Όπου υπάρχει καπνός
υπάρχει φωτιά…,» όπως
λέει η σοφή παροιμία μας,
στην περίπτωση που συζητάμε, αποτελεί αμή τι άλλο
από ένα προπαρασκευαστικό στάδιο, μια μεταβατική περίοδο προκειμένου
να βολιδοσκοπηθεί το μέγεθος της αντίδρασης της
ελληνικής κοινωνίας μέχρι
τη στιγμή της ολοκλήρωση
της πλήρης άλωσης του
μνημείου της Ακρόπολης.
Ούτε λίγο ούτε πολύ σε
κάποιο βάθος χρόνου θα

βρεθούμε αντιμέτωποι σε
τετελεσμένα γεγονότα…,
ασφαλώς και δεν το ευχόμαστε…, αλλά εάν και εφόσον οι έλληνες «πολιτικοί»
στην προκειμένη περίπτωση και μάλιστα η σημερινή
κυβέρνηση Σύριζανελ, δεν
λάβει δραστικά μέτρα,
(εκτός κα να πήρε και δεν
το αντιληφθήκαμε) τότε το
αποκριάτικο ευτράπελο θα
γίνει πραγματικότητα.
Βέβαια, τα «πολιτικά» συμπαρομαρτούντα, όπως
αυτά παρουσιάζονται στην
αίθουσα του κοινοβουλίου
με τις γελοίες «αντιπαραθέσεις» των αρχηγών κ.
κ. Τσίπρα και Μητσοτάκη, φέρνουν στις μνήμες
μας τις επαναλήψεις των
διαχρονικών αρχηγών
των κομμάτων, που επί
σαράντα ΚΑΙ δυο χρόνια
κυβέρνησαν τη Χώρα. Και
αυτές και μόνο οι «αντιπαραθέσεις» ντροπής για την
παραμονή στην καρέκλα
και μόνον, δείχνουν όχι
μόνο την αχρησία, την
ανικανότητα, τον απαράμιλλο θεατρισμό τους αλλά
προς χάρη των προσωπικών τους συμφερόντων
και φιλοδοξιών, ζουν την
έπαρση της συνεχόμενης
επικινδυνότητας για την
πατρίδα μας.
Για μας τους αντιμνημονιακούς παρατηρητές δε μας
κάνει ούτε ο ένας ούτε ο
άλλος και καλά θα κάνουν

να μαζέψουν τα διάφορα
σαχλά, που τα φερέφωνά
τους μεταφέρουν ρυπαίνοντας την προεκλογική
αγορά. Στη Χώρα μας αυτές οι… πολιτικές έχουν
αποκτήσει «ρίζες» που
τα μεταπολιτευτικά κόμματα φύτεψαν και αντί
βλαστούς, κλωνάρια και
καρπούς, βγάζουν αγκάθια που καρφώνουν και
εγκλωβίζουν κάθε τι που
την κυρίαρχη τάξη ενοχλεί.
Εδώ τα κόμματα των προαναφερόμενων αρχηγών
και λοιπών μικρότερων
κομμάτων-διεκδηκητών
της κουτάλας, λειτουργούν
σωστά.
Δηλαδή όλα για το βωμό
του κέρδους. Εξάλλου
φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι
εναπομείναντες Έλληνες
αποτελούν πλέον μειοψηφία, μπροστά στις κομματικές συμμορίες που αναπτύχθηκαν στο ξεκίνημα
του πολυδιάστατου, για
την Ελλάδα και τον ελληνισμό, περασμένο αιώνα:
Μοναρχίες, φασιστικές δικτατορίες, κόμματα, δεξιά,
αριστερά, κεντρώα, μικρασιατική καταστροφή, δολοφονίες, κάτεργα, κατοχή
και εμφύλιος, φυλακίσεις,
εκτοπίσεις, εξαφανίσεις,
βιασμοί, μεταναστευτικά
κύματα (επαναλαμβάνονται και σήμερα) μεταπολίτευση (1974), ΝΔ-ΠαΣΟΚ
και σήμερα αριστεροδεξιά

κυβέρνηση που αδιαφορεί
για τον έλληνα Πολίτη, για
τον έλληνα που αγαπά την
πατρίδα του και δε θέλει με
τίποτα να τη δει οριστικά
πόρνη, στείρα, ορφανή
και ζητιάνα στα χέρια των
ονάγρων.
Μένοντας στο θέμα μας
που έχουμε δυσκολίες να
κλείσουμε, η προσέγγιση
σε ελληνικά αριστουργήματα Παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως η Ακρόπολη
και ο Πολιτισμός της, είναι
θέματα γιγαντιαίων μεγεθών και ο σεβασμός είναι
το λιγότερο που οφείλουν
να έχουν οι νεωτερισμένοι
και κομματικοποιημένοι
ελληναράδες. Αυτούς που
δεν σέβονται ιερά και όσια,
θα τους συναντήσουμε
στα κόμματα ακόμα και
σ’ εκείνα που ομιλούν για
διεθνισμό και ουμανισμό,
στα τηλεοπτικά δίκτυα
-με πρώτα τα κανάλιαστις ΜΚΟ, στις «πολιτικές»
γκρουπούσκουλα και σε
κάθε είδος φατριών, μασόνων και λοιπών εκτρωμάτων απολίτιστων από κάθε
άποψη, όπως απολίτιστο
είναι και το έμψυχο μωσαϊκό του κοινοβουλίου. Τα
παραδείγματα με αναφορά τον εκφαυλισμό και τον
μερκαντιλισμό ποικίλουν
σε Παγκόσμια κλίμακα
από Χώρα σε Χώρα και ο
ελληνισμός το βιώνει σε
όλους τους τομείς. Η αντι-

κατάσταση του πολιτισμού
από την ασύμμετρη εμποροκρατία προκάλεσε ζημιογόνες συνθήκες. Απολίτιστες Χώρες μοιάζουν με
ξύλο απελέκητο. Και αυτό
για την Ελλάδα δεν επιτρέπεται. Είναι σα να ήρθαμε
στη γη από άλλο πλανήτη
ή να γεννηθήκαμε από
ανεμογκάστρι…
Σχόλια λοιπόν θετικά και
αρνητικά για την Ακρόπολη και τους «σύγχρονους»
μερκαντιλιστές που μοναδικός τους εχθρός είναι
ο Πολιτισμός με όλες τις
απαστράπτουσες εκφάνσεις του…
«Δεν έχεις Όλυμπε θεούς,
μηδέ λεβέν τες Όσσα,
ραγιάδες έχεις μάνα γη,
σκυφτούς για το χαράτσι,
κούφιοι και οκνοί καταφρονάν τη θεία τραχειά
σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των
αρχαίων παλιάτσοι ... Και
δημοκόποι Κλέωνες και λογοκόποι Ζωίλοι, και Μαμμωνάδες βάρβαροι, και
χαύνοι λεβαντίνοι, λύκοι
ώ κοπάδια οι πιστικοί και
ψωριασμένοι οι σκύλοι κι
οι χαροκόποι αδιάντροποι
και πόρνη η Ρωμιοσύνη».
(Κωστής Παλαμάς)
Ε.Ε. –Τρίκαλα Φεβρουάριος 20 2017 www.fasoulas.
de e-mail: vaios@fasoulas.
de

Λέμφωμα – πρόληψη: Πώς γίνεται η αποτοξίνωση στους λεμφαδένες
σύστημα είναι επίσης σε
συμφόρηση.
Βήμα 7
Προσπαθήστε να ασκείστε
κάθε μέρα. Η καθιστική
ζωή κάνει το λεμφικό σύστημα να μένει σε κατάσταση αδράνειας. Ακόμα
και μια σύντομη βόλτα,
αλλά με έντονο βάδισμα,
είναι αρκετή για να “ξυπνήσει” το λεμφικό σας
σύστημα.

Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε ορισμένα απλά πράγματα για να αποτοξινώσετε
το λεμφικό σας σύστημα
και να βελτιώσετε τη γενική υγεία σας:
Βήμα 1
Κάντε ένα λεμφικό μασάζ
σε έναν εξειδικευμένο θεραπευτή μασάζ. Ο θεραπευτής θα χρησιμοποιήσει
τους αντίχειρες, τα δάχτυλα και τα χέρια του για να
κάνει μασάζ στους λεμφαδένες σε όλο το σώμα σας,
καθώς και σε πολλά αγγεία
που βρίσκονται ακριβώς
κάτω από το δέρμα σας

και μεταφέρουν την λέμφο, ένα άχρωμο υγρό που
μεταφέρει τα κύτταρα του
ανοσοποιητικού για να σας
προστατεύσει από καθε
ασθένεια.
Βήμα 2
Αποφύγετε τις επεξεργασμένες τροφές, όπως το
άσπρο ψωμί, την καραμέλα, τα επεξεργασμένα
κρέατα, τα κρέατα τύπου
luncheon meat και τα hot
dogs, τα fast foods, τις
κονσερβοποιημένες τροφές και τα συσκευασμένα
γεύματα.
Βήμα 3

Επιλέξτε φυσικές τροφές
που καθαρίζουν το λεμφικό σας σύστημα, όπως
σκούρα πράσινα λαχανικά,
τζίντζερ, φύκια θαλάσσης,
εσπεριδοειδή (ιδίως λεμόνια και πορτοκάλια), σπόρους λιναριού, ραπανάκια
και σκόρδο.
Βήμα 4
Χρησιμοποιήστε τα βότανα για να καθαρίσετε
το λεμφικό σύστημα σας,
όπως ρίζα από πικραλίδα,
τσουκνίδες, μαϊντανό και
μύρο.
Βήμα 5
Κάτε κάποιες συνεδρίες

σε χαμάμ ή σάουνα. Η
εφίδρωση αποβάλλει τις
τοξίνες από το λεμφικό
σύστημα και η θερμότητα
από την σάουνα ή το χαμάμ αυξάνει τον καρδιακό
και αναπνευστικό σας ρυθμό, δύο παράγοντες που
επίσης θα σας βοηθήσουν
να επιταχύνετε την λεμφική αποτοξίνωση.
Βήμα 6
Κάντε αποτοξίνωση στο
συκώτι σας. Το συκώτι
παράγει την περισσότερη
ποσότητα του λεμφικού
υγρού και, όταν είναι κορεσμένο, το λεμφικό σας

óõíÝ÷åéá áðï ôç óåëßäá 23 νους που περίμεναν, και
οι σοροί μερικών απο τα
τους Γαργαλιάνους, αλλά θύματα κρεμάστηκαν στον
το μεσημέρι της Κυριακής, φανοστάτη της πλατείας.
17 Σεπτεμβρίου, πήγε στην Για λυντσάρισμα έστειλε
Καλαμάτα για να παρακο- ο Άρης τους 18 στην Καλουθήσει την εκτέλεση της λαμάτα κ. Χαριτόπουλε
εντολής του να λυντσαρι- και όχι για να τους προσθούν τα 18 ηγετικά στε- φυλάξει!
λέχη που έστειλε από τον Ακολούθησε και αυτός,
Μελιγαλά. Το λυντσάρισμα και έβγαλε και λόγο στο
έγινε τελετουργικά αργά συγκεντρωμένο πλήθος.
το απόγευμα της Κυριακής Αυτό έχει γραφεί στις εφηστην κεντρική πλατεία της μερίδες που εξέδιδε τότε
Καλαμάτας από δολοφό- το ΕΑΜ στη Μεσσηνία,

το μαρτυρεί ο καπετάνιος
του ΕΛΑΣ, υπολοχαγός
Τάσσος Αναστασόπουλος,
ο οποίος ήταν τραυματίας
στην Καλαμάτα και τον
επισκέφθηκε ο Άρης, καθώς και ο μαυροσκούφης
παπα-Ανυπόμονος. Στο βιβλίο του «Στο βουνό με τον
Σταυρό κοντά στον Αρη»
γράφει ότι έφθασε στην
Καλαμάτα με τον Άρη όταν
γινόταν το λυντσάρισμα.
Από την Καλαμάτα, στις 18
Σεπτεμβρίου, κατευθύνθη-

καν στους Γαργαλιάνους.
Όλα τα ανωτέρω είναι επιβεβαιωμένα και καταγεγραμμένα ως αναμφισβήτητα γεγονότα.
Φυσικά, την άρνηση της
ευθύνης για το φριχτό
έγκλημα στον Μελιγαλά
την ξεκίνησε ο ίδιος ο Βελουχιώτης που έδωσε την
εντολή. Ο Ευάγγελος Μαχαίρας στο βιβλίο του «50
Χρόνια Μετά» γράφει το
εξής: «Πηγαίνοντας προς
την Τρίπολη με τον Άρη

και τον Κανελλόπουλο,
ρώτησε ο Κανελλόπουλος
τον Άρη αν ξέρει τίποτε για
τις εκτελέσεις που λένε ότι
έγιναν στον Μελιγαλά. Ο
Άρης είπε ότι δεν ξέραμε
τίποτε γιατί λείπαμε στους
Γαργαλιάνους – Πύλο».
Αυτή η συζήτηση έγινε
στις 28 Σεπτεμβρίου 1944,
και ο Μαχαίρας το αναφέρει επειδή προφανώς εξεπλάγει από την απάντηση
του Άρη, αφού και οι δυό
τους γνώριζαν την αλή-

θεια! Ο δε Κανελλόπουλος
ο οποίος στο βιβλίο του
«Ιστορικά δοκίμια» γράφει «Όταν έφθασα στην
Καλαμάτα, άχνιζε ο τόπος
από το ζεστό, ακόμα, αίμα
χιλιάδων Ελληνων», είπε
αργότερα ότι δεν πίεσε τον
Άρη τότε, γιατί ήταν μόνος
του και χρειαζόταν τη βοήθειά του να σταματήσει τις
σφαγές του ΕΛΑΣ.
(*) Το άρθρο εστάλει στο
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ αλλά δεν
δημοσιεύθηκε.

óõíÝ÷åéá áðï ôç óåëßäá 22 ευθύνη του υπουργείου
Οικονομίας και την συμμετοχή όλων των παραγωγιεπ’ ουδενί θα ψήφιζαν.
Έτσι τη Δευτέρα θα συνε- κών υπουργείων.
δριάσει το υπουργικό Συμ- Άμα… «το’ χεις» με την
βούλιο, για να συζητήσει ανάπτυξη, σου παίρνει
το σχέδιο παραγωγικής μόνο δυο χρόνια να εκανασυγκρότησης της χώ- πονήσεις – απλώς να εκρας, που συνετάχθη με την πονήσεις – ένα σχέδιο! Για

την υλοποίηση… ποιος ΣΥΡΙΖΑ του 3ου μνημοζει ποιος πεθαίνει, που θα νίου (και του εν αναμονή
4ου), δήλωσε πως δεν μποέλεγε και ο Ζουράρις.
ρεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαΥΓ: Είχε γραφτεί το κείμενο στεί με ΠΑΣΟΚ επειδή είναι
όταν δυο υπουργοί έδω- μνημονιακό!
Και ο αντιπρόεδρος κυσαν «ρεσιτάλ»!
Ο κ. Βερναρδάκης, ο μνη- βέρνησης, Γιάννης Δραγαμονιακός υπουργός του σάκης αφήνει να εννοηθεί

στο Der Spiegel, ότι προτιμά την Σουλτς από την
Μέρκελ!
Δύο παρατηρήσεις: α)
Και από αύριο η ελληνική
πλευρά θα συνεχίσει να
διαπραγματεύεται με τη
Μέρκελ, από την οποία μάλιστα ελπίζει παρέμβαση

στην ΕΚΤ για ένταξή μας
στο QE! Β) Αν το είχε κάνει
αντιπρόεδρος γερμανικής
κυβέρνησης αυτό, πριν
από ελληνικές εκλογές,
θα ωρυόμασταν για ωμή
παρέμβαση στα εσωτερικά
μας.

Αν είστε συνεχώς άρρωστοι ή κουρασμένοι, το
λεμφικό σας σύστημα μπορεί να έχει σταματήσει να
λειτουργεί σωστά.
Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τους λεμφαδένες, τον σπλήνα, τον
θύμο αδένα και τα αγγεία
που μεταφέρουν υγρά, τα
οποία προστατεύουν το
σώμα σας από τις ασθένειες. Αυτό το σύστημα
μπορεί να γίνει υποτονικό,
όταν δεν ασκείστε αρκετά,
ακολουθείτε κακή διατροφή ή έχετε μια παρατεταμένη, σοβαρή ασθένεια.

Η Σφαγή στην Πηγάδα του Μελιγαλά.

Το κυβερνητικό πλοίο απέκτησε και δεύτερο καπετάνιο;

PATRIDES
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Ο αγώνας δρόμου προς τον βαθύ πολιτικό βυθό
Καθώς οι Συντηρητικοί συγκεντρώνονται για τη Διάσκεψη
Manning, βρίσκονται σε πλήρεις επιληπτικές κρίσεις τύπου Trump
για το νομοθέτημα M-103. Αλλά το κόμμα δεν έχει το μονοπώλιο
στην τοξική ρητορική.

Chandra Arya και Kellie Leitch.
Απόδοση Ι. Σ. Σ.
Evan Solomon
Δεν θα έπρεπε να ήταν
μια έκπληξη. Στο βαθύτερο τμήμα του Ειρηνικού
Ωκεανού, την Τάφρο των
Μαριανών, οι επιστήμονες
ανακάλυψαν πρόσφατα
«αξιοσημείωτα» επίπεδα
από τοξίνες μέσα στην
θαλάσσια ζωή. Σύμφωνα
με μια μελέτη από το Δρ
Alan Jamieson, τα επίπεδα
του PCB σε μορφές ζωής
ήταν «πενήντα φορές πιο
μολυσμένα από τα καβούρια των ορυζώνων που
τροφοδοτούνται από τον
ποταμό Liaohe, ένα από
τα πιο μολυσμένα ποτάμια
στην Κίνα." Η πεποίθηση
ότι τα απομακρυσμένα
βάθη του ωκεανού, 10 χλμ
κάτω από την επιφάνεια,
είναι κατά κάποιο τρόπο
ακόμα άγρια και ανέγγιχτα
έχει κλονιστεί. Το βαθύτερο κάτω που μπορείτε
να πάτε, τα περισσότερα
δηλητηριώδη πράγματα
παίρνουν.
Όπως αποδεικνύεται, το
έργο του Δρ Jamieson
μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί στο τρέχον πολιτικό
κλίμα. Είναι δύσκολο να
σκεφτώ μια εποχή που ο
πολιτικός λόγος ήταν πιο
τοξικός, καθώς η κούρσα
προς τον πάτο ήταν πιο εμφανής. Όσοι κατηγορούν
τον Donald Trump για την
μόλυνση των κομματικών
νερών κάνουν μια επιτακτική υπόθεση: ο ενθουσιασμός του για τις άξεστες
προσωπικές επιθέσεις συναγωνίστηκαν μόνο από
την παράξενη πίστη του
στην ψεύδη. Μήπως αυτός
πραγματικά πιστεύει ότι
υπήρξαν τρία εκατομμύρια δόλιοι ψήφοι; Θα μπορούσε αυτός να υποθέσει
σοβαρά ότι οι λεγόμενες
«ψεύτο ειδήσεις" των μέσων ενημέρωσης συνωμότησαν-σε ένα μυστικό δωμάτιο-για να καταστείλει
αυτό που θα μπορούσε να
είναι η μεγαλύτερη εκλογική ιστορία απάτης στην
αμερικανική ιστορία; Οι
νικητές συνήθως δεν απαιτούν μια νέα καταμέτρηση,
αλλά θα μπορούσαμε να
το δούμε. Ακόμα, το να
κατηγορήσει κάποιος τον
Trump και μόνο για την
εξαγρίωση του πολιτικού
περιβάλλοντος είναι σαν
να κατηγορούμε τον Ντάριλ Sittler για την μεγάλη
σειρά ηττών»: αυτό είναι
μια ομαδική προσπάθεια.

Οι Δημοκρατικοί έχουν
το δικό τους καλάθι των
αξιοθρήνητων επεισοδίων
για να το εξετάσουν.
Η καναδική συμβολή στην
τοξική πολιτική αλλαγή
κλίματος υπήρξε αξιοσημείωτη, ειδικά κατά τη
διάρκεια της συζήτησης
στη Βουλή για το θέμα της
ισλαμοφοβίας. Αυτό που
ξεκίνησε ως ένα καλοπροαίρετο κομμάτι του πολιτικού κατεστημένου έχει
μετατραπεί σε μια γελοία
επίδειξη με εκ προθέσεως
στρεβλώσεις, φόβο καπηλεία και τα στερεότυπα.
Αλλά ας ξεκινήσουμε από
την κορυφή.
Τον περασμένο Δεκέμβριο, μια Φιλελεύθερη
Βουλευτής που ονομάζεται Iqra Khalid αιτήθηκε
μια ψήφο, για τον M-103,
για να "καταδικάσουν την
ισλαμοφοβία και όλες τις
μορφές των συστημικών
ρατσισμού.« Έδωσε την
ιδέα για κάποια έρευνα
σχετικά με τη μείωση του
ρατσισμού και τη συλλογή
δεδομένων για τα εγκλήματα μίσους. Στην επιφάνεια, αρκετά αβλαβείς.
Μετά από όλα, η πρόταση
δεν είναι ένα νομοσχέδιο. Δεν είναι δεσμευτική
ως προς οποιονδήποτε
τρόπο, απλώς μια πρωτοβουλία από ένα ιδιώτη
μέλος για να αυξήσει τη
ευαισθητοποίηση και να
αναλάβει κάποια δράση
σε ένα σχετικό θέμα. Σε
κοινοβουλευτικό επίπεδο,
είναι το ισοδύναμο του
να τοποθετήσεις μια ιδέα
στο κουτί προτάσεων εργασίας που θα μπορούσε
να διαβαστεί σε μια συνάντηση του ανθρώπινου
δυναμικού και ίσως να
ξεκινούσε ένα πρόγραμμα
εθελοντών. Δίκαιο.
Το πρόβλημα ξεκίνησε,
όμως, με την περίεργη
αίσθηση του déjà vu. Επιστροφή στο Νοέμβριο
του 2016, ο ηγέτης του
NDP Tom Mulcair εισήγαγε μια παρόμοια κίνηση
που καταδίκασε επίσης
σε όλες τις μορφές της
ισλαμοφοβίας. Αν και είχαν
υπάρξει ανησυχίες από
κάποιους Συντηρητικούς
ότι η κίνηση θα μπορούσε
να προσπαθήσει να περιορίσει την ελευθερία του
λόγου ή την δίκαιη κριτική
του ριζοσπαστικού Ισλάμ,
η πρόταση τελικά πέρασε
με ομόφωνη υποστήριξη.
Ομόφωνη στήριξη. Λοιπόν

γιατί η ανάγκη να φέρει
μια άλλη κίνηση προς τα
εμπρός; Είναι λογικό να
υποθέσουμε ότι αυτό δεν
έχει να κάνει τόσο με τις
άξεστες πολιτικές καθώς
συμβαίνει με καλές προθέσεις. Οι Φιλελεύθεροι
καθώς παρατηρούν τον
προεκλογικό αγώνα για
την ηγεσία των Συντηρητικών συγκλονίζονται
από την εκστρατεία της
Kellie Leitch,με την Δοκιμή των Καναδικών Αξιών,
που τις ιδέες μετανάστευσης της άρπαξαν αρκετά
ανοιχτά από τις σελίδες
του βιβλίου οδηγιών του
Donald Trump. Η Leitch
κατηγορήθηκε από υποψηφίους, όπως ο Michael
Chong ότι παίζει "πολιτική σφυρίχτρα σκύλου,"
υποκινώντας αντι-μουσουλμανικά αισθήματα και
φόβους. Υπήρξε ένα από
τα κυρίαρχα θέματα του
Συντηρητικού αγώνα και η
Πρόταση 103 έχει παγιδέψει Συντηρητικούς σε μια
βαθύτερη, πιο διχαστική
συζήτηση για την ένταξη
και την ανεκτικότητα.
Απλά αντί να καταδικάζει
την ισλαμοφοβία και να
προχωρήσει, η συζήτηση
έγινε η λυδία λίθος έχοντας
υποστεί καθίζηση με την
πολιτικώς ορθή σκέψη. Οι
λεπτομέρειες της πρότασης χάθηκαν καθώς οι φόβοι για περιοριστικών νόμων περί βλασφημίας και
την αποδοχή του νόμου
της Σαρία εξαπλώθηκαν.
Ακόμα, δεν ήταν ένα φλέγον ζήτημα μέχρι το βράδυ
της 29ης Ιανουαρίου, του
2017, όταν ο 27χρονος
Alexandre Bissonnette
μπήκε στο Ισλαμικό Πολιτιστικό Κέντρο του Κε-

μπέκ και έσφαξε έξι άτομα, τραυματίζοντας 19
άλλους. Ξαφνικά, η κίνηση
για την ισλαμοφοβία μετακινήθηκε από τα πίσω
έδρανα στα πρωτοσέλιδα.
Ας σταματήσουμε εδώ για
να υπενθυμίσουμε στους
εαυτούς μας ότι η μόνη
σφαγή που έχει λάβει ποτέ
χώρα σε ένα τζαμί στη Βόρεια Αμερική αυτή συνέβη
στον Καναδά. Αυτό είναι
ένα πολύ δικό μας πρόβλημα και έχει ενισχύσει
τη συζήτηση της πρότασης
M-103, καθώς και τα ζητήματα του μίσους και του
ρατσισμού στον Καναδά,
με ένα νέο και τρομακτικό
ενδιαφέρον. Η Καταδίκη
του μίσους δεν είναι ένα
παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Πρέπει να καταγγείλουμε τη μοναδικό και
συγκεκριμένο τρόμο στο
τζαμί του Κεμπέκ ακόμα
καθώς καταδικάζουμε τον
ιμάμη που κηρύττει τρομακτικά αντισημιτικά κηρύγματα σε ένα τζαμί στο
Τορόντο. Δεν πρόκειται για
την επιλογή μιας Νέμεση,
αλλά να ενεργήσουμε ενάντια στα δύο.
Ακόμα, στις ερχόμενες
εβδομάδες μετά από την
συνάντηση Καναδών από
όλα τα πολιτικά κόμματα
για να καταδικάσουν τη
σφαγή, η πρόταση Μ-103
έγινε σημείο της διαίρεσης.
Η Khalid έλαβε αμέτρητες
απειλές και ύβρεις, πολλές
από τις οποίες διάβασε στο
Κοινοβούλιο. Ήταν οδυνηρό να πούμε το λιγότερο.
Παρ 'όλα αυτά, τίποτα δεν
οδήγησε σε ομόφωνη υποστήριξη για την πρότασή
της. Οι Συντηρητικοί της
ζήτησαν να αφαιρέσει τη
λέξη ισλαμοφοβία και να
την καταστήσει πιο περιεκτική, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Η πολιτική έγινε άσχημη. Από τους υποψηφίους
της ηγεσίας των Συντηρητικών, μόνο ο Michael
Chong έχει δηλώσει ότι θα
στηρίξει την πρόταση. Οι
υπόλοιποι έχουν αρνηθεί,
ωθώντας το Συντηρητικό
Κόμμα ακόμη περισσότερο προς τα δεξιά κατά
τη διάρκεια ενός αγώνα
ηγεσίας που προσπαθεί
να επαναπροσδιορίσει
το κόμμα ως ανοικτό για
τους περισσότερους Καναδούς. Στον απόηχο της
μαζικής θανάτωσης των
καναδών μουσουλμάνων
που ασκούσαν την ελευθερία της θρησκείας, είναι

πραγματικά τόσο σκληρό
να καταδικάσουν την ισλαμοφοβία;
Όχι για τον Patrick Brown,
τον ηγέτη του PC κόμματος του Οντάριο. Όταν οι
Φιλελευθέροι της επαρχίας
εισήγαγαν μια παρόμοια
πρόταση στο κοινοβούλιο
του Queen’s Park, πιθανόν
ελπίζοντας παγιδέψουν
τον ηγέτη του PC στο ίδιο
τέλμα, εκείνος δεν είχε
τίποτα από αυτά. Αμέσως ανακοίνωσε ότι θα
στηρίξει την κίνηση. Τον
ρώτησα γιατί. «Το μίσος
είναι το μίσος», είπε απλά.
Αυτό έληξε τη συζήτηση
και η πρόταση ψηφίστηκε
ομόφωνα. Γιατί οι πρώην
ομοσπονδιακοί συναδέλφοι του Μπράουν δεν
ακολούθησαν αυτόν τον
τόσο απλό δρόμο είναι
οποιουδήποτε εικασία.
Αλλά τώρα, όπως συγκεντρώνονται για τη Διάσκεψη Manning στην Οτάβα
για να συζητήσουν το μέλλον τους, είναι σε πλήρεις
επιληπτικές κρίσεις τύπου
Trump σχετικά με το πρόβλημα, και αυτό τους συμπαρασύρει προς τα κάτω
στα πολιτικά βάθη. Αλλά
υπάρχει κάποιος που πήγε
ακόμη χαμηλότερα.
Αποδεικνύεται, ότι ο νικητής έκπληξη στον αγώνα
με τον πολιτικό πάτο είναι
ένας Φιλελεύθερος Βουλευτής που ονομάζεται
Chandra Arya. Στη μέση
της συζήτησης για την
πρόταση 103 ο Nepean
βουλευτής επέλεξε να πάει
κάτω στην τάφρο των Μαριάννας για το πολιτικό
δηλητήριο. "Οι πρόσφατες
δολοφονίες των μουσουλμάνων που προσεύχονταν στο τζαμί στην πόλη
του Κεμπέκ δεν είναι ένα
ατύχημα," τόνισε ο Arya
με έμφαση, σαν η επισημότητα θα μπορούσε με
κάποιο τρόπο να δανείζει
βαρύτητα στην απερίσκεπτη αηδία της επικείμενης
δήλωσή του "Αυτό είναι
το άμεσο αποτέλεσμα του
dog-whistle politics -της
πολιτικής του φόβου και
της διαίρεσης." Το «άμεσο
αποτέλεσμα», είπε, «των
στοιχείων που υπερασπίστηκαν τιμές του καταστατικού χάρτη, απαγόρευση
νικάμπ, οριακές βάρβαρες
πολιτιστικές πρακτικές όλες ι στοχευμένες στους
καναδούς μουσουλμάνους. "Μόνο αργότερα,
όταν ρωτήθηκε, ονόμασε

το PQ και το Συντηρητικό
κόμμα με το όνομα.
Ήταν μια εκπληκτική δήλωση. Πριν ακόμη η αστυνομία να έχει καταλήξει
τι πραγματικά κίνησε τον
Bissonnette που κατηγορήθηκε με έξι κατηγορίες
για φόνο πρώτου βαθμού
και πέντε κατηγορίες για
απόπειρα φόνου-ο Arya
τοποθετεί το "άμεσο" φταίξιμο στους Συντηρητικούς
και το PQ. Σαν με κάποιο
τρόπο αυτοί συγχωρέσαν
και άμεσα έδωσαν κίνητρα
στο δολοφόνο. Η σημείωση πολιτικών πόντων σχετικά με τη δολοφονία των
έξι Καναδών είναι περίπου
τόσο τοξική όσο παίρνει.
Αν υπήρχε ποτέ μια στιγμή
για κάποιον βουλευτή να
ζητήσει συγνώμη, είναι
αυτή.
Το θέμα της ηγεσίας και οι
ηγέτες έχουν την ευθύνη
να μην ομαλοποιήσει το
μίσος ή η μισαλλοδοξία, ή
η φθηνή κατασκευή αποδιοπομπαίων τράγων. Οι
ηγέτες θα έπρεπε να είναι
ήρεμοι κατά τη διάρκεια
των στιγμών της υστερίας,
για να περάσουν στοιχεία
στις συζητήσεις και να μην
μετατρέψουν τα πάντα
σε ένα φτηνό σύνθημα.
Ηγεσία σημαίνει η διατήρηση μιας αίσθησης της
αναλογικότητας. Εμείς δεν
βλέπουμε πολλά από αυτά
αυτή τη στιγμή. Αυτή την
εβδομάδα, στο γιγαντιαίο
συνέδριο CPAC για τους
Συντηρητικούς στις ΗΠΑ,
ο διευθύνων σύμβουλος
του Donald Trump Steve
Μπάνον είπε ότι μπαίνουμε σε μια «νέα πολιτική
τάξη.» Αυτό που θα μοιάζει εξακολουθεί να είναι
μια εικασία, αλλά όλες οι
ενδείξεις μέχρι στιγμής
δείχνουν μια κάθοδο στην
χωριστικότητα. Εν μέσω
αυτού, ο Καναδάς παρουσιάζεται στα διεθνή μέσα
μαζικής ενημέρωσης ως
ένα παράδειγμα της νηφαλιότητας και της λογικής.
Αλλά κοιτάξτε πιο προσεκτικά. Αυτό επίσης αποδεικνύεται ότι είναι μια βολική ψευδαίσθηση, όπως η
συζήτηση σχετικά με την
ισλαμοφοβία αποκάλυψε.
Δεν μπορεί να συνεχίσεις
να ρίχνεις δηλητήριο στον
πολιτικό ωκεανό και να περιμένεις ότι θα παραμείνει
καθαρός.
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Commissioner Arias Cañete and Minister McKenna reaffirm
commitment to address climate change

OTTAWA - European Commissioner for Climate Action and Energy Miguel
Arias Cañete and Environment and Climate Change
Minister Catherine McKenna met in Ottawa on 2
March and reaffirmed their
commitment to address
climate change and accelerate innovation for clean
growth.
Commissioner Arias
Cañete and Minister McKenna discussed the EU
and Canada’s respective
approaches to climate
action, including the Clean
Energy for All Europeans
package, and the Pan-Canadian Framework on

Clean Growth and Climate
Change. They recommitted to hold the EU-Canada
High Level Dialogues on

mitment to
the full and
effective implementation
of the Paris
Agreement,
to continue
to champion
ambitious climate action
in numerous
multilateral
fora, and to
demonstrate
international leadership
including by
implementing
Climate Change and Envi- our domestic responsibilities. They also highlighted
ronment.
the economic opportunity
They reiterated their com- for clean growth resulting

from the global action on for clean growth.
climate change.
The Agreement will open
C o m m i s s i o n e r A r i a s up new markets for both
C a ñ e t e a n d M i n i s t e r Canadian and EU businessMcKenna welcomed the es and help reduce prices
signing of the Strategic for consumers, and create
Partnership Agreement opportunities for the Caand the EU Parliament’s nadian clean-tech sector
approval of the Compre- by eliminating all tariffs on
hensive Economic and clean-tech products once
Trade Agreement (CETA), the agreement comes into
and emphasized that CETA force.
will create opportunities
for clean technology busi- The EU and Canada look
nesses in Canada and the towards continued coEU to trade, invest, expand operation on the basis
and create good jobs on of common values and a
both sides of the Atlantic, shared vision for realizing
positioning both markets the benefits of the clean
to better take advantage growth century.
of the global opportunity

Western Canadian soldiers deploy and return under
Operation UNIFIER in Ukraine
Quote

March 3, 2017 – Edmonton, Alberta – National
Defence / Canadian Armed
Forces
Approximately 200 Canadian Army soldiers from
1 Canadian Mechanized
Brigade Group (1 CMBG)
headquar tered in Edmonton, Alberta, will be
departing for Ukraine as
part of Operation UNIFIER,
beginning today, until the
middle of March.

threat recognition, communication, survival
in combat, and
ethics training.

“My very best
wishes go
out to those
deploying in
continued
support to
the Ukrainian
Armed Forces
under Operation UNIFIER and I look
forward to
seeing those
currently serving there return home for
a well-earned
re s t w i t h f a m i l y a n d
friends. Working together
with our Allies, Canada is
proud to assist Ukraine,
and to maintain our commitment to this important
training mission.”

to requests from the Government of Ukraine, where
Troops from Lord Straththe Canadian Armed Forccona’s Horse (Royal Canaes (CAF), with support from
dians) along with memGlobal Affairs Canada, is
bers from across 1 CMBG
providing military training
will relieve fellow brigade
and capacity building to
members and continue
Ukrainian forces’ persondelivering military training
nel to support Ukraine
under Canada’s efforts to
in its efforts to maintain
Harjit
S.
Sajjan,
Defence
assist the Government of
sovereignty, security, and
Minister
Ukraine. Soldiers from 1
stability.
CMBG who are currently
Quick
Facts
deployed will be returning
· Canadian Armed Forces
to Canada over the coming
·
Operation UNIFIER is members showcase their
weeks.
part of Canada’s response expertise and profession-

alism as they provide military training that enhances
peace support operations,
interoperability, institutional capacity building,
and professional development of Ukrainian Armed
Forces personnel.
· The focus of training is
on tactical soldier training,
also known as small team
training, which consists of
individual weapons training, marksmanship, tactical movement, explosive

Other activities
include:
·
Military
police training
consisting of
Use of Force
and Basic Investigative
Te c h n i q u e s
courses;
·
Medical
training that
provides casualty evacuation and combat first aid training;
·
Language training;
and
· Logistics system modernization.
Since the start of the mission in September 2015,
more than 3100 Ukrainian
Armed Forces members
have participated in the
training provided by the
CAF.

Defending and Advancing Hellenic Values and Interests*
Leonidas Petrakis
member of IHA
Presenting the Greek viewpoint to the American
public and securing U.S.
government policies that
are fair towards Greece
has a long and tortuous
history. At the time of the
Greek War of Independence Thomas Jefferson
wrote to his friend Adamantios Koraes, physician
from Chios, patriot, and
classical scholar, of his enthusiastic support for the
“Greek Cause”. But even
Jefferson, in retirement,
proved unable to influence
American foreign policy towards the establishment of the modern Greek
state. John Quincy Adams,
Secretary of State (18171825) remained focused
on the Ottoman Empire.

The American pro-Turkey
stance has been essentially
constant with one notable
exception.
The stellar Greek American
achievement in seeking to
influence American foreign
policy regarding Greek
interests was Eugene Rossides and his associates
at the time convincing
Congress to uphold U.S.
law and impose an arms
embargo on Turkey following the 1974 Turkish
invasion and occupation
of Cyprus. But big challenges continue festering
unresolved, including Turkey’s occupation of part of
Cyprus, Turkey’s violation
of Greece’s maritime borders and airspace, Turkey’s
challenging the Treaty of
Lausanne, Turkey’s refusal
to allow the reopening
of the Chalki Theological
Seminary, and the For-

mer Yugoslav Republic of
Macedonia (FYROM) not
negotiating in good faith
to resolve its name controversy.

have gained traction. Sadly
Greek and Greek American
responses have been muted and unsuccessful, while
non-Greeks, such as the
distinguished classicists
Mary Lefkowitz and Stephen Miller have been in
the forefront challenging
such absurdities. At the
2016 Olympics opening
ceremony in Brazil, when
that country’s team entered the stadium carrying
the International Olympic
Committee-sanctioned
banner “Team FYROM,” the
NBC sports commentators
(which included Bob Costas, a Greek American) told
the hundreds of millions
of spectators from all over
the world that it was the
“Team of Macedonia.” Costas remained silent.

American policies have led
to indifference and even
inimical attitudes by the
mass media and the public
at large, chipping away at
our nation’s Hellenic heritage, and further hindering efforts to influence official policy. Black Athena
and extreme Afro-Centrist
notions, the crass claims
of the Skopje nationalists
about Macedonia and Alexander the Great, the
banalities of the former
President of Turkey Turgut
Ozal in his book La Turquie
en Europe, and absurd
inaccuracies in leading
American newspapers (St
Nicholas of Cappadocia The recent financial difwas a “Turkish bishop”) ficulties of Greece and

Cyprus have exacerbated
a bad situation. The invective in the German press
demonizing the whole
Greek nation at times has
been picked up by US media and some politicians.
Greeks have become an
easy target for stereotyping and ridicule in popular
American television programs. Being Greek is not
“cool” anymore.
The Greek American community as a whole has
been unable to stem the
attacks and influence U.S.
policy. This underperformance is puzzling given the amazing achievements-in politics, film,
theater, music, literature,
medicine, the sciences,
major corporations, high
finance and real estate of
the Greek Americans as
individuals. Their financial

and intellectual resources
are more than sufficient
to enable the community
to significantly increase
its ability to defend and
advance Hellenic heritage
and interests, including
the interests of Greece
and Cyprus. Fairness in U.S.
policies would strengthen
the two countries, a development very much in
the interests of the USA
which needs to have stable
and thriving allies in that
otherwise very troubled
but geopolitically crucial
region of the world.
Greece and Cyprus, significantly weakened in
the recent past by serious external and internal
(some would say existential) threats, are in need
of help from the Diaspora.
Continued on page 28
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Cycle of Insanity and Bloodshed

Andreas C Chrysafis
For a brief moment the
Christmas spirit brings
out the best in humanity
but also reminds us of a
growing inequality swept
under the carpet. Festive
family-gatherings represent one side of the story
but there is another side
to it; the grim reality of
homelessness but also of
millions of people living in
a nightmare being trapped
at the centre of pure madness and evil never seen
before – with the exception of the Holocaust.
The infliction of suffering
against the weak and vulnerable in the hands of
madmen has transmuted
into a fact of life where
one’s life is dispensable at
will. This is an appalling
state of distorted reasoning and sick mentality. But
worse, the mass killings of
humans no longer appear
to touch the inner conscience of societies.

lucrative many “wannabes”
vie to dip their fingers in
the honey pot. Triggering
conflict is a way to get a
taste of that nectar - legally or illegally. For the
arm dealers and the death
merchants of the world,
wars can only bring manna
from heaven.

harsh realities or, they
simply raise
their arms in
despair feeling helpless
to change
events. But
then again,
why should
they when
the suffering
of others does not affect
their cozy lifestyle directly

long trail of men, women
and children crossing continents on foot to escape
the killing fields are a clear
indication that something
has gone badly wrong
with the current misguided mentality tolerated
by a political elite in the
echelons of power. It’s as
if nations are regressing
back to the dark ages with
faceless masters of wickedness controlling events!

Engrossed in consumerism
fortified by a throwaway
culture, saving lives no
longer seems critically
important. Desensitized
to the daily sight of brutality exposed on television screens, people are
programmed to consider
materialism a priority rather than humanitarianism.

Today, ISIS and other
terrorist groups destabilize the destiny of entire
nations and have transformed countries into a
plethora of killing fields
that uses human blood as
its currency. The pandemonium in the Middle East
seems tolerated by a new
world direction; one that
operates without empathy
but with one objective in
mind total globalization
through bank loans and But not always! There is a
more ruthless player on
the use of arms!
the scene that lurks in the
The easy access to weap- shadows and has grown
ons has become the throb- huge fangs; that is the
bing heartbeat of mod- international Mafia-style
ern-day irrationality. The criminal organisations and
more wars the more the their ruthless bosses!
sales of arms; the more the
killings the more the prof- They boast of having thouits; and the more the cycle sands upon thousands
of insanity and bloodshed, of hard-core gang memthe more the arms trade! bers and a network of
hoodlums at their disMilitary expenditure has posal worldwide. To unreached over two trillion derstand its magnitude,
dollars or 4% of world GDP the Italian Mafia alone
(SIPRI) annually. This shows bragged of having “a much
how massive the arms bigger army than Hitler
procurement industry has did”. Those untouchable
become. It is so vast and criminal cartels are well

Trapped in a cycle of insanity and bloodshed, war
victims subsist in the hope
to live another day and tell
their tale; a tale that hardly
anyone wants to hear!
In fact, the world has never
been so desensitized to
this phenomenon, which
has transmuted into a
deadly virus that spreads
havoc across the world.
Faced with an ever-growing apocalyptic anarchy in
Syria and Iraq, it portrays
how a metamorphosed
society tolerates cruelties.

Consequently, the virus
Far from the madding has spread its wings and
death zones, some prefer no longer recognizes borto cocoon and distance ders, creed or religion. The
themselves from those

organized and dominate
the lucrative arms trafficking and will supply arms
to anyone that can pay
for them. They are merciless and have no country
or loyalty other than to
accumulate mountains
of hard cash; cash that is
then deposited in banking
institutions to “cleanse” the
Meanwhile, global bank- stains of blood and money
ing institutions without a laundering.
stitch of social and moral
responsibility continue to Those powerful criminal
fuel the warring factions to groups, the likes of Yamapurchase more weapons guchi-gumi (Yakusa) in
and kill one another. The Japan; the Triad in China;
appalling effects of “profits Bratva the Russian and
by death” are so evident Ukrainian criminal organand yet, governments is- isations; the Chechen and
sue export licences to sell Georgian Mafia; the Ameriweapons to questionable can Mafia; the South Amerbuyers often led by devi- ican and Mexican cartels
ous despots and madmen. as well as the Afghanistan
Stop the finance and legal poppy warlords have diflow of arms to madmen vided the world between
and soon the killing stops! them as partners in crime.
Despite their great differences, all those organizations have one thing in
common: money laundering, drugs, prostitution,
extortion, women slavery and the abduction of
young girls and boys for
sex trafficking, pornography, human organ sales
as well as the sale of arms.

the authorities; in fact they
are the authority! Corrupt
politicians and officials
turn a blind eye to their
activities and work hand
in hand with one another.
They are highly talented
organisations that use
the latest technology and
remain well hidden behind
multiple front-companies
and bank accounts internationally. They have infiltrated politics and state
unions and also use political lobby groups deep inside the echelons of power
and in the process have
established a network of
agents worldwide.
The wars today are not
always based on the principles of “freedom and
democracy” but most are
proxy wars in the interest
of power and profits. As
long as extremists are able
to pay for arms those arms
traffickers will continue
to supply and destabilize
modern democracies.
This is the result of a social
order that has gone mad!
One hopes that some new
leadership will come along
one day to revolutionize
the current political and
often corrupt thinking
to do the right thing and
deal with such issues in the
interest of humanity and
not insanity by ruthless
despots.

The sale of weaponry by
far has become a lucrative
source of income. Those
cartels have become so
powerful no temporary
government has been able
(or dared) to stop them. In Andreas C Chrysafis
some countries they oper- January 30, 2016
ate openly and do not fear Author/Writer/Artist

“A World of Emotions: Ancient Greece, 700 Bc – 200 Ad”
at Onassis Cultural Center in New York

On March 9, the Onassis
Cultural Center New York
will bring to vivid life the
emotions of the people
of ancient Greece, and
prompt questions about
how we express, control,
manipulate, or simulate
feelings in our own society, by presenting its
groundbreaking exhibition A World of Emotions:
Ancient Greece, 700 BC
– 200 AD.
On view through June 24,
2017 exclusively at the Onassis Cultural Center New
York, where admission is
always free, the exhibition
brings together more than
130 masterpieces from
some of the world’s leading museums—including
the Acropolis Museum,
Athens; National Archaeological Museum, Athens;
Musée du Louvre (Department of Greek, Etruscan,
and Roman Antiquities),
Paris; British Museum, London; and Musei Vaticani,
Vatican City—to explore
the ideas and attitudes
of people in classical antiquity toward emotion
and the ways in which the
emotions were depicted,
revealing how some are
strikingly familiar to us
and some shockingly alien.
Although ancient Greece

is often said to have been
flooded with the light of
reason, A World of Emotions lays bare the far different reality addressed in
the Iliad, whose very first
word is menis: wrath.
Developed by a team of
esteemed guest curators, A World of Emotions
features vase paintings,
sculptures (ranging from
life-size statues from the
Acropolis to relief carvings from cemeteries),
theatrical masks, amulets,
coins, and votive offerings,
among other artifacts from
the early 7th century BC
(the traditional date of the
Iliad) to the late 2nd century AD. Many are on view
in the United States for the
first time, and some seen
for the first time outside
Greece. Together, these
objects provide a timely opportunity to think
about the role of feelings
in our own personal, social,
and political lives, while
helping to advance the
relatively new field of the
history of emotions.
Accompanying the exhibition to create a spring
season dedicated to the
theme of emotions is a
cross-disciplinary constellation of other artworks,
programs, and events. A

vibrant large-scale diptych
painting, Black Frames,
commissioned from artist
Jannis Varelas is installed
on the Art Wall in the Onassis Cultural Center New
York’s atrium space. Philosopher Simon Critchley
and author John Freeman
will host the peripatetic
conversation series Let’s
Walk, engaging celebrated
guests such as actress Fiona Shaw and author Judith
Thurman in discussions
in the gallery. A regular
schedule of guided tours
and family programs will
be provided, and on April
3, in collaboration with
the Axion Estin Foundation, the Onassis Cultural
Center New York will host
a concert of Byzantine
hymns for Holy Week, per-

formed in the gallery. In
a lighter vein, illustrator
Brooke Barker, author of
the bestselling Sad Animal Facts, will produce a
series of drawings spinning off emotions for the
spring season, which will
be posted weekly on the
Onassis Cultural Center
New York’s website and
social media and displayed
on a video monitor in the
gallery foyer.
Dr. Anthony Papadimitriou, President of the Onassis Foundation, said, “A
World of Emotions and the
programs that accompany
it are powerful expressions
of the mission of the Onassis Foundation: to support
initiatives in education
and culture as a means
to achieve social cohe-

sion. Although
this exhibition is a rare
and thoughtful thematic
gathering of
beautiful and
fascinating objects from the
ancient world,
it is also much
more: a contribution toward
a better understanding
of our present-day reality.
We are deeply grateful to
our distinguished guest
curators for this important
exhibition and its revelatory catalogue.”
Amalia Cosmetatou, Executive Director and Cultural
Director of the Onassis
Foundation USA, said,
“Thanks to the brilliant
work of our guest curators,
A World of Emotions will
make an important new
contribution to scholarship, while bringing the
public into the presence of
objects that still have the
power to move and astonish more than 2,000 years
after they were made.”
About A World of Emotions
Theoretical writings about
human emotions date
back to ancient Greece

itself. Only within the past
few decades, however,
have scholars begun to
investigate emotional life
as a force that shapes societies, influences historical
processes, and varies in
different contexts—giving rise, for example, to
such unique characteristics of ancient Greece
as the belief that figures
such as Eros (love) and
Phobos (fear) were not
just representations of
emotions but actual gods
to be supplicated or placated. These investigations
face an inherent challenge,
however, since the principal medium for research—
textual evidence—is often
a thin source, composed
to filter, disguise, or even
mute emotions as much as
to reveal or arouse them.
A World of Emotions expands the possibilities of
a history of emotions in
classical antiquity by going
beyond literary texts and
inscriptions to include the
evidence of the visual arts.
The distinguished historian Angelos Chaniotis,
co-curator of the exhibition, said, “We cannot directly study neurobiological processes in ancient
Continued on page 28
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Defending and Advancing Hellenic Values and Interests*
Continuing from page 26
The Greek Diaspora in the
United States is uniquely
qualified to play a key role
on behalf of Hellenism at
large and also of Greece
and Cyprus in particular.
Bold and far-reaching initiatives that go beyond
good intentions, photo-opportunities and testimonials are needed, but
they are very much within the capabilities of the
Greek American community. This is not true given the
minimal budget available
or the incredibly small

staff. All members of the
US Diaspora–the Church,
regional and professional
organizations, university
Modern Greek Studies
programs, and individuals
need to take the concrete
steps necessary to bring
this about.

to specific pursuits. Such
an undertaking would
additionally be an inspiration by documenting the
range and magnitude of
the potential prowess of
Greek Americans. One often hears Greek politicians
speak glowingly about the
Greek Diaspora, but do
A major first step involves little than bemoan their ina serious and systemat- ability to tap this resource.
ic effort to identify and
document the specific A second is to facilitate
Greek American successful the creation of a “network
individuals in universities, of truth squads” that will
the professions, the arts, monitor major mass mefinance and business, who dia and opinion creators
can potentially contribute re misinformation about

News by Ontario Medical Association

Greece, Cyprus and Hellenic affairs, and combat
distortion and untruths
by responding quickly and
effectively. Such an effort
should be built by taking
advantage of the power of
social media. Greek Americans as individuals and organizations have a responsibility to become better
informed and involved
in such an undertaking;
and the many fraternal,
regional and professional organizations should
make timely and assertive
interventions on behalf
of truth and fairness part
of their mission. Drawing
on the reservoir of names
of the highly successful
Greek Americans in the
various disciplines would
allow effective responses.

must establish a well-endowed professional think
tank to deal with background and fundamental
issues of importance to
Hellenic interests. Such an
institution should have the
mission and the necessary
resources to undertake on
a sustained basis scholarly,
in-depth research that
can become, inter alia,
the foundation of firstrate advocacy. There are
many issues that need
this kind of serious attention. Among these are the
right of sea borders and
application of the Law of
the Seas, contraband and
illegal trading of antiquities, unilateral abrogation
of treaties, and venture
capital for economic development based on innovative scientific research.

The Greek American community has the intellectual
resources and financial
clout to undertake such an
ambitious effort modeled
after the highly successful
think tanks now operating in the United States.
Modern Greek studies in
universities, classics, and
the many other disciplines
where Greeks have proven
extraordinarily successful
provide excellent bases to
build upon.. What is needed at this stage is the political decision along with the
commitment of financial
resources to proceed with
such a project.
*This essay originally appeared in the American
Hellenic Institute Social
Policy Journal, V. 8, (Spring
2017)

Ontario Medical Association An open letter to patients in Statement from the Minister of the
Ontario:
Status of Women on International
Finally, Greek America

TORONTO, March 6, 2017
- The Ontario Government
recently committed to negotiating a fair and independent binding arbitration process with Ontario’s
doctors as the first step
towards a new Physician
Services Agreement.
Nonetheless, this past
weekend Ontario’s doctors
continued planning for job
action – something which
would only become necessary if the government reneges on its promises. We
certainly do not take these
steps lightly. Although the
government’s announcement is a very positive development, after so many
years of their refusal to
accept the need for a fair
and independent binding
dispute resolution process,
we must remain cautious.
We are concerned that the
government will not follow through and provide
doctors with access to a
process that is available to
all other essential service
providers in the province.

Why do doctors need
binding arbitration?
Ontario’s doctors have
been subjected to unilateral cuts and restrictions
by the provincial government not once, but twice
in recent years. The province has placed significant
restrictions on new family
doctors and their ability
to practice in the group
based model in which they

were trained. And we face
the prospects of more cuts
and more imposed restrictions, which will impact
not only doctors but, more
importantly, our patients.

resolution process that
will, once and for all, ensure that the province and
Ontario’s doctors can work
as true partners on your
behalf.

There is an imbalance of
power, which can only be
corrected if an independent arbitrator were given
the authority to consider
the position of both parties and award a just and
reasonable result. Without
binding arbitration the
government cannot be
held accountable to providing necessary services
to our growing and aging
population. Doctors are
shouldering more than
their share of the burden,
and it is time for the province to come to the table
to discuss ways we can
work together to improve
our health-care system.

So, although we truly hope
that job action will prove
to be unnecessary, we continue to prepare and plan
for that possibility. We can
assure you, most importantly, that even if physicians are forced to resort to
job action, urgent medical
care will not be threatened
or compromised in any job
action.
March 6, 2017
Ontario’s doctors are ready
and committed to standing up for the fairness
they deserve, and for the
integrity of the health-care
system as a whole.

Dr. Rachel Forman
Dr. Robert Swenson
Binding arbitration would OMA Spokesperson
replace the current system, Chair, Physician Action
under which the govern- Working Group
ment can act unilaterally
and under which physi- SOURCE Ontario Medical
cians have no choice but to Association
consider taking job action
in response. It would pro- For further information:
vide a fair and indepen- Nadia Daniell-Colarossi,
dent arbitration process Manager Media Relations,
for resolving differences Office: 416-340-2970 or
between the government 1-800-268-7215 ext. 2970,
and doctors.
Mobile: 416-804-4600,
Email: nadia.daniell-coThat is why we want you, larossi@oma.org; Danielle
our patients, to under- Milley, Senior Advisor
stand why we are planning Media Relations, Office:
for the possibility of job 416-599-2580 or 1-800action. We are doing so 268-7215 ext. 3008, Moonly as a last resort, and bile: 647-300-0081, Email:
in order to obtain a fair danielle.milley@oma.org
and independent dispute

Denying full range of reproductive
services — including abortion — a
form of violence, Monsef says

Joanna Smith, The Canadian Press
Status of Women Minis-

ter Maryam Monsef says
denying access to the full
range of reproductive services — including abortion
— is a form of violence
against women.

“Reproduc tive health
rights in Canada and
around the world are critical to advancing gender
Continued on page 30

Women’s Week
As Minister of Ontario’s

Today, Indira Naidoo-Harris, Ontario’s Minister of the
Status of Women, issued
the following statement:
“As Ontario’s Minister of
the Status of Women, I am
pleased and proud that
our province will join in
the worldwide celebration
of International Women’s
Week 2017. A highlight of
the week is International Women’s Day, which
occurs around the world
on March 8th. It’s an important recognition of
the remarkable women,
both past and present,
who have contributed to
building our society.

first standalone Ministry of the Status of
Women, I want to reaffirm our government’s
commitment to the
strength and success
of women and girls.
The past year has seen
remarkable progress in
the status of women in
Ontario. My goal in the
next year is to build on
this record of change
and progress.

Today we released the
annual update of It’s Never
Okay: An Action Plan to
Stop Sexual Violence and
Harassment in Ontario.
Our government launched
this ground-breaking plan
two years ago―on International Women’s Day―to
help change attitudes, improve supports, and make
campuses and workplaces
safer from sexual violence
and harassment.
We have also made important progress over the
past 12 months through
Walking Together, our
government’s strategy to
end violence against Indigenous women. As part
of this commitment, our
government launched a

Strategy to End Human
Trafficking, and recently
introduced legislation to
hold traffickers accountable, support survivors
and raise awareness. In
addition, our government
is hosting the fifth National
Indigenous Women’s Summit this week in Toronto.
We want women in Ontario to be strong and
successful. Last June, our
government set targets for
women to make up 40 per
cent of all provincial board
and agency appointments
by 2019. We are also encouraging businesses to
set a 30 per cent target
by the end of this year to
appoint women to their
boards of directors. Our
government is also making
progress towards closing
the gender wage gap between men and women so
that everyone in Ontario
can enjoy equality of opportunity.
I urge all people in Ontario this week to take time
to celebrate the incredible women who do so
much to keep our province
strong, prosperous and
on the path to equality for
women.”

“A World of Emotions: Ancient Greece,
700 Bc – 200 Ad”
at Onassis Cultural Center in New York
Continuing from page 27

Greece. But we can see
how social norms, religious
beliefs,hilosophical ideas,
and education determined
the manifestations of emotions, and how emotions
in turn determined social interaction, political
behavior, and religious
practice. This is our gain
from studying emotions in
the Greek world. What we
learn about emotions in

one culture and one historical period helps us understand another. It sharpens
our mind to reflect on our
lives and our world.”
A World of Emotions: Ancient Greece, 700 BC –
200 AD is curated for the
Onassis Cultural Center
New York by Angelos Chaniotis, Professor of Ancient History and Classics,
Institute for Advanced
Study, Princeton; Nikolaos
Kaltsas, Director Emeritus,

National Archaeological
Museum, Athens; and Ioannis Mylonopoulos, Associate Professor of Ancient
Greek Art and Archaeology, Columbia University.
The exhibition is accompanied by a fully illustrated
catalogue featuring essays
by scholars including the
cocurators, David Konstan,
and Joseph E. LeDoux, as
well as contributions from
nearly 60 European and
American authors.
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A Foreign Will Drafted For Assets in Greece

By Christos ILIOPOULOS*
Clients very often
have Wills drafted and
probated in other countries and wish to apply
them in Greece. They are
perfectly valid Wills done
abroad, under the law of
the country where they
were executed, which
makes sense according
to the legal practice of
that country. However,
several of those Wills do
not always make sense in
Greece. In other words, the

in most cases complicate
matters at the Greek tax
office, the court, or the
notary. Another example is
when the foreign Will does
not clearly provide for the
100% of the deceased’s assets. When the last will and
testament says that certain
assets go to certain beneficiaries, but other assets of
the deceased are left without any indication where
the testator wanted them
to go, there are more than
one interpretations possible for the Will. Especially,
in cases where the Will
states that the executor is
vested with authority to
use the assets and dispose
of them at will, it may not
be clear if the executor will
pay the inheritance taxes
(if there are any), and then
sell the assets, or who else
is entitled to do so.

terms and legal phrases in
their content sometimes
are not clear enough for
the legal practitioner and
the authorities in Greece
(courts, tax authority, notaries) in order to implement
them into the Greek legal
order.

they have a wording which
takes for granted legal notions and practices of the
country where it is being
executed by the testator,
but leaves gaps in its interpretation, when the time
comes to be probated and
implemented in Greece.

So, when the deceased left money at the
bank, which will be distributed to the heirs, or assets
in Greece, which must be
sold by the heirs or the
beneficiaries to third parties and a court decision,
called Klironomitirio must
be issued, the deceased’s
Will, which was drafted in
the USA, Canada, Australia,
the UK or any other country in the world, must have
a wording which, when
translated in Greek, must
by understood in terms of
Greek law, since the assets
are located in Greece. This
is not always the case with
foreign Wills. Very often

An example is when
the foreign Will refers to
the Executor/Executrix,
giving him/her power to
sell or dispose of assets,
and then distribute the
proceeds to the beneficiaries. In Greek law, although
the notion of the executor of a Will does exist,
in reality it has reduced
legal validity. In Greece,
those who run the whole
process of Will probation
and transfer of assets of
the deceased are the heirs
and beneficiaries themselves. They act on their
Another example
own and usually do not
need the participation of of a Will with ambiguous
an executor, whose actions meaning is the case where

the testator leaves an asset
to a person, but indicates
that after a certain point
in time (a specific date) or
after an event happens,
(the coming of age of a
child) the asset must go
to another person. If the
testator wishes to include
in the Will such a provision,
the text must be drafted
meticulously, so that the
Will, when probated in
Greece, is possible to be
understood and applied.
Finally, perhaps the
most common cause for legal ambiguities in Greece
with foreign Wills is when
the last will and testament
provides for the creation of
a Trust. The notion of the
trust is understood and
used in legal texts in common law countries, but
very often creates havoc
among lawyers and administrative authorities in
Greece. For this reason it
should either be avoided,

when it comes to assets
located in Greece, or at
least included in the Will
only after a lawyer practicing in Greece has been
consulted. In some cases it
may be wise to make two
Wills. One according to the
law of the country where
the testator has his/her
main residence and properties, and another Will,
meant for Greece, drafted
in such a way that makes
it more clear for attorneys
and others involved in the
probation and implementation of the Will in the
Hellenic Republic.
*Christos ILIOPOULOS,
attorney at the Supreme
Court of Greece , LL.M.
www.greekadvocate.eu
e-mail: ktimatologiolaw@
yahoo.gr
bm-bioxoi@otenet.gr

‘The millennial side hustle,’ not stable job, is the
new reality for university grads

Recent graduates are finding a post-secondary education is no longer a guarantee
of stable employment

job search to include retail
and recently applied to
work at the local Sobey’s
grocery store near his parents house in London,
Ont., where he has lived
since soon after graduation.
“It’s a job. Something to
feel accomplished from,”
said McCrave. “As much
as an engineer can be
accomplished by cutting
deli meats.”

Co-ops, apprenticeships key to employability

cants these days, the ones
who get the jobs have
some kind of experience.”
Should McCrave land one
of the retail jobs he’s applied for, he’ll achieve one
of the hallmarks of his
generation: underemployment.
A 2014 Canadian Teachers’
Federation report found
nearly a quarter of Canada’s youth are either unemployed, working less
than they want or have
given up looking for work
entirely.

Christian McCrave, 21, stands in front of his parents’ house
in London, Ont. He moved back in when he couldn’t
The number of engineers
find a job after graduating with a degree in mechanical
in Ontario who are underengineering. (Nick Purdon/CBC)
The challenge McCrave employed is 33 per cent,
faces is experience: name- according to the OSPE.
By Nick Purdon and Leonly, he doesn’t have any. The
Now, he’s not so sure.
ardo Palleja, CBC News
most recent work experi- Still, McCrave says he often
ence on his resume is sales hears it’s his own fault that
“Being unemployed while
he’s unemployed.
associate at Winners.
a degree is kind
Twenty-one-year old having
of a kick in the face,” Mcmillennials, the idea
Christian McCrave Crave said. “If anything, it’s Sandro Perruzza, the chief “With
executive officer at the is that we are lazy and that
feels like he did his a setback. You have all this
we don’t work hard and
debt and this degree, and
part.
everyone has one, but it
doesn’t get you further in
He got good grades in life sometimes.”
high school and completed a four-year degree at Since graduating last year,
the University of Guelph McCrave has applied for
in southwestern Ontario. 250 engineering jobs, but
He studied mechanical en- he’s only had four intergineering, in part because views and no job offer.
he thought it would land
him a job.
McCrave isn’t alone. More
than 12 per cent of CanaIt hasn’t.
dians between the ages of Since graduating, McCrave has applied for 250 engineer15 and 24 are unemployed ing jobs but hasn’t had a single offer, he says. (Leonardo
“I actually thought that and more than a quar- Palleja/CBC )
coming out of school that ter are underemployed,
stuff is given to us — the
I would be a commodity meaning they have de- Ontario Society of Profes- idea of the participation
and someone would want grees but end up in jobs sional Engineers (OSPE), is award,” McCrave said. “We
familiar with graduates like
me,” McCrave said. “But in- that don’t require them.
didn’t want the particiMcCrave.
stead, I got hit with a wall
pation award. We didn’t
of being not wanted what- The latest numbers from
“He could have applied for want to be told we are not
soever in the industry.”
Statistics Canada show co-ops or apprenticeships good enough but here’s an
award anyways. We want
that the unemployment
McCrave says he believed rate for 15-to-24-year-olds while he was at school — to compete; we want to
in the unwritten prom- is almost twice that of the even if it delayed his grad- succeed.”
uation,” Perruzza said. “We
ise of a post-secondary general population.
strongly advocate co-ops. ‘The millennial side hustle’
education: work hard at
school, and you’ll end up McCrave has expanded his The fact is because of the Fast forward a few years
sheer number of appliwith a good and stable job.

in the job trajectory of
the millennial generation,
and you’ll find Clair Parker.
Parker, 26, has a political
science degree from Carleton University in Ottawa
and a certificate in public
relations from Humber
College in Toronto.
“I live in an apartment, I
have three roommates,
and I don’t have benefits,”
said Parker. “If I were the
exception, I would feel
upset about that because
I would feel that I had done
something wrong, but I am
not the exception. I am the
norm.”
Capt: Clair Parker might
not be making direct use
of her political science
degree at her job as a bartender at a small Toronto
brewery, but don’t call her
underemployed. ‘It implies
just the [job] title means
more than what is going
on in the workplace,’ she
says. (Nick Purdon/CBC )
Parker’s bartending job
doesn’t pay enough to
make ends meet so she
cobbles together enough
money to live in Toronto
by also working at a yoga
studio and house sitting.
“I joke with my friends all
the time about the millennial side hustle,” Parker
says. “We all have different
side hustles that we do
to get money. So many
people who would have
worked in-house for a
company before are freelancing now.”

a couple of grand when
you go to the dentist for
the first time. I think people are going to feel really
disenfranchised by the
workforce and uncared for
by the workforce.”
Parker works primarily at
Halo brewery in Toronto, bartending and doing
whatever else is needed
to keep the small business
running.
Capt: ‘Being precariously
employed takes its toll,’
says Ellis-Hale. (Leonardo
Palleja/CBC)
“On paper, I am a bartender,” Parker says. “But
anyone who has worked
with a small business understands that it’s kind
of an all hands on deck
situation. You have a lot of
opportunities to learn a lot
of different things.”
Parker bristles at the suggestion that she is underemployed.
“I am not underemployed,
and I kind of get offended
when people say I am underemployed,” Parker says.
“It implies that they know
more about my situation
than I know about my
situation. It implies just
the [job] title means more
than what is going on in
the workplace. It’s a huge
assumption.”
While Parker probably
could have gotten her
job without five years of
post-secondary education,
she says her education will
allow her to grow along
with the business. She
is banking on potential
— her own and the company’s.

The millennial side hustle (also known as the
gig economy) means no
steady job but also no
safety net.
“If you have a toothache
now and you are 24 years
old, you freak out,” says
Parker. “That’s going to be Continued on page 30
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‘The millennial side hustle,’ not stable job, is the
new reality for university grads
jobs, Ellis-Hale says most and more secure life, and
of her students don’t see I don’t have a part of that
that as their future. She life.”
didn’t either, but that’s
The promise of higher how things turned out.
Turning the promise
education is alive and well
in Canada. There are more Ellis-Hale is contract facul- into a guarantee
university students than ty, and even though she’s
ever before. In 2015, there been teaching university The University of Regina’s
were more than two mil- courses at Laurier since UR Guarantee program,
lion students enrolled at 1998, she has to re-ap- launched in 2009, turns
Canadian universities and ply for her job every four the unwritten promise of
colleges, compared to al- months.
post-secondary education
most 800,000 in 1980.
into an actual guarantee.
“I have very little job secu- If a student enrolled in
“With a good education, rity,” Ellis-Hale said. “And the program doesn’t get a
full-time job in
their field within six months
of graduation,
they can re turn for a year
of undergraduate study tuition-free.

erage student doesn’t do
all of that stuff, doesn’t
do that preparation, isn’t
thinking about their career
in second year and is sort
of left scrambling at the
end of it,” Deren said.

“The reason we
do this is we
know that if
students do all
the things that
are part of the
program, they
are going to be successful,”
said Naomi Deren, associate director of student
success at the university.

Keeping students
from dropping out

The university enrolment boom

Kimberly Ellis-Hale has been teaching at Wilfrid Laurier
University in Waterloo, Ont., since 1998 but still has
to re-apply for her job every four months. (Leonardo
Palleja/CBC)
being precariously emyou will have a good fuployed takes its toll.”
ture. With a good education, you will have a
Ellis-Hale’s two children are
good job,” said Kimberly
now grown up and live on
Ellis-Hale, an instructor at
their own, but she vividly
Wilfrid Laurier University
remembers standing in
in Waterloo, Ont., who
the pharmacy when they
teaches sociology and
were young trying to deother subjects. “And I think
cide which child needed
for past generations, it
antibiotics the most.
may have been [the case].
I think for future genera“I couldn’t afford to purtions, it’s not a guarantee.”
chase both of them,” Ellis-Hale says. “And how do
Even though economic
you live with that? I teach
indicators that track emin a university. I teach in a
ployment reveal a trend
place that sells education
toward more precarious
as the path to a better

Students from any department can enrol in the
program and must complete career development
training, including resume
reviews and job interview
seminars.
In their final year, students
are required to network
and complete a labour
market overview in their
chosen field. Their job
search begins while they
are still at school.
“I really think that the av-

Denying full range of reproductive
services — including abortion — a
form of violence, Monsef says

Maryam Monsef responds to a question during question
period in the House of Commons on Parliament Hill in
Ottawa on Wednesday, Dec 14, 2016
Continuing from page 28
enthood Ottawa $285,000
equality and the empow- for a three-year project
erment of women and aimed at improving local
girls,” Monsef said Thurs- services for women and
day in an interview with girls who face barriers to
their reproductive rights,
The Canadian Press.
“We’re committed to mak- such as being coerced
ing sure that women and into either pregnancy or
girls have that choice, be- abortion, or having trouble
cause otherwise, this is getting contraceptives.
a form of gender-based Those barriers can include
pressure or threats from
violence.”
That is why Status of Wom- partners or families, as well
en Canada, the agency she as systemic issues facing
leads, is giving Planned Par- women from marginalized

and vulnerable communities, such as those with
disabilities, immigrants
and refugees, sex workers,
people from the LGBTQ
community and those living with HIV or AIDS, but
also young women and
mothers in general.
Status of Women Canada
confirmed that Planned
Parenthood Ottawa — not
a clinic, but a pro-choice
charitable organization
that provides counselling, referrals and other
services related to sexual
and reproductive health
— applied for the funding
in fiscal 2015-16, and that
the project would have
been eligible even within
the narrower criteria established by the previous
Conservative government.
It is not difficult to imagine, though, why the government might be highlighting the project at this
particular moment in time.

Of the 120 students who
have participated in the
program only two have
come back for the free
year.
“Honestly, everyone else
has found what they were
looking for,” Deren said.
“We have students who are
teaching — they got full
time contracts right out
of university … We have
students who are working
in marketing, communications. We have a reporter
for the Leader Post.”

Jenna deBoth, 21, is in her
fourth year of an education degree program at the
University of Regina and
all she can think about is
graduating.

Capt: Noami Deren is the associate director of student
success at the University of Regina and runs the school’s
UR Guarantee program, which lets graduates return for
a free year of study if they don’t get a job in their field
within six months. (Leonardo Palleja/CBC)
“I am so excited. I can’t wait DeBoth happened to see
to actually get out there a poster advertising the
and get a job,” she said.
UR Guarantee program.
She signed up and within
Still, deBoth, from the small a few months, she was
town of Hudson Bay, Sask., volunteering and had a
almost didn’t make it past growing circle of friends.
her first year of university.
She credits the UR Guaran- “We see ourselves in the
tee program with keeping beginning as high school
her from dropping out.
guidance counsellors,”
Deren said. “We make sure
“I was absolutely terrified students are successful
to be on campus because and are retained here at
even though Regina is a the university.”
small city, to me, it was
huge,” deBoth said.
Deren says retention rates
among UR Guarantee students are 10 per cent higher than those of the general student population.
DeBoth hasn’t yet found
a teaching job for the fall,
and she admits she’s nervous about what’s out
there.

“If I don’t get a job in my
field? Well, I am gonna
keep trying,” she said. “This
is something that I am passionate about. I have made
Jenna deBoth, 21, says that without the University of sure I have skills that will
Regina’s UR Guarantee program, she probably would help me no matter where
have dropped out of university. Now, she’s about to I go.”
graduate with an education degree. (Nick Purdon/CBC )

Greek magazines & newspapers at the Vancouver Public
Library
This is to let you know that the Vancouver Public Library subscribes to the following Greek language
magazines:
1. Vogue Hellas - you can borrow this magazine at the Central Library (downtown) as well as at the
Kitsilano Library
2. Status - you can borrow this magazine at the Central Library (downtown) as well as at the Kitsilano
Library
The Library also subscribes to the following Greek language newspapers:
1. To BHMA (Sunday edition) - at the Central Library and Kitsilano Library
2. Kathimerini - print copies at the Kitsilano Library ; also available online through PressDisplay (http://
www.vpl.ca/electronic_databases/alpha/p)
ÅëëçíéêÜ ðåñéïäéêÜ êáé åöçìåñßäåò óôçí ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç ôïõ Âáíêïýâåñ
Óáò áíáêïéíþíïìå ïôé ç ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç ôïõ Âáíêïýâåñ Ý÷åé óõíäñïìÝò ãéá ôá áêüëïõèá
ÅëëçíéêÜ ðåñéïäéêÜ:
1.Vogue Hellas –ìðïñåßôå íá äáíåéóôåßôå ôåý÷ç óôçí ÊåíôñéêÞ ÂéâëéïèÞêç (downtown) êáèþò êáé
óôï ðáñÜñôçìá ôïõ ÊéôóéëÜíï
2.Status -ìðïñåßôå íá äáíåéóôåßôå ôåý÷ç óôçí ÊåíôñéêÞ ÂéâëéïèÞêç (downtown) êáèþò êáé óôï
ðáñÜñôçìá ôïõ ÊéôóéëÜíï
Ç ÂéâëéïèÞêç åðßóçò Ý÷åé óõíäñïìÝò ãéá ôéò áêüëïõèåò ÅëëçíéêÝò åöçìåñßäåò:
1. Ôï ÂÞìá ôçò ÊõñéáêÞò –óôçí ÊåíôñéêÞ ÂéâëéïèÞêç êáé óôç ÂéâëéïèÞêç ôïõ ÊéôóéëÜíï
2. Ç ÊáèçìåñéíÞ - óôç ÂéâëéïèÞêç ôïõ ÊéôóéëÜíï Þ (http://www.vpl.ca/electronic_databases/alpha/p)
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ÓôÝëíåôå ôá ãñÜììáôÜ óáò óôéò:
PATRIDES
P.O. BOX 266, Don Mills Postal Station
70 Wynford Dr.
TORONTO, ONTARIO
M3C 2S2
Ðáñáêáëïýìå ôïõò åðéóôïëïãñÜöïõò ìáò, óôá ãñÜììáôá
ðïõ ìáò óôÝëíïõí, íá óçìåéþíïõí åõêñéíþò ôï üíïìá, ôçí
õðïãñáöÞ, ôç äéåýèõíóç êáé ôïí áñéèìü ôïõ ôçëåöþíïõ
ôïõò. Ç äéåýèõíóç êáé ôï ôçëÝöùíï äåí èá äçìïóéåýïíôáé.
Åðßóçò, ôïõò ãíùóôïðïéïýìå üôé äéáôçñïýìå ôï äéêáßùìá
íá ìç äçìïóéåýïõìå ïëüêëçñç ôçí åðéóôïëÞ.
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Οι Κιλκισιώτες έκοψαν την πίτα τους.

Στις 26 του Φεβρουαρίου
τα μέλη του συλλόγου
Κιλκίς στο Τορόντο συναντήθηκαν στο κτίριο της
Ποντιακής Αδελφότητας
και έκοψαν την νοστιμότατη πίτα τους καρυδόπιτά
τους που παρασκευάστηκε από ιδιώτη μέλος του

συλλόγου.
Ο πρόεδρος και το διοικητικό Συμβούλιο υποδέχθηκαν τα μέλη και τους
φίλους του συλλόγου.
Στην φωτογραφία ο πρόεδρος Αλέξανδρος Τσικουρλής με τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
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