Team Canada figure skaters Patrick Chan, Gabrielle
Daleman, Kaetlyn Osmond, Meagan Duhamel, Eric Συνεχίζονται οι διεργασίες για την επιλογή του νέου αρχηγού
Radford, Tessa Virtue and Scott Moir with their gold του κόμματος των Συντηρητικών της επαρχίας του Οντάριο.
medals from the team event Photo: COC/Jason Ransom
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Ο Δήμαρχος του Τορόντο John Tory με την
Δημοτική Σύμβουλο Μαρία Φραγγεδάκη σε
γνωστό Ζαχαροπλαστείο της παροικίας με τον
δικό τους τρόπο γνωστοποιούν τις εφαρμογές
του προϋπολογισμού στις αστικές συγκοινωνίες

Ολαός των λειψάνων
ζει και βασιλεύει χιλιόψυχος.
Το πνεύμα
και στο χώμα λάμπει
το νιώθω.
Με σκοτάδια μέσα μου
παλεύει.

Κ. Παλαμάς
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Καναδάς: Ο Νέος Ομοσπονδιακός Μητρόπολης Καναδά και
Ομογενειακή Κοινότητα
Προϋπολογισμός.
Τορόντο
Τα γεγονότα και οι πραγματικότητες μεταξύ των
δύο εθνικών ιδρυμάτων
αρχίζουν να ανησυχούν. Οι
λόγοι είναι απλοί όπως πάντα, δεδομένου ότι καμία
από τις δύο αντιμαχόμενες
πλευρές δεν λέει να μετακινηθεί από τις γνωστές της
θέσεις.
Ο μεν υπέργηρος Μητροπολίτης συνεχίζει να σκέπτεται και να ακολουθεί
τις ίδιες πολιτικές των χρόνων της νιότης του, οι δε
διοικούντες το κοινοτικό
ίδρυμα μη έχοντες άλλη
επιλογή πασχίζουν με κάθε
τρόπο να κρατήσουν το
ίδρυμα της ομογένειας του
Τορόντο, στο ύψος που
του αρμόζει.
Κατά την διάρκεια των μηνών που έχουν φύγει, δεν
ήταν λίγες οι φορές που
προσπαθήσαμε να πείσουμε τις δύο πλευρές για
Ο Πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau με τον Υπουργό Οικονομικών Bill Morneau,
την ανάγκη του διαλόγου.
επιδεικνύουν τα εγχειρίδια με τον προϋπολογισμό του 2018.
Και ο μεν πρόεδρος της
κοινότητας έδειξε κάθε διδις για την περίοδο της άθεση του διαλόγου, χωρίς
Το παθητικό αυτό σκέλος την τρέχουσα χρονιά.
Της Μαρίας Βουτσινά
υπολογίζεται ότι θα περι- Ο νέος προϋπολογισμός επόμενης εξαετίας για νέες ωστόσο ανταπόκριση από
Τον νέο ομοσπονδιακό ορισθεί στα 21.3 δις την προβλέπει την παροχή πέ- χρηματοδοτήσεις για τις την άλλη πλευρά, η οποία
προϋπολογισμό για το οικονομική περίοδο 2022- ντε εβδομάδων πάνω από ανάγκες οικογενειακού και
τρέχον έτος 2018 παρου- 2013, ένα γεγονός το οποίο τις προηγουμένως προ- παιδικού βοηθήματος των
σίασε στο ομοσπονδιακό μετατοπίζει την χρονολο- βλεπόμενες για καθέναν ιθαγενών.
κοινοβούλιο της χώρας γία εξίσωσης του ισοζυγί- από τους δύο γονείς, μέσα Ποσόν 10 εκατομμυρίων
ο υπουργός οικονομικών ου του εθνικού προϋπο- στα πλαίσια αποζημίωσης δολαρίων για την δημιτης Φιλελεύθερης κυβέρ- λογισμού της χώρας πέραν του συστήματος ανεργίας. ουργία μιας νέας μονάδας
νησης του Τζάστιν Τρυντώ. των προκαθορισμένων Το νέο σύστημα αρχίζει να της εθνικής ασφάλειας της
ισχύει από τον Ιούνιο του χώρας γνωστής ως RCMP Ύστερα σχεδόν από τρεις
Τα κυριότερα σημεία του από την κυβέρνηση.
η οποία πρόκειται να μελε- δεκαετίες από την αρχική
νέου προϋπολογισμού Προβλέπει τη διάθεση 2019.
επικεντρώνονται ως εξής. ποσού 750 εκατομμυρί- Γίνεται πρόβλεψη για τη τήσει 25.000 φακέλους σε- συμφωνία της ονομασίας
21.5 Δις δολάρια σε νέες ων για την περίοδο των διάθεση ποσού 172.6 εκα- ξουαλικής κακοποίησης οι ως “Σλαβομακεδονία”, και
δαπάνες για τα επόμενα έξι επόμενων πέντε χρόνων τομμυρίων για την καλυτέ- οποίοι χαρακτηρίστηκαν την απόρριψη της από
την τότε κυβέρνηση του
χρόνια, συμπεριλαμβανό- προκειμένου να επιφέρει ρευση του πόσιμου νερού ως μη αποδεικτέοι.
μενης και της οικονομικής βελτιώσεις στην ασφάλεια στις κοινότητες των αυτό- Ποσόν 1.3 δις δολάρια για Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
την επόμενη πενταετία για λόγω κινδύνου να χάσει
των ηλεκτρονικών συναλ- χθονων ιθαγενών.
περιόδου που τελειώνει.
Υπάρχει πρόβλεψη με υπό- την διατήρηση γης, υδάτι- την πρωθυπουργική καΟ νέος προϋπολογισμός λαγών.
προβλέπει ένα παθητικό Ένα άλλο ποσόν διάθεσης σχεση για την εξίσωση του νων οδών και της άγριας ρέκλα, έρχεται σήμερα
στο ισοζύγιό του της τάξης 231 εκατομμυρίων προ- ποσού αμοιβής ανδρών ζωής σε μια προσπάθεια μια άλλη κυβέρνηση “αριτων 18.1 δις για το τρέχον βλέπεται για την περίο- και γυναικών σε περίπτω- προστασίας της άγριας στερή” αυτή τη φορά, για
έτος 2018-2019. Στο ποσόν δο των επόμενων πέντε ση που επιτελούν την ίδια ζωής που χαρακτηρίστηκε να επαναφέρει το θέμα
αυτό συμπεριλαμβάνεται χρόνων για τις ανάγκες εργασία, πλην όμως δεν επικίνδυνη για την συνέχι- της ονομασίας της νεαρής
δημοκρατίας των Σκοπίκαι εκείνο των τριών δις αντιμετώπισης της κρίσης ξεκαθαρίζει ακόμα τις λε- σή της.
Εκατό εκατομμύρια για ων, γνωστής ως “Πρώην
που η κυβέρνηση τοποθε- των ναρκωτικών , συμπερι- πτομέρειες αμοιβής.
τεί για την κάλυψη πιθα- λαμβανομένου και εκείνου Υπάρχει πρόβλεψη για την περίοδο της επόμε- Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας”.
νών έκτακτων κινδύνων. των 165 εκατομμυρίων για την διάθεση ποσού 1>3 συνέχεια στη σελίδα 7

κάνοντας χρήση “της ελέω
θεού” εξουσίας της συνέχισε την απαράδεκτη, για
πνευματικό ηγέτη πολιτική
της αντιπαράθεσης. Μιας
αντιπαράθεσης η οποία
δεν φέρει σε κανένα επιθυμητό τέλος.
Η αλήθεια είναι ότι ο Μητροπολίτης ως εκπρόσωπος του εκκλησιαστικού
ιδρύματος, με την παρέλευση των χρόνων της
διακονίας του, απέδειξε
χαρίσματα και ικανότητες
οργανωτικές, διοικητικές
και οικονομικές. Πέτυχε να
οργανώσει την εκκλησία
της οποίας ηγείτο, διατηρώντας απόλυτο έλεγχο
πάνω σε αυτήν και τα κατά
τόπους υποκαταστήματά
της. Με το τρόπο αυτόν,
όπως ήταν επόμενο, γρήγορα δημιούργησε ένα
δυνατό οικονομικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο
στήριξε την όλη υποδομή
του έργου του. Πάνω στην
διοίκηση του ανθρώπινου υλικού, είναι γνωστό
σε όλους, ότι άσκησε μια
αρνητική θέση τιμωρίας,
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Όχι στο σφυρί της ιδεολογίας
σας κύριοι..
Χωρίς καμία πρόθεση
αντιπολιτευτική του έργου της κυβέρνησης των
Αθηνών, πιστεύουμε ότι
έχουμε κάθε υποχρέωση
να εκφράσουμε τη γνώμη
μας, άπαξ και αυτή η φωνή
επί πενήντα ολόκληρα
χρόνια παρακολούθησε
από κοντά και μελέτησε
διεξοδικά το κίνημα των
σλαβόφωνων συμπολιτών
μας κατέβαλε δε κάθε προσπάθεια ενημέρωσης της
ομογένειας με την αρθρογραφία της πάνω σε αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι κατά
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Όχι στο σφυρί της ιδεΜητρόπολης Κανα- ολογίας σας κύριοι..
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το παρελθόν, η ηγεσία του κινήματος
παρουσίασε εποχιακές μεταμορφώσεις
μεταξύ μη φανατικών εθνικιστικών
στοιχείων και άλλοτε φανατικών ανθελληνικών, τα οποία υπό το πρόσχημα του
πατριωτισμού προσπαθούσαν μάλλον να
πάρουν “ρεβάνς” για την αποτυχία των
ανταρτικών ομάδων των πατεράδων και
των μανάδων τους που συμμετείχαν ενεργά στον Ελληνικό εμφύλιο σπαραγμό. Οι
πλέον φανατικοί του “κινήματος” ήταν και
παραμένουν οι οργανώσεις των θυμάτων
των προπαγανδιστικών μηχανισμών
του Τίτο, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τη
δυστυχία και μιζέρια που επέφεραν οι
συγκρούσεις των δύο αντίπαλων δυνάμεων πάνω στον αγροτικό πληθυσμό της
χώρας, και εκμεταλλευόμενοι την αγάπη
όλων μας για τα παιδιά κατόρθωσαν να
πείσουν ένα μεγάλο μέρος της δοκιμαζόμενης γης, ότι ήθελαν να “σώσουν τα παιδιά τους” από τον τυφώνα του εμφύλιου
που είχε κοστίσει χιλιάδες ζωές και είχε
κατακάψει την Μακεδονική γη. Μολονότι
η ζωή αυτών των παιδιών, τελικά, διαμορφώθηκε σε πραγματική κόλαση, αφού
μεταξύ άλλων τα μικρά αυτά θύματα της
πολιτικής σκοπιμότητας υποβλήθηκαν σε
μια πραγματική “πλύση εγκεφάλου” από
το καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης,
όπου τελικά κατέληξαν μετά από έναν
Γολγοθά ταλαιπωριών και περιπλανήσεων τους ανά την κομμουνιστική Ευρώπη.
Το βέβαιο είναι ότι αυτό το τόσο ευάλωτο ανθρώπινο υλικό, αγκάλιασε νωρίς
ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της
Γιουγκοσλαβίας, στην προσπάθειά του
να δημιουργήσει σφαλερές εντυπώσεις
στη διεθνή κοινή γνώμη για το ότι δήθεν
η Ελληνική διοίκηση κατείχε στρατιωτικά,
τα εδάφη της Μακεδονίας του Αιγαίου.
Κάτι παρόμοιο συνέβαινε και για την
Μακεδονία του Πιρίν, η οποία διοικητικά
υπαγόταν στην αρμοδιότητα της Σόφιας.
Έτσι τα μέλη των δύο κοινοτήτων αντίπαλων πολιτικών συμφερόντων, συχνά
βρέθηκαν αντιμαχόμενες για την ορθότητα του δικού τους ιδεολογικού βήματος.
Εξ αιτίας κυρίως αυτών των προπαγανδιστικών κινημάτων, αγνοί αγωνιστές ομογενείς, φρόντισαν νωρίς να οργανωθούν
σε τοπικούς συλλόγους του τόπου της
καταγωγής τους, δίνοντας με τον τρόπο
αυτό την δική τους απάντηση στους σφετεριστές της πατρικής τους γης. Κατά την
διάρκεια των πέντε περίπου δεκαετιών
της εμπλοκής των τριών κοινοτήτων στο
Καναδά, την Αμερική και την Αυστραλία,
υπήρξαν φορές που οι αντίπαλες ομάδες,
όχι και λίγες φορές, ξεπέρασαν τα περιθώριά του κόσμιου, δεδομένου ότι κάτω
από τη δύνη του πάθους επιχείρησαν να
πάρουν το “νόμο στα χέρια τους”. Είναι δε
βέβαιο ότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες
το πρόβλημα της ονομασίας του νεόδμητου κρατιδίου των Σκοπίων είχε σχεδόν
περιπέσει σε “χειμερία νάρκη”, καθώς οι
υπεύθυνες διοικήσεις του αντιμετώπιζαν
ζωτικά εσωτερικά προβλήματα με το
Αλβανικό στοιχείο της επικράτειάς τους.
Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω και κάτω
από το γνωστό πρίσμα των οικονομικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζει, την
τελευταία δεκαετία η Ελλάδα, φίλοι και
συνεταίροι στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, πίστεψαν ότι είχαν την καλύτερη
δυνατή ευκαιρία να κλείσουν οριστικά το
θέμα. Πρώτον, την εξουσία της Ελλάδας
ασκούσε κυβέρνηση αριστερών διεθνιστών. Δεύτερον, πολλοί από αυτούς
είχαν εκδηλωθεί στο παρελθόν υπέρ της
δημιουργίας ανεξάρτητης σλαβόφωνης
κρατικής οντότητας και τρίτον, η υπόσχεση διαγραφής ενός μέρους του δημόσιου
χρέους της χώρας, αποτέλεσαν το μεγάλο
δόλωμα για την αποδοχή του ονόματος
που επέμεναν τα Σκόπια. Μολονότι δε η
κυβέρνηση του κρατιδίου διαβεβαίωνε
για τις αγαθές προθέσεις να μην φέρει
θέμα αλυτρωτισμού για τα ελληνικά
εδάφη, στην πραγματικότητα συνέχιζε

να διατηρεί άτομα και οργανώσεις οι
οποίες μοναδικό στόχο και σκοπό είχαν
ακριβώς αυτό. Απόδειξη αυτού μου του
ισχυρισμού αποτελεί το γεγονός ότι στο
γραφείο προπαγάνδας του κρατιδίου
στην Ουάσιγκτον εργάζεται ένας από
τους πρωτεργάτες των μεγάλων πυρκαγιών του 2007, οι οποίες κατέκαψαν
την Αττική και την Πελοπόννησο, μόνο
δε από θαύμα μπορεί να χαρακτηρισθεί
το ότι σώθηκε τελικά η Ολυμπία,- στην
οποία κυρίως απέβλεπε εκείνη η ελεεινή
τους προσπάθεια η οποία κόστισε τη ζωή
σε πάνω από εξήντα αθώους κατοίκους
της περιοχής, μεταξύ δε αυτών και δύο
ανήλικων παιδιών με την μητέρα τους-, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η τότε υπουργός
εξωτερικών της Αθήνας ήταν γνώστης
του γεγονότος, προτίμησε ωστόσο να
σιωπήσει από φόβο και μη θυμώσει το
ΝΑΤΟ.
Κάτι παρόμοιο, εξ άλλου, συμβαίνει και
σήμερα όπου με την ευκαιρία των νέων
εξελίξεων στο Μακεδονικό, μια ομάδα πρώην Πρεσβευτών της Ελλάδας,
μερικοί των οποίων κατά την περίοδο
της εν ενεργεία υπηρεσίας τους, έκανα
τα αδύνατα δυνατά να βοηθήσουν τη
προπαγάνδα των σλαβόφωνων, τώρα
υπέγραψαν διακήρυξη με την οποία
ζητούν από την κυβέρνηση να μη αποδεχθεί το όνομα Μακεδονία. Μεταξύ αυτών
βρίσκεται και η υπογραφή του πρώην
γενικού προξένου και αργότερα πρέσβη
της Αθήνας στο Καναδά Παπασλιώτη,
ο οποίος διαβεβαίωνε τους συνεργάτες
του ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για
την Ελληνική Μακεδονία από τις κινήσεις
των σλαβόφωνων. Σήμερα δυστυχώς με
την υπογραφή της διακήρυξης έκκλησης
προς την κυβέρνηση, έρχεται να αποδεχθεί δημόσια το βαθμό της αδυναμίας του
να προβλέψει το τι επρόκειτο να συμβεί.
Ένα δεύτερο σημείο είναι εκείνο της τελείας έλλειψης από το κείμενο διακήρυξης
των υπογραφών διπλωματών οι οποίοι
ανήκαν και ανήκουν στην ομάδα των
πιστών του ΝΑΤΟ. Μήτε ένας από αυτούς
δεν τόλμησε να βάλει την υπογραφή του,
από το φόβο προφανώς της οργής των
Βρυξελών.
Έτσι λοιπόν και κάτω από τις πιέσεις του
ΝΑΤΟ και εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ουάσιγκτον, οι κυβερνώντες των
Αθηνών, προκειμένου να παρουσιάσουν
το μεγάλο κατόρθωμα περιορισμού του
δημόσιου χρέους της χώρας και αφού
έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι θα βοηθηθούν
στις επερχόμενες γενικές βουλευτικές
εκλογές ώστε να είναι οι νικητές και να
επανέλθουν στην εξουσία, και παράλληλα με άλλες υποσχέσεις στις οποίες
δυστυχώς αδυνατούμε να αναφερθούμε,
αποφασίσθηκε το ξεπούλημα του ονόματος της “Μακεδονίας”. Το γεγονός, δεν
πρέπει να υπάρχει αμφιβολία, πρόκειται
να αποτελέσει το προοίμιο μιας νέας
σειράς ταλαιπωρίων των κατοίκων της
περιοχής, δεδομένου ότι τα γραφεία των
“Απόδημων Ενωμένων Μακεδόνων” δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι για τον δεύτερο
γύρο του αγώνα του, την αναγνώριση
των δικαίων τους πάνω στην γη της Μακεδονίας του Αιγαίου. Ας μας επιτραπεί
τέλος να τονίσουμε ότι τα γραφεία αυτά
χρηματοδοτούνται και διατηρούνται με
προσφορές των κυβερνήσεων των Σκοπίων και των σχετικών τους υπηρεσιών
προπαγάνδας.
Θερμά, λοιπόν, συγχαρητήρια στους
“Τζίνiους” της διπλωματίας των Αθηνών
και περαστικά τους.
“Πατρίδες”
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Ελεύθερα

Του Θωμά Σ. Σάρα
Για όσους παρακολουθούν την αρθρογραφία
μου τα τελευταία πενήντα
χρόνια στην επιθεώρηση
«Πατρίδες», είμαι βέβαιος,
ότι οι σημερινές εξελίξεις
γύρω από το Μακεδονικό,
δεν επιτρέπουν το σχηματισμό, καμίας έκπληξης,
άπαξ και είχαμε αναφερθεί σε αυτά επανειλημμένα, κατά την διάρκεια
των δεκαετιών. Αντίθετα
μάλιστα, θα έλεγα, ότι οι
σημερινές εξελίξεις απλά
αποτελούν τον επίλογο
ενός δράματος, του οποίου η πρώτη φάση σχεδιάστηκε τη δεκαετία του
1940, η δεύτερη, και πλέον
σοβαρή, άρχισε να διαμορφώνεται από την δεκαετία
του ‘60 για να κορυφωθεί
τις μέρες αυτές, χάρις στην
ανοησία, τον στραβισμό,
την ανωριμότητα και τις
τρομερές επαγγελματικές
ελλείψεις και την απόλυτη
έλλειψη διορατικότητας,
τόσο των διπλωματών όσο
και της πολιτικής ηγεσίας
της Ελληνικής πολιτείας.
Ομολογώ ότι κάτω από την
επήρεια των φορτίσεων
που αισθάνομαι τις μέρες
αυτές και οι οποίες κυριαρχούν πάνω στις σκέψεις
μου, δεν θα ήθελα να επανέλθω στην απαρίθμηση
των λαθών και παραλείψεων της Αθήνας και των
ταγών της, πάνω σε αυτό
το τόσο σπουδαίο, για
την εθνική επιβίωση και
ανάπτυξη του ελεύθερου
Ελληνικού χώρου θέμα.
Ένα θέμα το οποίο απειλεί,
για άλλη μια φορά, να σχηματιστούν πάνω από τους
ειρηνικούς ουρανούς της
Ελλάδος, μαύρα σύννεφα
εθνικών περιπετειών.
Αφορμή για την σημερινή
μου αρθρογραφία παίρνω την απόφαση της κυβέρνησης της Ελλάδος να
“κλείσει” με πολύ βιασύνη
το λεγόμενο “Μακεδονικό”,
το οποίο ταλαιπωρεί τις
δύο τελευταίες δεκαετίες
την διπλωματία των Αθηνών, καθώς επίσης και τις
σχέσεις με την γείτονα
“φίλη και σύμμαχο” της
Ελλάδος Τουρκία. Στο σημείο αυτό ας μου επιτραπεί
αρχικά να ασχοληθώ με
την Τουρκία και τις βλέψεις
και πολιτικές της έναντι της
Ελλάδος. Είναι βέβαιο ότι
τις τελευταίες δεκαετίες
κατ’ επανάληψη είχα ασχοληθεί με τα πολιτικά σχέδια
της Άγκυρας, σε σχέση με
την Ελλάδα, όχι μόνον με
την αρθρογραφία μου,
μα ακόμα περισσότερο
και με στοιχεία τα οποία
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Τουρκία: «Η Τελευταία Πράξη;»
είχαν τεθεί υπ’ όψη
των ενδιαφερόμενων
εκπροσώπων τόσο
στο εθνικό κέντρο,
όσο και το εξωτερικό.
Είναι δε γνωστό ότι
την άνοιξη του 2017
φροντίσαμε να ενημερώσουμε την Αθήνα για την ευρεία κυκλοφορία, τόσο στο
Καναδά όσο και τις
Ηνωμένες Πολιτείες,
γεωγραφικών χαρτών
της Τουρκίας, στους
οποίους εμφανιζόταν
τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ως μέρος της
Τουρκικής επικράτειας.
Αντίτυπα αυτών εστάλησαν όχι μόνον στους υπεύθυνους υπουργούς και το
γραφείο του πρωθυπουργού και του Προέδρου της
Δημοκρατίας, μα και σε
όλους τους αρχηγούς των
πολιτικών κομμάτων της
αντιπολίτευσης. Παρ’ όλα
αυτά, μέχρι σήμερα δεν
είχαμε καμία απολύτως
αντίδραση από κανέναν
από τους αποδέκτες.
Ανεπίσημες πληροφορίες
από την Αθήνα έλεγαν ότι
οι υπεύθυνες υπηρεσίες δεν βρήκαν τίποτα το
“μεμπτό” στους χάρτες.
Σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των χαρτών, θα
πρέπει να τονίσω ότι παρουσιάζουν όλα τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου με
Τουρκικά ονόματα, καθώς
επίσης και τα υπό κατοχή μέρη της Κύπρου, στα
οποία γίνεται αναφορά ως
“Τουρκική Δημοκρατία της
Κύπρου”. Παρ’ όλα αυτά το
πολιτικό κατεστημένο της
Αθήνας δεν έδειξε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
άπαξ και τόσο το γραφείο
της πρεσβείας στην Οτάβα, όσο και τα τρία γενικά
προξενεία στην Καναδική
επικράτεια, προφανώς, τελούσαν υπό τελεία άγνοια
του γεγονότος!! Κάτω από
αυτές τις προϋποθέσεις
ήταν επόμενο ότι τόσο
οι Τούρκοι διπλωμάτες
όσο και η Άγκυρα, είχαν
μια μοναδική ευκαιρία
να παραπλανήσουν τη
Καναδική κοινή γνώμη,
“σχετικά με τα κακοποιημένα δίκαιά τους από
τους Έλληνες”, και μάλιστα
χωρίς αντίλογο από την
άλλη πλευρά, που είναι
η Αθήνα. Για ένα αρκετό
διάστημα δε, δυστυχώς
δεν υπήρχε ούτε και Έλλην
πρέσβης στην Καναδική
πρωτεύουσα. Όταν δε τελικά η θέση καλύφθηκε,
φρόντισαν να διορίσουν
άτομο εγνωσμένης κάλυψης των θρησκευτικών
προβληματισμών των εκκλησιαζόμενων, κυρίως
υπερήλικων ομογενών,
παρά για τις τόσο σοβαρές
και ουσιαστικές ανάγκες
των διπλωματικών σχέσεων στο Καναδά.
Έτσι λοιπόν φθάσαμε για
ακόμα μια φορά στα γεγονότα των Ιμίων, με αποτέλεσμα τις αιτιάσεις και τους
ισχυρισμούς της Τουρκίας
ότι αυτά ανήκουν στην
διοικητική δικαιοδοσία της
Άγκυρας και ότι οι διοικήσεις των Αθηνών, κρύβουν
την αλήθεια, παραπληροφορώντας την “κοινή

γνώμη” της Ελλάδας, “και
όπως κάνει συνήθως αλλάζει την πραγματικότητα”. Η πρωτοφανής αυτή
ανακοίνωση της Άγκυρας,
δεν επιτρέπει πλέον καμία
αμφιβολία για τις προθέσεις και τους σχεδιασμούς
της Τουρκικής διοίκησης
και της πολιτικής της έναντι της Ελλάδας. Σύμφωνα
πάντοτε με τις πληροφορίες μου, τα τελευταία δύο
χρόνια η Άγκυρα φρόντισε ασκώντας κατάλληλη
προπαγάνδα να φανατίσει τους άνδρες των επίλεκτων δυνάμεων της,
εναντίον της Ελλάδας και
των συμμάχων της στην
Ευρώπη, προετοιμάζοντας
έτσι μια πιθανή μελλοντική
επέμβαση. Και όλα αυτά,
βέβαια, κάτω από το αδιάφορο βλέμμα της Αθήνας,
η διοίκηση της οποίας
πιστή στις διεθνιστικές της
προκαταλήψεις, δεν έδειξε
να αισθάνεται κάποια ενόχληση.
Το βέβαιο είναι, ωστόσο,
ότι η Άγκυρα στηρίζει τις
αιτιάσεις της πάνω στις
γνωστές συμφωνίες και
αποδοχές της κυβέρνησης
Σημίτη, κατά την διάρκεια
των σχετικών γεγονότων
των Ιμίων, της περιόδου
της πρωθυπουργίας εκείνου, οπότε με την παρέμβαση του ΝΑΤΟ και της
Ουάσιγκτον, δέχθηκε να
αποσύρει τους άνδρες της
από τις βραχονησίδες, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι
σε αυτές δεν θα μπορεί να
έχει δικαιώματα πρόσβασης ούτε και η Αθήνα. Στα
χρόνια που ακολούθησαν
από την περίοδο εκείνη,
είναι βέβαιο, ότι η Αθήνα
έκανε ότι ήταν δυνατόν
προκειμένου να αποφύγει
οποιαδήποτε κίνηση που
πιθανόν θα εξαγρίωνε την
Άγκυρα, ενώ παράλληλα
και η τελευταία περιοριζόταν στο να κάνει επιδείξεις
του στόλου της στην περιοχή, προκειμένου να ικανοποιεί την δική της κοινή
γνώμη του εσωτερικού της
χώρας.
Οι συνθήκες αυτές, ωστόσο, φαίνεται ότι αντιστράφηκαν σήμερα, εξ αιτίας
της περιπλοκής της Τουρκίας με τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις τόσο στο
Κουρδικό Αφρίν της Συρίας, όσο και το βόρειο Ιράκ.
Όπως γίνεται καθημερινά
γνωστό, οι επιχειρήσεις
στον κουρδικό θύλακα
του Αφρίν δεν φαίνεται
να ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες του Τούρκου
προέδρου και ούτε και του
στρατιωτικού επιτελείου
της χώρας. Και ενώ οι μέρες περνούν χωρίς κανένα
εντυπωσιακό στρατιωτικό
επίτευγμα στα μέτωπα των
επιχειρήσεων, τόσο ο πρόεδρος Ερντογάν, όσο και οι
επιτελείς του, αισθάνονται
όλο και μεγαλύτερη την
διεθνή διαπόμπευση των
στρατιωτικών του δυνάμεων και παράλληλα την
εσωτερική κατακραυγή,
από τους καταπιεσμένους
πολίτες της Τουρκίας. Εύλογο, λοιπόν, δημιουργείται ερώτημα, ποιος ο λόγος
αυτών των τόσο δυσάρεστων εξελίξεων;

Στο σημείο αυτό ας μου
επιτραπεί να ανατρέψω
σε σχετικές μου αρθρογραφίες των τελευταίων
είκοσι ετών, στις οποίες
αναφερόμουν σε πλάνα
της Ουάσιγκτον να αναχαράξει τα σημερινά σύνορα
της χώρας των επιγόνων
των Οθωμανών, σε πέντε
διοικητικές αυτόνομες και
ανεξάρτητες δημοκρατίες,
με μόνον μία εξ αυτών, ως
συνεχιστή της παράδοσης
της πάλαι ποτέ Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το
σχέδιο αυτό, είμαι απόλυτα
βέβαιος ότι το γνωρίζει ο
σημερινός “δυνατός άνδρας” του θεοκρατικού
καθεστώτος της Άγκυρας,
ο οποίος μάλιστα προσπάθησε να δημιουργήσει νέες
πολιτικές πραγματικότητες
με την βοήθεια των εξτρεμιστικών ομάδων των
ισλαμιστών του Ισις, υποχρεώνοντας τόσο την Ουάσιγκτον, όσο και την Ευρώπη να αναθεωρήσουν
τους σχεδιασμούς και τις
αποφάσεις τους για την διάσπαση των εδαφών που
ελέγχει η Άγκυρα, σε πέντε
μικρότερες διοικητικές
οντότητες από τις οποίες η
μεγαλύτερη προβλέπεται
να είναι εκείνη των Κούρδων και ακολουθούν των
Ποντίων, των Αρμενίων
των Ασυρίων και τέλος
της ενιαίας και ανεξάρτητης Θράκης. Το τελευταίο,
μεσαίο γεωγραφικό τμήμα
της σημερινής διοίκησης
παραμένει ως συνεχιστής
των αιματοβαμμένων παραδόσεων των πολεμικών
κατακτήσεων των Οθωμανών. Το γεγονός αυτό για
τον εθνικιστή Ερντογάν και
τους επιτελείς του, αποτελεί μια απαράδεκτη και ταπεινωτική ήττα, την οποία
όχι μόνον δεν προτίθεται
να αποδεχθεί, αλλά τουναντίον προετοιμάζει τα δικά
του πολεμικά σχέδια τα
οποία θα του επιτρέψουν
να επιβληθεί ως μία παντοδύναμη περιφερειακή
δύναμη με βάρος γνώμης
πάνω στις διεθνείς εξελίξεις.
Είναι δε βέβαιο
ότι ο σημερινός
ισχυρός άνδρας
της Άγκυρας,
έχει α πόλυτη
επίγνωση των
αισθημάτων
της εσωτερικής
κοινής γνώμης
της χώρας του.
Γν ω ρ ί ζ ε ι ό τ ι
ε λά χ ι σ το ι ε ί ναι εκείνοι που
πισ τεύουν σε
αυτόν, (κυρίως
οι κάτοικοι των
αγροτικών περιοχών με μικρή
ή και καμία σχολική μόρφωση
ή εκπαίδευση).
Αντίθετα οι
Τούρκοι πολίτες των μεγάλων μητροπόλεων τόσο του
Ευρωπαϊκού
τμήματος όσο
και των Μικρασιατικών παραλίων, οι οποίες
συγκεντρώνουν
την ηγεσία του

πνεύματος, των τεχνών,
του εμπορίου και της βιομηχανίας, αναφανδόν
εμφανίζονται εχθρικές και
εναντιώνονται ανοιχτά
στην προσωπική δικτατορία της ολιγαρχικής κλίκας
που ασκεί την εξουσία στη
χώρα.
Γνωρίζει ακόμα ο ηγέτης
του ιδιόμορφου αυτού
πολιτικού μορφώματος
ότι κάτω από την πολιτική νηνεμία της χώρας,
υπάρχουν, δυναμώνουν
και διαμορφώνονται καθημερινά περισσότερο
επικίνδυνες για τον ίδιο και
το καθεστώς του, κινήσεις
και δημοκρατικά ρεύματα,
τα οποία τους απειλούν.
Η στρατιωτική, λοιπόν
εισβολή στις περιοχές των
Κούρδων της Συρίας θεωρήθηκε ως ο από “μηχανής
θεός” προς αποφυγήν των
πιθανών συνεπειών ενός
πραγματικού πολιτικού
δράματος, δεδομένου ότι
μια εύκολη νίκη εναντίον
των άοπλων Κούρδων, θα
εντυπωσίαζε τον εθνικισμό των μαζών του εσωτερικού της χώρας και θα
ανάδειχνε το καθεστώς ως
εθνοσωτήριο.
Αυτό ίσως ήταν και το
μεγαλύτερο λάθος στους
υπολογισμούς του Ερντογάν, ο οποίος δεν πίστεψε
ή και θέλησε να πιστέψει
ότι μια χούφτα ξυπόλυτοι
και πεινασμένοι, άοπλοι
Κούρδοι, θα μπορούσαν
να σταματήσουν στις πάνοπλες στρατιωτικές του
δυνάμεις. Είναι βέβαιο ότι
ουδέποτε πίστεψε ότι το
μεγάλο “ασκέρι” του ήταν
τελείως αποδιοργανωμένο, αποστελεχωμένο
και σε καμία περίπτωση
θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ετοιμοπόλεμο. Κατά τη διάρκεια των
δεκαετιών που πέρασαν,
αναφέρθηκα, κατά κόρον,
ότι όλο αυτό το διάστημα
οι Τούρκοι διπλωμάτες
στους κατά τόπους διορισμούς τους είχαν επιδοθεί
σε ένα όργιο ανθελληνικής
προπαγάνδας, κατηγορώντας τις ελληνικές διοική-

σεις ότι είχαν σχέδιο να
μετατρέψουν το Αιγαίο σε
“Ελληνική λίμνη” με όλες
τις συνέπειες σε βάρος
της ελεύθερης διεθνούς
ναυσιπλοΐας. Δυστυχώς
από πλευράς Αθηνών δεν
φαίνεται να υπήρξε καμία
αντίδραση ενάντια σε αυτούς τους ισχυρισμούς, με
την αφελή πολιτική της “μη
ύπαρξης κανενός θέματος
Αιγαίου”, δίνοντας έτσι
στου Τούρκους διπλωμάτες τη δυνατότητα προετοιμασίας της διεθνούς
πολιτικής κοινής γνώμης,
για τα δίκαια της Άγκυρας,
η οποία αγωνιζόταν για την
διατήρηση των θαλασσίων διαύλων του Αιγαίου
ανοικτών στην παγκόσμια
ναυσιπλοΐα.
Σήμερα, δυστυχώς, οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα
σε βάρος των Ελληνικών
δικαίων. Με μια κυβέρνηση αδύναμη να αντιδράσει. Με έναν λαό να
υποφέρει και να πάσχει
από κάθε κοινωνική και
πολιτική ασθένεια. Με ένα
πολιτικό κατεστημένο να
διακατέχεται από τις πολιτικές παθογένειες του
παρελθόντος. Με μια διοίκηση η οποία άγεται και
φέρεται από τις ανάγκες
των ημερών, άτολμη και
αδύναμη να αντιδράσει, η
οποία αναγκάζεται σε επώδυνους συμβιβασμούς,
σχετικούς με τις υποδείξεις
και απαιτήσεις των δανειστών, φίλων και συμμάχων
της. Στην πραγματικότητα
και βάσει του διεθνούς δικαίου η σημερινή Ελλάδα
παρουσιάζεται να έχει περιορισμένη ανεξαρτησία,
ενώ όλοι οι γείτονες της
διαισθανόμενοι τις αδυναμίες της προσπαθούν
να εκμεταλλευθούν τα
μέγιστα προς όφελος των
διεκδικήσεών τους.
Η Τουρκία, για δεκαετίες
τώρα, εργάσθηκε με υπομονή και επιμονή να πείσει
τη διεθνή κοινή γνώμη για
τα “σατανικά σχέδια” των
συνέχεια στη σελίδα 4

4

March 6, 2018

PATRIDES

Σημερινές ομοιότητες με τις συνθήκες που
οδήγησαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Οι Έλληνες γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Όποιος δεν γνωρίζει Ιστορία είναι καταδικασμένος να την υποστεί
ξανά. Ως εκ τούτου στις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η χώρα μας, στιγμές οι οποίες ίσως συμβαίνουν μία φορά στα 100 χρόνια, καλό
είναι να θυμηθούμε ορισμένα γεγονότα.
Δρ. Σωτήρης Ν. Καμενόπουλος
Διδάκτωρ Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πολυτεχνείου Κρήτης
Αφορμή για το παρόν άρθρο στάθηκε ένα ιστορικό
βιβλίο το οποίο βρίσκεται
φυλαγμένο στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της
Καλιφόρνια (UCLA). Το
βιβλίο έχει τίτλο «The War
and the Baghdad Railway:
the story of Asia Minor and
its relation to the present
conflict». Το βιβλίο δημοσιεύθηκε το 1917 από
έναν γερμανοσπουδαγμένο Αμερικανό καθηγητή
του Πανεπιστημίου της
Πενσυλβάνια: Tον Morris
Jastrow.
Όπως αντιλαμβανόμαστε
το βιβλίο δημοσιεύθηκε
εν μέσω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και γι’ αυτό ο
συγγραφέας αναφέρεται
στην «παρούσα σύγκρουση». Με λίγα λόγια, για την
εποχή του ήταν επίκαιρο.
Το βιβλίο ακόμη και σήμερα θεωρείται ως ένα από
τα πιο σημαντικά γραπτά κείμενα-ντοκουμέντα
για την ιστορία του Α’ ΠΠ.
Ακόμη και στις μέρες μας
χρησιμοποιείται ως βιβλιογραφική αναφορά για την
εκπόνηση μεταπτυχιακών
εργασιών (π.χ. το 2013 στο
πανεπιστήμιο του Austin
του Texas).

BP) με παρότρυνση-στήριξη του Ουίνστον Τσώρτσιλ ο οποίος ήταν ο τότε
υπουργός ναυτικών του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο Τσώρτσιλ ήθελε να αλλάξει την πρόωση των
πλοίων του Ηνωμένου Βασιλείου ώστε να χρησιμοποιούν αντί για κάρβουνο
το πετρέλαιο. Με αυτό
τον τρόπο το Ηνωμένο
Βασίλειο θα κυριαρχούσε
στις θάλασσες. Όπως γνωρίζουμε από την μάλλον
επικρατούσα γεωπολιτική
θεωρία, όποιος κυριαρχεί
στις θάλασσες, κυριαρχεί
στον κόσμο («Μέγα τὸ τῆς
θαλάσσης κράτος»).
Έναν χρόνο πριν δημοσιευθεί το βιβλίο του Jastrow
είχε πραγματοποιηθεί η
μυστική συμφωνία SykesPicot για τον έλεγχο της
ίδιας ακριβώς περιοχής
και των πετρελαίων της.
Υπουργός Εξωτερικών
την ίδια περίοδο ήταν ο
Balfour, γνωστός μετέπειτα
από τη Διακήρυξη Balfour
με την οποία ιδρύθηκε το
Κράτος του Ισραήλ την
ίδια ακριβώς χρονιά που
δημοσιεύθηκε το βιβλίο
του Jastrow.
Η κατασκευή του σιδηρόδρομου Βαγδάτης-Βερολίνου ξεκίνησε το 1889 και
ολοκληρώθηκε το 1893.
Χρηματοδότης του σιδηρόδρομου ήταν ο Dr.
Georg von Siemens, της
γνωστής εταιρείας… Ο
Dr. Siemens ήταν ο διευθυντής της Deutsche
Bank και πρόεδρος της
εταιρείας του σιδηρόδρομου. Η εταιρεία είχε τίτλο «La Societe Imperiale
Ottomane du Chemin de
Fer de Bagdad» (Anatolian
Railway Company).

γείου ολόκληρης μαζί με Αρχιδούκα Φερδινάδου
τη Βόρεια Αφρική.
από τους Σέρβους. Σύμφωνα με τον Morey η διΑς σημειωθεί εδώ, ότι ο πλωματία δεν σχετιζόταν
εν λόγω σιδηρόδρομος καθόλου με τις αιτίες του
που κατασκευάσθηκε από Α’ ΠΠ.
Γερμανούς μηχανικούς,
συνετέλεσε στην ήττα της Όπως ανέφερε χαρακτηΕλλάδας το 1922 καθώς ριστικά: «…diplomacy
οι Οθωμανοί μπορούσαν has nothing to do with
και μετέφεραν με ευκολία this. Diplomacy does not
πολεμοφόδια από το εσω- create a Krupp or an I.G
τερικό της αυτοκρατορίας Farben, but Krupp or a
προς το μέτωπο.
Farben gives a new edge
to diplomacy…» Επίσης o
Ο Jastrow ανέφερε ακό- Morey ανέφερε ότι μπορεί
μη κάτι ενδιαφέρον στο οι παίκτες να είχαν αλλάξει
βιβλίο του: με το πέρας στην περιοχή (το 1958)
των γεωπολιτικών ανακα- αλλά η γεωπολιτική διαδιτατάξεων του Α’ ΠΠ ΟΛΑ κασία δεν άλλαξε (εξαιτίας
τα νησιά του Αιγαίου θα των πλουτοπαραγωγικών
επανέλθουν στην Ελλά- πηγών της).
δα καθώς της ανήκουν
(αυτολεξεί στην αγγλι- Ας κλείσουμε με τούτες τις
κή γλώσσα: «…Greece σκέψεις:
will obtain possession
of all the islands in the
archipelago, which by
natural conditions belong
to her»). ΟΛΑ τα νησιά…
ΟΛΑ.
Οι Βρετανοί, οι Ρώσοι και
οι Γάλλοι αντιστάθηκαν
σθεναρώς στη διατήρηση
του εν λόγω σιδηρόδρομου καθώς διέβλεπαν ότι
με αυτόν τον τρόπο η Γερμανία θα ήλεγχε ολόκληρη
την περιοχή από το Βερολίνο μέχρι τις Ινδίες και
τον Περσικό Κόλπο, αλλά
και νότια, τη Μεσόγειο
ολόκληρη συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου.

Το βιβλίο αναφέρεται στο
σιδηρόδρομο που συνέδεε
τη Βαγδάτη με το Βερολίνο μέσω της Κωνσταντινούπολης (Οθωμανική
Αυτοκρατορία). Ο σιδηρόδρομος ήταν γερμανικής
έμπνευσης καθώς με αυτόν τον τρόπο οι Γερμανοί
θα αποκτούσαν πρόσβαση
στις πλουτοπαραγωγικές
πηγές της περιοχής από Η κατασκευή του σιδηρότην Ινδία μέχρι το Βερο- δρομου θα μετέτρεπε τη
λίνο.
Γερμανική βιομηχανία σε
κυρίαρχο του κόσμου…
Μη ξεχνάμε σε ποιά περίο- Ο γερμανοσπουδαγμένος
δο οι Γερμανοί κατασκεύα- αμερικανός καθηγητής
σαν το συγκεκριμένο σιδη- Jastrow θεωρούσε το 1917
ρόδρομο: λίγο καιρό πριν τη Μικρά Ασία ως την πεοι Βρετανοί είχαν ανακα- ριοχή-κλειδί για τον έλεγχο
λύψει πλούσια κοιτάσματα ολόκληρης της περιοχής
πετρελαίου στην τότε περι- από το Βερολίνο μέχρι τις
οχή της Μεσοποταμίας και Ινδίες, κάτω στον Περσικό
ίδρυσαν την Anglo Persian Κόλπο αλλά και της ΜεσοOil Company (μετέπειτα

Ο Jastrow υποστήριζε ότι
ο εν λόγω σιδηρόδρομος ήταν η γεννεσιουργός
αιτία του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Το ίδιο ακριβώς υποστήριξε αρκετά
χρόνια μετά (1958) ακόμη
ένας ερευνητής: ο Arthur
Maloney. O Maloney έγραψε μία έρευνα για λογαριασμό του «Center for Naval
Analyses» της Virginia και
του Πανεπιστημίου της
Νέας Υόρκης. Η έρευνα
αναδημοσιεύθηκε το 1984.
Ο τίτλος της έρευνας ήταν
«T h e B e r l i n - B a g h d a d
railway as a cause of World
War I». Ο Morey θεωρούσε
ότι γεννεσιουργός αιτία
του Α’ ΠΠ ήταν αποκλειστικά και μόνο ο σιδηρόδρομος Βαγδάτης-Βερολίνου
και όχι η δολοφονία του

συνέχεια από τη σελίδα 3
Ελλήνων σε βάρος της
ελεύθερης ναυσιπλοΐας
στο Αιγαίο. Οι σλαβόφωνοι
των Σκοπίων και κυρίως
οι “Ανά τη γη Απόδημοι
Μακεδόνες και οι οργανώσεις των παιδιών του
Αιγαίου”, αφού κατέκαψαν
σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα ατιμώρητοι, με την
Αθήνα να προσποιείται
ότι δεν γνωρίζει και δεν
καταλαβαίνει. Με τους
Έλληνες ψηφοφόρους να

να είναι ευάλωτη. Κάτω
από αυτές τις συνθήκες έρχεται σήμερα το ΝΑΤΟ και
με τη βοήθεια της Ευρώπης απαιτεί την εφαρμογή
της υπόσχεσης του 1974
των Ανδρέα Παπανδρέου,
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
και Κωνσταντίνου Καραμανλή, για την αποδοχή
δημιουργίας ανεξάρτητου
κράτους της Μακεδονίας, τη παραχώρηση των
νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου στη Τουρκία και

κατασκευάσει η Κίνα αλλά
και ο αγωγός EastMed τον
οποίο πολεμά η Ρωσία, η
Τουρκία, και ίσως ορισμένα λόμπυ της Γερμανίας(;)
καθώς γνωρίζουν ότι ο θα
σημάνει το τέλος του φυσικού και μοναδικού τους
συμμάχου: Της Τουρκίας.
Άραγε, αν ζούσε σήμερα ο
> αυτοί οι πόλεμοι σχε- Dr. Siemens, θα πολεμούσε
τίζονταν με τον έλεγχο με νύχια και με δόντια τον
περιοχών αλλά πιο πολύ αγωγό EastMed;
με τον έλεγχο πλουτοπαΥΓ. Επειδή αρκετοί έχουν
ραγωγικών πηγών.
ειρωνευθεί τη σχέση ενός
> αντίστοιχες πλουτοπα- μηχανικού με την Ιστορία
ραγωγικές πηγές σήμερα (και τη γεωπολιτική), ας
είναι οι υδρογονάνθρακες κατανοήσουν ότι αν δεν
(και όχι οι υδατάνθρακες γνωρίζει κάποιος Ιστορία
δεν μπορεί να κατανοήσει
!!!)
θέματα για τη βιώσιμη
> αντίστοιχα projects σή- αξιοποίηση των ορυκτών
μερα είναι ο «Δρόμος του πόρων και στις μέρες μας
Μεταξιού» (One Belt, One έχει καταστεί αυτό επιταRoad) τον οποίο θέλει να κτικό…

> οι γεωπολιτικές συνθήκες που τείνουν να διαμορφωθούν σήμερα στην
περιοχή μας μοιάζουν με
τις αντίστοιχες συνθήκες
των Α’ και Β’ Βαλκανικών
πολέμων, καθώς και του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου.

Επιβλητικό και αυτή την χρονιά το
Restaurants Canada Show στο Τορόντο
Από τις 25 του
Φεβρουαρίου
έως και τις 27
το Restaurants
C a n a d a S h o w,
που φιλοξενήθηκε και πάλι στους
χώρους του CNE,
παρουσίασε τις
νέες τάσεις της
αγοράς στον
χώρο της Φιλοξένειας.
Υπήρχαν οχτώ εκθεσιακοί χώροι με
ζωντανές παρουσιάσεις, δοκιμές
στα προϊόντα και
το κυριότερο περισσότερους από
χίλιους εκθέτες.
Αυτήν την χρονιά
το Show παρείχε
σε όλους τους ενδιαφερόμενους
επισκέπτες αλλά
και εκθέτες άπλετες εμπειρίες μάθησης καθώς η
οργανωτική επιτροπή είχε φροντίσει να καλέσει
κορυφαίους ομιλητές στους τομείς τους.

Τουρκία: «Η Τελευταία Πράξη;»

ενδιαφέρονται μόνον για
ποια πολιτική δύναμη πρόκειται να τους προσφέρει
χρήματα και χορηγήματα.
Με το πραγματικό πλιάτσικο του δημόσιου ταμείου.
Με την εφαρμογή πολιτικών στρουθοκαμηλισμού,
για ολόκληρες δεκαετίες,
έναντι γειτόνων και μη,
σήμερα η χώρα βρίσκεται
απομονωμένη μέσα στα
πλαίσια ενός επικίνδυνου
κύκλου αξιώσεων και είναι
επόμενο η κυβέρνηση της

την αναγνώριση μεγαλύτερης αυτονομίας στους
μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Δυτικής Θράκης. Στο σημείο αυτό απλά
να υπενθυμίσω τα λόγια
του τότε υπουργού εξωτερικών της Ελλάδας ότι
“είναι καλύτερο να έχουμε
πέντε στρέμματα γης λιγότερα από ότι μας ανήκουν
και να κοιμόμαστε ήσυχοι,
παρά να μη μπορούμε να
κοιμηθούμε από το φόβο
επίθεσης κάποιου κακό-

πιστου γείτονα ο οποίος
μας επιβουλεύεται.” Και
δεδομένου του γεγονότος
ότι εκείνοι είχαν γίνει αποδέκτες σοβαρών οικονομικών ευεργετημάτων για
να βοηθηθούν να πείσουν
τα πρόβατά τους για την
εθνική αναγκαιότητα της
αποδοχής, δεν μένουν και
πολλά περιθώρια αμφιβολίας ότι έτσι και σήμερα
η Αθήνα έλαβε διαβεβαιώσεις για κούρεμα του
εθνικού της χρέους κατά

μεγάλο μέρος, μέχρι και
το μισό. Η κυβέρνηση τη
διαβεβαίωση ότι θα βοηθηθεί να επανεκλεγεί στις
ερχόμενες γενικές εκλογές
του 2019 και τέλος οι ψίθυροι αναφέρουν και κάποια
μετρητά προκειμένου να
πραγματοποιηθούν οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ και της
Ευρώπης.
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Η καναδική φαρμακευτική φροντίδα είναι πολύ
πιο κοντά στην πραγματικότητα
Απόδοση Ι. Σ Σαραϊδάρης
Katherine Boothe, Πανεπιστήμιο McMaster
Ένα καθολικό πρόγραμμα
φαρμακευτικής φροντίδας
θα μπορούσε να βοηθήσει
στην εξάλειψη των ανισοτήτων στην πρόσβαση των
φαρμάκων που πηγάζουν
από την ηλικία, το εισόδημα και τη γεωγραφία και να
επιτύχει εξοικονόμηση στο
συνολικό κόστος των φαρμακευτικών προϊόντων.
Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός του 2018 περιελάβανε την υπόσχεση για
τη σύσταση συμβουλευτικού συμβουλίου για την
εφαρμογή ενός Εθνικού
Συστήματος φαρμάκου.
Ουσιαστικά, Φαρμακευτική Φροντίδα θα σήμαινε
ότι οι καναδοί θα είχαν
το κόστος των φαρμάκων
και της περίθαλψης να καλύπτεται από το δημόσιο
σύστημα ασφάλισης της
υγείας μας.
Είναι η ανακοίνωση της
Οτάβας σχετικά με την
φαρμακευτική φροντίδα
εκείνο που οι υποστηριχτές της ιδέας περιμένουν;
Πιθανόν.
Ορισμένες από τις πρώτες λεπτομέρειες δίνουν
λόγο για αισιοδοξία, καθώς άλλες δημιουργούν
ανησυχίες.
Η έρευνά μου δείχνει ότι
για να κατανοήσουμε τις
τρέχουσες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, πρέπει
να μάθουμε από την ιστορία μας. Συγκεκριμένα, θα
πρέπει να λάβουμε διδάγματα από προηγούμενες
προσπάθειες επέκτασης
της δημόσιας ασφάλισης
υγείας στον Καναδά. Κάτι
τέτοιο θα μπορούσε να
μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα εμπόδια που
αντιμετωπίζει το νέο συμ-

βουλευτικό συμβούλιο
καθώς και τις ευκαιρίες για
την επίτευξη πραγματικής
αλλαγής.
Μια ανησυχία είναι ότι
το νέο συμβούλιο θα
αποτελέσει «απλώς μια
άλλη μελέτη». Υπήρξαν
αρκετές ομοσπονδιακά
χορηγούμενες μελέτες
φαρμακευτικής φροντίδας
στο παρελθόν, από την
Επιτροπή Heagerty του
1943 έως την τρέχουσα
κοινοβουλευτική μόνιμη
επιτροπή για την υγεία που
μελετά την ανάπτυξη ενός
εθνικού σχεδίου φαρμακευτικής φροντίδας από
τον Δεκέμβριο του 2015
και πρόκειται σύντομα να
εκδώσει την τελική της
έκθεση.
Ορισμένοι παρατηρητές
έχουν ενθαρρυνθεί από τη
λέξη "εφαρμογή" στο όνομα του νέου συμβουλευτικού συμβουλίου. Ωστόσο,
υπάρχουν σίγουρα πολλές
λεπτομέρειες που θα πρέπει να εκπονηθούν για να
εφαρμοστεί η φαρμακευτική φροντίδα σε εθνική
κλίμακα.
Απαιτείται γενική επιθεώρηση
Ένα συγκεκριμένο βήμα
για τη διασφάλιση της
επιτυχίας θα ήταν να δοθεί
στο συμβούλιο η εντολή
και οι πόροι ώστε να επικεντρωθεί σε ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής
παρά να επανεξετάσει για
άλλη μια φορά αν ο Καναδάς χρειάζεται πραγματικά
εκτεταμένη δημόσια φαρμακευτική ασφάλιση.
Μια άλλη ανησυχία είναι
ότι το συμβούλιο πιθανόν θα είναι υπερβολικά
δειλό, επικεντρώνοντας
την προσοχή του στην
"επιδιόρθωση" των υφιστάμενων ασφαλιστικών
προγραμμάτων παροχής
των φαρμάκων και όχι

Οι Καναδοί παίρνουν περισσότερα
χρήματα από τις αποταμιεύσεις της
συνταξιοδότησή τους για
κάλυψη δαπανών τους
Περίπου το 40% των ερωτηθέντων δήλωσαν
ότι απέσυραν χρήματα από τα RRSP τους
Από τον Rajeshni Naidu-Ghelani, Ειδήσεις
της CBC
Οι Καναδοί απέσυραν σχεδόν 22% περισσότερα χρήματα από τα RRSP τους πέρυσι, σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα
με έρευνα της BMO. (iStock / Getty Images)
Οι καναδοί αποσύρουν περισσότερα χρήματα
από τις αποταμιεύσεις συνταξιοδότησης τους
για να πληρώσουν βραχυπρόθεσμα έξοδα
παρά τις φορολογικές συνέπειες, σύμφωνα
με νέα έρευνα τράπεζας.
Περίπου το 40% των 1.500 ατόμων που
ερωτήθηκαν online τον Δεκέμβριο από την
Τράπεζα του Μόντρεαλ (BMO) δήλωσαν ότι
έχουν αποσύρει ποσά από το RRSP τους.
Το μέσο ποσό που αποσύρθηκε από τους
λογαριασμούς συνταξιοδότησης το 2017
ήταν 20.952 δολάρια, δηλαδή σχεδόν 22%
περισσότερο από το μέσο ποσό των 17.213
δολαρίων που ελήφθη το 2016.
"Έχουμε δει μια σταθερή αύξηση του ποσυνέχεια στη σελίδα 6

Το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας του Οντάριο, Eric Hoskins, παραιτήθηκε από τη
θέση του για να διευθύνει ένα συμβουλευτικό συμβούλιο που όπως ανακοινώθηκε
πρόσφατα θα αναφέρεται σε ένα σύστημα καναδικής φαρμακευτικής φροντίδας
είναι ένα γεγονός που σημαίνει ότι η νέα πρωτοβουλία της Οτάβα ξεπερνάει κατά
πολύ το όριο της μιας ακόμη μελέτης. Ο Hoskins έχει μια μακριά ιστορία υποστήριξης
της Φαρμακευτικής Φροντίδας.
στον προγραμματισμό της οι μεταρρυθμίσεις που φορά η δημόσια ασφάλιμεγάλης αναθεώρησης αποσκοπούν στην βήμα ση νοσοκομείων: Εθνική
που πολλοί ειδικοί πιστεύ- προς βήμα επέκταση της ιατρική ασφάλιση το 1968.
ουν ότι είναι απαραίτητη. προσέγγισης, βαλτώνουν Ωστόσο, αυτό απαιτούσε
Η αυξανόμενη αλλαγή επειδή απαιτούν πόρους την ομοσπονδιακή συμπορεί να φαίνεται ελκυ- αλλά δεν επιτυγχάνουν ση- νεργασία των επαρχιών,
στική, αλλά η έρευνά μου μαντικούς στόχους μεταρ- την προσεκτική πίεση του
έχει διαπιστώσει ότι αυτή η ρύθμισης, όπως βελτίωση κοινού για αλλαγή και τη
προσέγγιση περιορίζει τις της ισότητας και της πρό- σημαντική πολιτική βούευκαιρίες για την επίτευξη σβασης αλλά και καλύτερο ληση από τον τότε πρωθυπουργό Lester B. Pearson.
ουσιαστικών επεκτάσεων έλεγχο του κόστους.
στη δημόσια ασφάλιση Ο υπουργός Οικονομικών Ένα ελπιδοφόρο σημάδι
Bill Morneau υπογράμμισε πολιτικής βούλησης είναι
υγείας.
Από τις πρώτες ημέρες της την ημέρα που υποβλή- η επιλογή του Eric Hoskins
ανάπτυξης της καναδικής θηκε ο προϋπολογισμός να προεδρεύσει του Συμπολιτικής για την υγεία, ότι το συμβουλευτικό βουλίου. Ο Hoskins υπήρπολλοί πολιτικοί και κορυ- συμβούλιο κατευθύνθηκε ξε παλαιός υποστηρικτής
φαίοι γραφειοκράτες θεω- προς την αναγκαστική της εθνικής φαρμακευτιρούν ότι η φαρμακευτική μεταρρύθμιση. Είπε στον κής φροντίδας.
φροντίδα είναι ουσιαστικά Οικονομικό Όμιλο του Κα- Το 2017 προέδρευσε για
απρόσιτη. Αυτή η ιδέα ναδά ότι οραματίστηκε την επέκταση των δημόεξακολουθεί να υφίσταται μια στρατηγική της φαρ- σιων προγραμμάτων της
παρά τα αποδεικτικά στοι- μακευτικής φροντίδας που παροχής φαρμάκων του
χεία για το αντίθετο και "ασχολείται με τα κενά, Οντάριο για την κάλυψη
τους καθιστά απρόθυμους αλλά δεν πετάει το σύστη- των αναγκών παιδιών και
νεολαίας έως 25 ετών και
να εξετάσουν τολμηρές μα που έχουμε σήμερα".
Βασικός συνήγορος της άφησε τη θέση του υπουρμεταρρυθμίσεις.
Ωστόσο, όσον αφορά την φαρμακευτικής φροντίδας γού υγείας του Οντάριο
για να διευθύνει το νέο
επέκταση της δημόσιας επί του σκάφους
ασφάλισης υγείας, η έρευ- Υπήρξε μόνο ένα πα- συμβούλιο.
να δείχνει ότι οι σταδιακές ράδειγμα μιας μεγάλης Ο προϋπολογισμός ζητά
προσεγγίσεις δεν τείνουν επέκτασης της καναδικής από το συμβούλιο να μάθει
να επιφέρουν σημαντι- ασφάλισης υγείας από τότε από τις εφαρμοζόμενες μεκές αλλαγές]. Αντ 'αυτού, που εισήχθη για πρώτη θόδους που χρησιμοποι-

ούν «εγχώρια και διεθνή
μοντέλα» της φαρμακευτικής ασφάλισης, αλλά τα
διδάγματα από τη δική
μας εμπειρία δεν πρέπει
να αγνοηθούν.
Η κατανόηση των επιτυχιών άλλων προγραμμάτων
φαρμακευτικής φροντίδας
θα είναι χρήσιμη, αλλά η
επιτυχής εφαρμογή θα
εξαρτηθεί από την κατανόηση και την αντιμετώπιση
των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι προηγούμενες
προσπάθειες μεταρρύθμισης εδώ στον Καναδά, ιδιαίτερα η εσφαλμένη αλλά
παγιωμένη ιδέα ότι η φαρμακευτική φροντίδα είναι
ουσιαστικά απρόσιτη.
Διατηρώντας την πίεση
Ο καθένας μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία του
συμβουλευτικού συμβουλίου και στην υλοποίηση
ενός εθνικού προγράμματος φαρμακευτικής φροντίδας.
Οι ειδικοί πρέπει να κοινοποιήσουν με σαφήνεια τα
στοιχεία για το πόσο καλά
λειτουργούν τα συστήματα φαρμακευτικής φροντίδας και πόσο κοστίζουν.
Το κοινό πρέπει να αξιολογήσει αυτά τα στοιχεία
ενάντια στις δικές του αξίες όσον αφορά τη δημόσια
υγειονομική περίθαλψη
και να διατηρήσει την πίεση στους ηγέτες του για να
έχει αποτελέσματα.
Το συμβουλευτικό συμβούλιο πρέπει να είναι
προσεκτικό στην ανάλυση
των αποδεικτικών στοιχείων και τολμηρό στις
συστάσεις του.
Η συνομιλία Σε τελική ανάλυση, οι πολιτικοί πρέπει
να έχουν το θάρρος να
εκμεταλλευτούν αυτήν την
μοναδική ευκαιρία που έρχεται μια φορά στην γενιά
για να κάνουν πραγματική
διαφορά στην υγεία των
Καναδών.
Katherine Boothe,
A s s o c i a t e P r o f e s s o r,
Political Science, McMaster
University
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Οι Καναδοί παίρνουν περισσότερα χρήματα από τις αποταμιεύσεις της συνταξιοδότησή τους για κάλυψη δαπανών τους
συνέχεια από τη σελίδα 5

σού των χρημάτων που
οι καναδοί παίρνουν από
τα RRSPs τους για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες · αυτό θα
πρέπει να θεωρείται μόνο
ως έσχατη λύση», δήλωσε ο Robert Armstrong
της BMO Global Asset
Management.
"Υπάρχουν φορολογικές
συνέπειες που σχετίζονται
με την απόσυρση από το
RRSP σας, γι 'αυτό φροντίστε να συμβουλευτείτε
έναν οικονομικό επαγγελματία για να βεβαιωθείτε
ότι έχετε εξαντλήσει όλες
τις άλλες επιλογές που
μπορεί να είναι διαθέσιμες
σε σας", είπε.
Λόγοι απόσυρσης
Η αγορά ενός σπιτιού ήταν
ο συνηθέστερος λόγος
που δόθηκε για την απόσυρση χρημάτων, που
αναφέρθηκε από το 27%
των ερωτηθέντων.
Άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν:

Για βοήθεια συμπλήρωσης, πληρωμής των εξόδων διαβίωσης (23%).
Για περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης (21%).
Για εξόφληση χρέους (20
τοις εκατό).
Οι καναδοί που αποσύρουν χρήματα από τα RRSP
με σκοπό την αγορά ενός
νέου σπιτιού ή την πληρωμή για την συνεχιζόμενη
εκπαίδευση μπορούν να
επωφεληθούν από ειδικά
προγράμματα όπως το
σχέδιο «Αγοραστές Οικίας» ή το σχέδιο «Διά Βίου
Μάθηση», το οποίο θα
μπορούσε να μειώσει την
ποινή για πρόωρη αποχώρηση.
Αλλά εκείνοι που παίρνουν
χρήματα για οποιοδήποτε
άλλο σκοπό θα φορολογούνται για το σύνολο της
ανάληψης με τον ισχύοντα
φορολογικό συνταλεστή.
"Ακριβές" ποινές
Η ειδική εμπειρογνώμονας
χρηματοδότησης Rubina
Ahmed-Haq δήλωσε ότι
οι περισσότεροι άνθρωποι που παίρνουν χρήματα από τις αποταμιεύσεις

της συνταξιοδότησης δεν
έχουν πλήρη επίγνωση
των επιπτώσεων.
"Πριν από την ανάληψη
χρημάτων από το RRSP
για οποιονδήποτε άλλο
λόγο εκτός από τη συνταξιοδότηση, πραγματικά
ξεψαχνίζουν τους αριθμούς", είπε. "Νομίζω ότι οι
άνθρωποι θα εκπλαγούν
από το πόσο ακριβό είναι
από την άποψη μιας προστιθέμενης τιμωρίας στον
φόρο εισοδήματος
Με καταναλωτές που κατέχουν ρεκόρ χρέους, ειδικά
στις μεγάλες πόλεις όπως
το Βανκούβερ και το Τορόντο, όπου μπορεί να
αισθάνονται «τεντωμένοι
στο απόλυτο όριό τους», η
απόσυρση χρημάτων από
τις καταθέσεις συνταξιοδότησης μπορεί να είναι
πραγματικά δελεαστική,
είπε η Ahmed-Haq.
"Αν έχουν καταφέρει με
πολύ υπομονή να δημιουργήσουν καταθέσεις για
το RRSP τους και πράγματι
αγωνίζονται να επιβιώσουν, θα μπορούσαν να
εξετάσουν αυτό το κομ-

μάτι της ευκαιρίας και να
πουν γιατί δεν παίρνω $
10.000 - $ 20.000 από εδώ
και απλά να διευκολύνω το
φορτίο μου λίγο από την
άλλη πλευρά », εξήγησε η
Ahmed-Haq.
Αλλά όμως με αυτόν τον
τρόπο εκείνοι χάνουν όλα
εκείνα που δημιούργησαν.
Συνήθως οι τρόποι επιστροφής των χρημάτων
στις καταθέσεις της Συνταξιοδότησης δεν βοηθούν
καθώς δεν υπάρχει σχεδιασμός του να επιστραφούν
τα χρήματα στον λογαριασμό του RRSP
Και τα σχέδια για την αποπληρωμή αυτών των χρημάτων στο σχέδιο συχνά
υπολείπονται.
«Όταν δανείζεστε από το
RRSP σας, δανείζεστε από
τον εαυτό σας και κανείς
δεν χτυπάει στην πόρτα
σας να σας πει« Γεια σας,
δανειστήκατε 20.000 δολάρια, τώρα πρέπει να τα
δώσετε πίσω », επειδή τα
έχετε πάρει από εσάς.
Η Ahmed-Haq. συνιστά να
ψάξουμε για άλλους τρόπους για να αποκτήσουμε

πρόσβαση σε χρήματα
όπως η λήψη βραχυπρόθεσμου δανείου χαμηλού
επιτικίου ή η χρήση πιστωτικής γραμμής ως πιο
"οικονομικά υγιής" τρόπος
αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων.
"Αυτό σας δίνει και ένα
σχέδιο πληρωμής, έτσι σας
κάνει λίγο πιο υπεύθυνο
για τα χρήματα που έχετε
δανειστεί πραγματικά",
είπε.
Αναλήψεις ανά περιοχή
Τ ο χα μ η λότ ερ ο μ έσ ο
ποσό που αποσύρθηκε
ήταν 12.374 δολάρια, στα
Prairies, προβάλλοντας ως
κύριο λόγο τα έξοδα διαβίωσης. Το υψηλότερο ήταν
$ 23.505, στον Ατλαντικό
Καναδά, όπου ο συνηθέστερος λόγος που έδωσαν
οι ερωτηθέντες ήταν να
αγοράσουν ένα σπίτι.
Εκτός από την απόσυρση
περισσότερων χρημάτων
από σχέδια συνταξιοδότησης, περισσότερο από
το ένα τρίτο των ερωτηθέντων στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν σχεδιάζουν να
συνεισφέρουν στις RRSP
τους φέτος.

Οι κορυφαίοι λόγοι που
δόθηκαν:
Δεν έχουν αρκετά χρήματα
(44%).
Αποπληρώνουν το χρέος
(25%).
Έχουν και άλλες υποχρεώσεις που απαιτούν χρήματα (21%).
Περισσότεροι από τους
μισούς ερωτηθέντες - 59
τοις εκατό - δήλωσαν ότι
βάζουν χρήματα στο λογαριασμό τους ταμιευτηρίου και τα διατηρούν ως
μετρητά.
Οι γνώσεις σχετικά με τα
RRSP μειώθηκαν ελαφρά
σε όσους συμμετείχαν
στην έρευνα, σε 79% από
πάνω από 80% το προηγούμενο έτος.
Η online έρευνα για 1.500
ενήλικες καναδούς από
την BMO διεξήχθη από την
Pollara Strategic Insights
μεταξύ 21 και 28 Δεκεμβρίου 2017. Ένα τυχαίο δείγμα
αυτού του μεγέθους θα
έδινε ένα περιθώριο σφάλματος ίσο ή μικρότερο
από 2,5%, 19 φορές από
τους 20.

Το Οντάριο θα υποδεχθεί περισσότερους οικονομικούς
μετανάστες κατά την διάρκεια του 2018
Η συμμετοχή της επαρχίας του Οντάριο στο πρόγραμμα προτεραιότητας στη διαλογή υποψηφίων
μεταναστών αυξάνεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κάνοντας την μεγαλύτερη στον Καναδά.
Της Μαρίας Βουτσινά
Το Οντάριο θα υποδεχθεί
περισσότερους οικονομικούς μετανάστες στην
επαρχία το τρέχον έτος,
με την αποδοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
του Καναδά, αυξάνεται ο
αριθμός των υποψηφίων
μεταναστών για το Οντάριο το 2018 κατά 6,600.
Ο αριθμός αυτός για την
επαρχία του Οντάριο είναι

ο μεγαλύτερος μεταξύ
των υπολοίπων επαρχιών
της ομοσπονδίας, γίνεται
δε σε αναγνώριση του
ρόλου του Οντάριο, ως βασική κινητήρια δύναμη της
εθνικής οικονομίας και της
επιτυχίας του προγράμματος. Το πρόγραμμα υποψηφίων μεταναστών στο
Οντάριο (OINP) προσφέρει
διευκολύνσεις μόνιμης
παραμονής σε διεθνείς
φοιτητές, σε διεθνώς εκ-

παιδευμένων επαγγελματιών, σε εξειδικευμένους
και σε εργάτες επαγγελμάτων που υπάρχει έλλειψη
στην επαρχία και ζήτηση
από επιχειρηματίες καθώς επίσης Γαλλόφωνους
υποψήφιους μετανάστες.
Το πρόγραμμα επιτρέπει
στην επαρχία να κάνει διαλογή των ειδικευμένων
μεταναστών, των οποίων
οι επαγγελματικές και εκπαιδευτικές δεξιότητες

«Οι των αποδήμων κοινότητες στο Καναδά.»
Σύμφωνα με σχετική αρθρογραφία του κρατικού
καναλιού του Καναδά η
Ελληνική Κοινότητα του
Μόντρεαλ, φαίνεται να
αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα
ρευστότητας, καθώς αδυνατεί να αποπληρώσει
τις οφειλές της προς τους
υπεργολάβους οι οποίοι
εργάσθηκαν για την αποπεράτωση του ιερού ναού
της Παναγίτσας, ο οποίος
είχε σχεδόν καταστραφεί
ολοσχερώς από πυρκαγιά
το 2015.
Για το καταστραμμένο κτήριο του ναού το ίδρυμα
έλαβε ασφαλιστική αποζημίωση 3.2 εκατομμυρίων
δολαρίων και όπως ήταν
επόμενο προχώρησε στην
αναστήλωση της εκκλησίας, την οποία αγαπούν
ιδιαίτερα οι ομογενείς της
ομογενειακής κοινότητας
του Μόντρεαλ. Με την
αποπεράτωση του έργου
αναστήλωσης, ωστόσο,
στον ορίζοντα αναφάνηκαν οικονομικά προ-

βλήματα, εξ αιτίας των
οποίων έμεινε ακάλυπτο
ποσόν 650,000 δολαρίων τα οποία η κοινότητα
ισχυρίζεται ότι δεν έχει στο
ταμείο της την ώρα αυτή.
Τοι αποτέλεσμα, για άλλη
μια φορά η διαπόμπευση
του ονόματος μας ως κακοπληρωτών, δεδομένου
μάλιστα του γεγονότος ότι
ορισμένοι από τους υπεργολάβους που δεν έχουν
πληρωθεί να απειλούν ότι
θα στραφούν στα δικαστήρια αιτούντες το δικαίωμα
ιδιοκτησίας πάνω στο κτήριο. Μολονότι τα υπεύθυνα μέλη του συμβουλίου
της κοινότητας εκφράζουν
την αισιοδοξία τους ότι τα
απαραίτητα χρήματα πρόκειται να συγκεντρωθούν
από την αγάπη και με την
συνδρομή των πάροικων
οι οποίοι σέβονται και αγαπούν τον ιερό ναό, η πραγματικότητα παρουσιάζεται
τελείως διαφορετική, άπαξ
και οι υπεργολάβοι δεν
φαίνεται να έχουν καμία
διάθεση αναβολής των

απαιτήσεών τους.
Για την ομογένεια του
Καναδά η Κοινότητα του
Μόντρεαλ θεωρείται από
τις πλέον προοδευτικές
και δυναμικές και χαίρει
εκτίμησης τόσο από τις
ομοσπονδιακές αρχές της
χώρας, όσο και εκείνες της
επαρχίας και της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Διατηρεί
ημερήσια διδακτήρια, η δε
συμμετοχή της στα δημόσια πράγματα της χώρας
είναι παραδειγματική. Δίκαια λοιπόν δημιουργείται
το ερώτημα γιατί επέτρεψαν οι συμπάροικοι αυτής
της όμορφης πόλης του
Γαλλόφωνου Καναδά, να
δημιουργηθούν παρόμοια
προβλήματα. Μήπως όμως
είναι καιρός να υπάρξει κάποιος έλεγχος των μελών
της διοίκησης; Δεδομένου
ότι είναι απαράδεκτο να
διασύρεται κατ’ αυτόν τον
τρόπο, ένα τόσο δυναμικό
και δημιουργικό ίδρυμα.
“Πατρίδες”

καλύπτουν τις παρούσες
ανάγκες στην αγορά εργασίας του Οντάριο, για
μόνιμη κατοικία. Η OINP
τώρα δέχεται αιτήσεις για
τις ακόλουθες κατηγορίες:
•
Προσφορά εργασίας
εργοδότη: Ξένοι εργάτες.
•
Προσφορά εργασίας
εργοδότη: Διεθνής φοιτητική παρουσία
• Προσφορά εργασίας
Εργοδοτική επαγγελματική ζήτηση
• Κατεπείγουσα είσοδος
ανθρώπινου κεφαλαίου
κατά προτεραιότητα
•
Ταχεία είσοδος στο
Οντάριο γαλλόφωνων ειδικευμένων εργατών
•
Ταχεία αποδοχή
ατόμων με γνώσεις και
εμπειρία στο εμπόριο και
τις συναλλαγές.

• Εταιρικά στελέχη
• Επιχειρηματικά στελέχη
Βοηθώντας τους νέο μετανάστες να ευδοκιμήσουν
και να πετύχουν στη νέα
γη αποτελεί μέρος του
σχεδίου του Οντάριο για
τη δημιουργία συνθηκών
αμεροληψίας και νέων
ευκαιριών κατά τη διάρκεια αυτής της παρούσας
περιόδου της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει
ένα υψηλότερο ελάχιστο
μισθό και καλύτερες συνθήκες εργασίας, δωρεάν
μαθήματα για εκατοντάδες
χιλιάδες φοιτητές, διευκόλυνση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτή παιδική μέριμνα, και δωρεάν
ιατρική συνταγή φαρμάκων για όλους κάτω των 25

ετών μέσα στα πλαίσια της
μεγαλύτερης επέκτασης
του συστήματος υγείας
“medicare” που πραγματοποιείται την τελευταία
γενιά.
Το πρόγραμμα
•
προτεραιότητας επιλογής
μεταναστών της επαρχίας
του Οντάριο σήμερα είναι
το μεγαλύτερο του Καναδά.
•
Η αποδοχή του
από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση αυξήθηκε κατά
20 τις εκατό από το 2016.
•
Οντάριο αποδέχεται περισσότερους νεοεισερχόμενους στη χώρα
από οποιαδήποτε άλλη
επαρχία ή επικράτεια στον
Καναδά.

The

Greek Grill Restaurant
Σας εγγυόμαστε: Í ï ó ô é ì é Ü , ð ï é ü ô ç ô á ,
êáèáñéüôçôá, åîõðçñÝôçóç, áóõíáãþíéóôåò
ôéìÝò.
Õðü ôçí Äéåýèõíóç

Ôïõ Êþóôá Ìáíôæéïýñá
128 O’Connor Drive and Pape Av. Toronto. On. M4J 2S4

Tel. 416- 461 5200
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Τορόντο μετονομάζει πάρκο του Scarborough προς τιμή ηγέτιδας αγωνίστριας
των φυλετικών δικαιωμάτων.

Της Μαρίας Βουτσινά

ΤΟΡΟΝΤΟ- Το Δημοτικό
Συμβούλιο του Τορόντο
ενέκρινε πρόταση που
υπέβαλε ο δημοτικός Σύμβουλος Neethan Shan για
να μετονομαστεί ένα τοπικό πάρκο Scarborough
προς τιμή της Viola
Desmond, της πρώτης
μαύρης γυναίκας που εναντιώθηκε στις φυλετικές
διακρίσεις της Καναδικής
κοινωνίας..

« Η Βιολέτα Desmond είναι
ένα σημαντικό πρόσωπο
στην ιστορία του Καναδά»,
δήλωσε ο Shan. Ονομάζοντας ένα πάρκο προς τιμή
της, πολίτες από κάθε πολιτιστικό υπόβαθρο μετά
της, θα έχουν την ευκαιρία
να πληροφορηθούν και να
γιορτάσουν αυτό το σημαντικό ιστορικό μοντέλο,»
τόνισε. Ο Shan, είναι εκλεγμένος Δημοτικός σύμβουλος και εκπροσωπεί την
εκλογική περιφέρεια του
Scarborough-Rouge, Ward
42. «Αυτή η απόφαση απο-

τελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα σήμερα,
καθώς σηματοδοτεί την
έναρξη του μήνα ιστορίας
προς τιμήν των μαύρων
συμπολιτών μας, με τον
οποίο αναγνωρίζουμε και
γιορτάζουμε τα επιτεύγματα και τις κοινωνικές
προσφορές των μελών
αυτής της κοινότητας στην
ανάπτυξη του Καναδά, της
επαρχίας του Οντάριο και
της πόλης του Τορόντο».

ματίας μαύρη από την Καναδική επαρχία της Νέας
Σκωτίας, η οποία αγωνίστηκε για την ισότητα και
ενέπνευσε το κίνημα περί
των αστικών δικαιωμάτων στον Καναδά. Ύστερα
από μια καταδίκη για την
άρνηση της να μετακομίσει από μια περιοχή που
ήταν χαρακτηρισμένοι ως
λευκοί-μόνο σε ένα τοπικό
κινηματογραφικό θέατρο
το 1946, έφερε την υπόθεση της στο ανώτατο διΗ Βιολέτα Desmond ήταν καστήριο της Nova Scotia.
μια επιτυχημένη επιχειρη- Μολονότι δε δεν κατάφε-

ρε να δικαιωθεί, τελικά η
καταδίκη της διαγράφει
με αμνηστία 63 χρόνια
αργότερα, επί τη βάσει της
άδικης καταδίκης της.

προώθηση της ισότητας,
της δικαιοσύνης και της
ελευθερίας» δήλωσε ο δημοτικός Σύμβουλος Shan
που είπε.

« Το πάρκο Viola Desmond,
βρίσκεται δίπλα στο δημόσιο δημοτικό σχολείο Μαίρη Shadd, στο Malvern,
το οποίο έλαβε το όνομά
του από μια αγωνίστρια
υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων και αποτελεί
ένα τέλειο εταίρο για τον
καθένα να ενθυμηθείτε
τα επιτεύγματά τους στην

Η Desmond θα είναι η
πρώτη Καναδή γυναίκα
της οποίας η μορφή θα
απεικονίζεται σε ένα καναδικό χαρτονόμισμα — το
χαρτονόμισμα των $10 δολαρίων θα αποτελεί μέρος
σειράς χαρτονομισμάτων
θα οποία θα τυπωθούν και
θα κυκλοφορήσουν αργότερα το τρέχον έτος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό
του 2018 του Τορόντο.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο προϋπολογισμός επενδύει σε βασικούς τομείς που θα βελτιώσουν
τη ζωή στο Τορόντο, διατηρώντας παράλληλα τους φόρους χαμηλά και τις δαπάνες υπό έλεγχο.
Ι.Σ.Σ.
Μια συντριπτική πλειοψηφία των συμβούλων
ενέκρινε τον προϋπολογισμό και αποδεικνύει ότι ο
Δήμαρχος πράττει ακριβώς αυτό που υποσχέθηκε
στην προεκλογική του
εκστρατεία για την ύπατη
θέση το 2014 καθώς αποκαθιστάτε η σταθερότητα
και η ισχυρή διαχείριση
της πόλης και των οικονομικών της.
Αυτός ο προϋπολογισμός
περιλαμβάνει πάνω από
50 εκατομμύρια δολάρια
σε νέες και ενισχυμένες
επενδύσεις, όπως η μεταφορά Hop On-Hop Off
του TTC, το σχέδιο δράσης
TransformTO για την κλιματική αλλαγή, η χρηματοδότηση για επισκευές κοινωνικών κατοικιών, 1.515
πρόσθετοι χώροι παιδικής
μέριμνας, 20.000 πρόσθετοι χώροι αναψυχής, Σχέδιο μηδενικής ασφάλειας
και πρόσληψη περισσότερων αστυνομικών με
επίκεντρο την ασφάλεια
της κοινότητας.

Καθώς η αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας
κατά 2,1% ταιριάζει με
τον ρυθμό πληθωρισμού
στο Τορόντο, ο προϋπολογισμός εκπληρώνει τη
δέσμευση της προεκλογικής εκστρατείας του Δημάρχου να διατηρήσει την
ετήσια αύξηση του φόρου
ακίνητης περιουσίας στο
ή κάτω από το ρυθμό πληθωρισμού.
Εκτός από τη διατήρηση
των φόρων σε χαμηλά επίπεδα, αυτός ο προϋπολογισμός παγώνει όλους τους
ναύλους της TTC φέτος και
επενδύει στο Fair Pass Pass
για κατοίκους με χαμηλό
εισόδημα, έτσι ώστε η
διαμετακόμιση παραμένει
οικονομικά προσιτή και
προσβάσιμη για όλους.

Βελτίωση της διαμετακόμισης

Πρέπει ο κάθε αναβάτης
σε αυτή την πόλη να γνωρίζει ότι ο Δήμαρχος είμαι
απολύτως προσηλωμένος
στη βελτίωση και την επέκταση του TTC, ώστε να
βελτιώνεται η καθημερινή
μετακίνηση. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο ο
προϋπολογισμός του 2018
επενδύει στη δημιουργία
της μεταφοράς Hop OnHop Off. Αυτή η μεταφορά
διάρκειας δύο ωρών θα
επιτρέψει στους ανθρώπους που διακινούνται να
μεταφέρουν την ευελιξία
να τρέξουν ή να σταματήσουν κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους, στο
σχολείο ή στο σπίτι για το
κόστος ενός ναύλου.

Και ο προϋπολογισμός
συνεχίζει να επενδύει χάρη
στην χρηματοδότηση που
έχει εξασφαλισθεί από
τις ομοσπονδιακές και
επαρχιακές κυβερνήσεις
για το πρώτο μας σχέδιο
δικτύου διαμετακόμισης
που σε επέκτασή του θα οικοδομήσουμε το επόμενο
κύμα έργου προτεραιότητας διαμετακόμισης, συμπεριλαμβανομένης της
γραμμής ανακούφισης, της
SmartTrack, της Eglinton
East LRT και της αναβάθμισης της προκυμαίας για Ο προϋπολογισμός επεντις διαμετακομίσεις.
δύει επίσης 3 εκατομμύρια
δολάρια για την καταπολέΚρατώντας την πόλη μηση του υπερπληθυσμού
και συνεχίζει το ιδιαίτερα
προσιτή
Το μεγαλύτερο ποσό στις επιτυχημένο πρόγραμμα
επιταγές που γράφουν οι Kids Ride Free.
οικογένειες με παραλήπτη Ο δήμος συνεχίζει να προτις Υπηρεσίες του Δήμου χωρά με το πιλοτικό πρόείναι για το λογαριασμό γραμμα King Street φέτος,
του φόρου ακίνητης περι- γνωρίζοντας ότι έχουμε
έχουν επιτευχθεί ταχύτεουσίας.
ροι χρόνοι μετακίνησης

για τους οδηγούς τραμ, πιο
αξιόπιστες υπηρεσίες και
αύξηση του επιβατηγού
κοινού κατά 25% κατά τη
διάρκεια των δύο πρώτων
μηνών.

Κρατώντας το Τορόντο σε κίνηση
Ο προϋπολογισμός επενδύει περισσότερα από
9 εκατομμύρια δολάρια
για ασφαλή κυκλοφορία
στους δρόμους του Τορόντο, συμπεριλαμβανομένων 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων για την πρόσληψη
16 επιτηρητών κυκλοφορίας, 477.000 δολάρια για
δύο πρόσθετες γρήγορες
σαφείς μετατοπίσεις ομάδων αφιερωμένες στην
επίλυση προβλημάτων
που προκαλούν προσωρινές εμπλοκές λωρίδων
στο Gardiner και DVP και
2,7 εκατομμύρια δολάρια
για αγορά πιο έξυπνων
σημάτων κυκλοφορίας για

την παρακολούθηση της
ροής της κυκλοφορίας σε
πραγματικό χρόνο.
Αυτά είναι τα είδη των προσεγγίσεων κοινής λογικής
στην κυκλοφορία και τη διαχείριση συμφόρησης που
περιμένουν οι κάτοικοι
του Τορόντο από το Δημαρχείο. Υπάρχει σταθερή
πρόοδος ώστε το Τορόντο
να συνεχίσει να κινείται και
ο προϋπολογισμός του
2018 συνεχίζει να κάνει
ακριβώς αυτό.

για προγράμματα.
Ο προϋπολογισμός επενδύει επίσης σε 1.515 νέους
χώρους παιδικής μέριμνας
και αρχίζει να μειώνει το
κόστος των υψηλότερων
παιδικών αμοιβών κατά
4%.

Σε ανταπόκριση στην πρωτοφανή ζήτηση και στις
οριακές χαμηλές θερμοκρασίες, ο προϋπολογισμός υποστηρίζει τη δημιουργία 1.000 νέων κλινών
στέγης το συντομότερο
Μια ζωντανή πόλη
Καθώς η πόλη μας μεγα- δυνατόν για να βοηθήσει
λώνει και περισσότεροι τους πιο ευάλωτους κατοίάνθρωποι αποφασίζουν κους της πόλης.
να έχουν οικογένειες εδώ
και να μετακομίσουν εδώ, Ο Προϋπολογισμός
πρέπει να διασφαλισθεί εργάζεται για εσάς.
ότι τα προγράμματα rec θα Αυτός ο προϋπολογισμός
συνεχίσουν. Ο προϋπολο- επιτυγχάνει τη σωστή και
γισμός προσθέτει 20.000 υπεύθυνη ισορροπία που
νέους χώρους αναψυχής χρειάζεται η πόλη μας για
στο σύστημα, ώστε να μει- να συνεχίσει να αναπτύσωθεί ο αριθμός των οικογε- σεται, αλλά και να παραμείνειών στη λίστα αναμονής

νει οικονομικά προσιτή. Ο
Δήμαρχος είναι υπερήφανος για την εργασία που
έκαναν το προσωπικό του
Συμβουλίου και της πόλης
για να επενδύσουν στις
υπηρεσίες που είναι γνωστό ότι θέλουν οι πολίτες.
Ο Δήμαρχος είναι υπερήφανος που έχει την τιμή
να ο Δήμαρχος αυτής της
μεγάλης πόλης και πάντα
εκτιμά τα σχόλιά των δημοτών, γι 'αυτό όλοι ας
αισθανθούν ελεύθεροι
να επικοινωνήσουν ανά
πάσα στιγμή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίσης,
έχουν την δυνατότητα να
παρακολουθήσουν τους
λογαριασμούς κοινωνικών
μέσων του Δημάρχου στο
Twitter, το Facebook και το
Instagram για καθημερινές
ενημερώσεις σχετικά με
το έργο που πραγματοποιείται από τον δήμαρχο
και το συμβούλιο για τους
δημότες

Καναδάς: Ο Νέος Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός.
συνέχεια από τη σελίδα 1
νταετίας για την δημιουργία καινοτομιών στις επικοινωνίες συμπεριλαμβανομένων και της τοποθέτησης δορυφόρων σε
κοντινό ύψος από τη γη.
Προβλέπει ακόμα την τοποθέτηση νέων δικαστών,
έξι για την επαρχία του
Οντάριο, έναν για την Σασκάτσουαν, καθώς επίσης
και περισσότερα χρήματα
προκειμένου να βοηθηθεί
το σύστημα για την ταχεία
διεκπεραίωση των υποθέσεων.
173 εκατομμύρια για τις
ανάγκες που δημιουργούνται από άτομα που
ζητούν πολιτικό ή οικονομικό άσυλο και τα οποία
περνούν αντικανονικά
την μεθοριακή γραμμή
της χώρας.
Ποσόν έξη εκατομμυρίων
για τις ανάγκες οργάνω-

σης πολιτικών συζητήσεων μεταξύ των υποψηφίων ηγετών των ομοσπονδιακών κομμάτων κατά
την διάρκεια των εκλογών.
Ποσόν πενήντα εκατομμυρίων δολαρίων για την
επόμενη πενταετία το
οποίο θα δοθεί σε ένα ή
περισσότερες ανεξάρτητες
οργανώσεις για την στήριξη του κατά περιοχές τύπου και δημοσιογραφίας.
Τριάντα εκατομμύρια για
την επόμενη τριετία προκειμένου να ενθαρρυνθεί
η συμμετοχή γυναικών και
κοριτσιών στον αθλητισμό.
Η δωρεάν είσοδος των παιδιών στα εθνικά πάρκα της
χώρας μονιμοποιείται και
τέλος προβλέπει την δημιουργία συμβουλευτικού
σώματος για την εφαρμογή εθνικού φαρμακευτικού
προγράμματος, μολονότι
δεν προβλέπει ο προϋπο-

λογισμός αυτός κανένα
ποσόν για το σπουδαίο
αυτό πρόγραμμα.
Θα πρέπει να τονίσω ότι
μέσα στα πλαίσια αυτού
του προγράμματος έχει
παραιτηθεί ο υπουργός
υγείας του Οντάριο Τσαρλς Ηόσκινς, ο οποίος και
διορίσθηκε πρόεδρος του
συμβουλίου αυτού για

την καθιέρωση και εφαρμογή ολικού συστήματος
δωρεάν φαρμακευτικής
παροχής για όλους τους
Καναδούς πολίτες από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
του Καναδά.
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Η φύση εκδικείται τους ηλίθιους…
Της Χριστιάννας Λούπα
www.palmografos.com
«Το χθεσινό φαινόμενο δεν
έχει κάποια σύνδεση με
την κλιματική αλλαγή. Το
μέγεθος της καταστροφής,
της χθεσινής τουλάχιστον,
οφείλεται στο γεγονός ότι
είχανε επιχωματωθεί/μπαζωθεί τα ρέματα».
K. Καρτάλης, καθηγητής
στον Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
(Huffington Post 15/11/17)
Σύμφωνα με το άρθρο 5
του Κτιριοδομικού Κανονισμού: «1.1. Απαγορεύεται
απολύτως η δόµηση µέσα
στην έκταση που περικλείεται από τις οριογραµµές
του ρέµατος».
Επίσης, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας: «Το Κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα πάσης φύσεως
υδατορέματα στη φυσική
τους κατάσταση προς διασφάλιση της λειτουργίας
τους ως οικοσυστημάτων,

Στο θέμα των Σκοπίων
υπάρχει μία πρωτοφανής
και ιστορικά επικίνδυνη
διαφορά απόψεων της
πλειοψηφίας του λαού και
των εκλεγμένων αντιπροσώπων του εξαιρουμένης
μίας μικρής μερίδας εξ
αυτών που δεν μπορεί να
αλλάξει τα πράγματα εντός
του Κοινοβουλίου. Η πλειοψηφία των αντιπροσώπων,
τόσο της κυβέρνησης όσο
και της αντιπολίτευσης, αν
και συμφωνούν στο σύνθετο όνομα αποπροσανατολίζουν τον λαό προσπαθώντας να αποκομίσουν
κομματικά οφέλη, δημιουργώντας εντυπώσεις,
υποβαθμίζοντας ένα εθνικό θέμα σε κομματικό και
προσβάλλοντας την κρίση
αλλά και την νοημοσύνη
του λαού, χειριζόμενοι
λεκτικά προπαγανδιστικά
κλισέ περί φασισμού, εθνικισμού και άγνοιας στην
κρίση του λαού.
Προσπαθούν να μας πείσουν ότι, η δική τους τάχα
εμπεριστατωμένη και πολιτικά ορθή σκέψη λέει ότι
προκειμένου το γειτονικό
προτεκτοράτο να ονομάζεται σκέτο Μακεδονία
υπάρχει τάχα μία μοναδική
ευκαιρία να λυθεί το θέμα
με πατριωτική υπευθυνότητα προσθέτοντας μία
ακόμη λέξη. Μας λένε ότι
εάν δεν αρπάξουμε την
ευκαιρία από τα μαλλιά
τότε όλος ο κόσμος θα
συνεχίσει να ονομάζει τα
Σκόπια σκέτο Μακεδονία.
Βέβαια οι δικοί μας γνωστικοί, θέτουν έναν θεσμικό
μάλιστα όρο ότι οι γείτονες
θα αλλάξουν την φρασεολογία του Συντάγματος,
της νομοθεσίας τους καθώς και την ονομασία μερικών κοινόχρηστων χώρων,
που θα μας εξασφαλίσουν

επιτρεπομένης μόνο της
εκτέλεσης των απολύτως
αναγκαίων τεχνικών έργων
διευθέτησης της κοίτης
και των πρανών τους προς
διασφάλιση της ελεύθερης
ροής των υδάτων, αποκλειομένης δε κάθε άλλης
αλλοίωσης της φυσικής
τους καταστάσεως. Η ένταξή τους σε πολεοδομική
ρύθμιση είναι επιτρεπτή
μόνο όταν τούτο επιβάλλουν οι ανάγκες ενός ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού και μόνο εφόσον
διασφαλίζεται η επιτέλεση
της φυσικής τους λειτουργίας». (Σ.τ.Ε. 2873/2004,
2215/2002)
Και η νομολογία συνεχίζεται: «Όπως έχει κριθεί, τα
ρέματα, δηλαδή οι πτυχώσεις του εδάφους δια
των οποίων συντελείται,
κυρίως, η απορροή των
πλεοναζόντων υδάτων της
ξηράς προς τη θάλασσα
και οι οποίες αποτελούν
επιπλέον φυσικούς αεραγωγούς, με την χλωρίδα
και την πανίδα τους συνιστούν οικοσυστήματα που
έχουν ζωτική σημασία για

την ισορροπία του περιβάλλοντος, ιδίως μάλιστα
αυτά που διασχίζουν οικισμούς. Ως στοιχεία του
φυσικού περιβάλλοντος,
προστατεύονται, καθ’ όλη
τους την έκταση και αδιαφόρως των διαστάσεών
τους, από το άρθρο 24 του
Συντάγματος και από την
οικεία νομοθεσία, η οποία
αποβλέπει στη διατήρηση
της φυσικής τους κατάστασης, ώστε να διασφαλισθεί
η επιτελούμενη από αυτά
λειτουργία της απορροής
των υδάτων…»
Στη Μάνδρα, συγκεκριμένα, όπου συντελέστηκε
η πρόσφατη τραγωδία,
υπάρχουν (ή υπήρχαν!)
δύο ρέματα, οι «Σούρες»,
το μεγαλύτερο και της
Αγίας Αικατερίνης, το μικρότερο.
«Το μεγάλο ρέμα που διαπερνά τη Μάνδρα, οι
«Σούρες», έχει δεχτεί τη
μεγαλύτερη αλλοίωση,
με δεκάδες τετραγωνικά μέτρα του χειμάρρου
να έχουν χτιστεί είτε με
νόμιμα είτε με αυθαίρετα κτίσματα. Η κοίτη έχει

μειωθεί δεκάδες μέτρα,
ενώ ένα μεγάλο κομμάτι
του ρέματος έχει υπογειοποιηθεί και περνά μέσα
από μικρούς αγωγούς. Ο
μεγαλύτερος «καταπατητής» του ρέματος είναι ο
ίδιος ο Δήμος, ο οποίος
έχει χτίσει ένα εργοτάξιο
για τα απορριμματοφόρα».
Το δεύτερο ρέμα, αυτό της
«Αγίας Αικατερίνης», αν και
μικρότερο, αποδείχτηκε
και το πιο θανατηφόρο.
Βρίσκεται στη νοτιοδυτική
πλευρά της πόλης. Η φυσική συνέχεια του ποταμού
είναι η κεντρική οδός Κοροπούλη, η οποία όμως
έχει διακοπεί υπόγεια λόγω
αστοχίας της ΕΥΔΑΠ. Με
αποτέλεσμα ο χείμαρρος
όταν υπερχειλίζει να «αναζητά» τη φυσική του κοίτη,
πνίγοντας τα πάντα στο
πέρασμά του.»
(Ελεύθερος Τύπος,
16/11/17).
Τελικά, η Μάνδρα πνίγηκε
από τη φυσική υπερχείλιση των δύο ρεμάτων,
αφού δεν υπάρχει πλέον
καμία διέξοδος για τα όμβρια ύδατα και ό,τι πέφτει

αθροίζεται.
Γενικότερα, στην Αττική
έχουν απομείνει πλέον
πάνω από 90% λιγότερα
ρέματα – διέξοδοι για χειμάρρους – από εκείνα που
υπήρχαν το 19ο αιώνα.
Στη χώρα της ανομίας
και του ωχαδερφισμού,
ωστόσο, ελάχιστα ρέματα
έχουν παραμείνει εκεί που
τα χάραξε η φύση. Πόσα
σπίτια, για να μην πούμε
οικισμοί, δεν έχουν χτιστεί πάνω σε μπαζωμένα
ρέματα; Πόσες φορές ο
Ελληνάρας δεν έχει κάνει
ό,τι γουστάρει χωρίς να
λογοδοτεί πουθενά, χωρίς
να σέβεται πολεοδομικές
διατάξεις και νομοθεσία
και πόσες φορές το διεφθαρμένο κράτος δεν έχει
αποδειχθεί παντελώς ανίκανο να πραγματοποιήσει
ελέγχους και να φροντίσει
για την τήρηση των νόμων;
Είναι, άλλωστε, γνωστό
τοις πάσι ότι στη χώρα
της φαιδράς πορτοκαλέας, το μόνο που ευδοκιμεί
είναι το λάδωμα και το
φακελάκι και εν τέλει η
παρανομία και το μπάχαλο

Η Αξιοπιστία των Συνομιλητών και η
Βιωσιμότητα της Διαπραγμάτευσης

τάχα από οιεσδήποτε αλυτρωτικές τους βλέψεις για
την υπόλοιπη Μακεδονία
και την Θεσσαλονίκη. Ποίοι είναι όμως αυτοί που θα
τιμήσουν τέτοιες δεσμεύσεις προς εμάς όταν οι ίδιοι
δεν έχουν αυτεπίγνωση
της καταγωγής τους ούτε
την εντιμότητα να αποδεχθούν την ταυτότητα τους;
Καταρχήν ο χώρος που
κατοικούν είναι η αρχαία
Παιονία την οποία ο Φίλιππος προσάρτησε στην
Μακεδονία. Οι Μακεδόνες
ήταν Έλληνες και φυσικά
ελάμβαναν μέρος στους
Ολυμπιακούς αγώνες. Οι
ίδιοι οι Σκοπιανοί ομολογούν ότι έχουν έλθει
στην περιοχή τον έβδομο
αιώνα μ.χ. και δεν μιλάνε
ούτε καν Ελληνικά. Σήμερα
οι κάτοικοι των Σκοπίων
είναι Βουλγαρικής, Αλβανικής και εν μέρει Ελληνικής καταγωγής, αν και
οι τελευταίοι ευρίσκονται
υπό περιορισμό. Μόνο
το γεγονός ότι θέλουν να
καπηλευθούν μία ξένη καταγωγή για να αποκτήσουν
εθνική συνοχή αλλά και
να φαίνονται σπουδαίοι
απαρνούμενοι εξωτερικά
τις δικές τους ταυτότητες
(Σλαβική και Αλβανική),
οι οποίες τώρα τους δημιουργούν εσωτερικές
προστριβές, δείχνει την
ευτέλεια των κινήτρων
τους και την ευκολία με
την οποία αύριο, όντας
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, θα
απαρνηθούν τις συμβάσεις που θα υπογράψουν
προκειμένου να πετύχουν
τον σκοπό τους δημιουργώντας προγεφύρωμα για
τα μελλοντικά τους σχέδια
ή μάλλον τα σχέδια των
πατρώνων τους.
Ανέκαθεν σαν επαρχία
της Γιουγκοσλαβίας είχαν
το όνομα Βαρδάρσκα εξ

ου και το όνομα Βαρδάρης που οι Θεσσαλονικείς
ονομάζουν τον βόρειο
άνεμο. Η Σοβιετική Ένωση
έχοντας επιρροή στην κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία
και έχοντας βλέψεις στα
Βαλκάνια και το Αιγαίο
μέσω του Τίτο μετονόμασε
την επαρχία αυτή σε Μακεδονία. Με την γνωστή
τους επιστημονική προπαγάνδα γαλούχησαν τις
νέες γενιές με τον μύθο του
Αλεξάνδρου και το όραμα
της Μακεδονίας, ο χάρτης
της οποίας περιλαμβάνει
την Θεσσαλονίκη και κρέμεται στα σχολεία τους
όλων των βαθμίδων.
Με την πτώση του κομμουνισμού και την δολοφονική
διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ και την
ΕΕ τα Σκόπια, σαν ευέλικτοι
υποτελείς στους νέους
πάτρωνες, τους υπηρετούν
με αντάλλαγμα την διατήρηση των αλυτρωτικών
τους βλέψεων για την Μακεδονία . Ο αλυτρωτισμός
των Σκοπίων, που θέλουν
να τον κρύψουν σε μία νέα
διατύπωση ενός συντάγματος, αλλά που με ένα
μελλοντικό δημοψήφισμα
θα μπορεί να ξαναλλάξει
ανά πάσα στιγμή μετά την
ένταξη στο ΝΑΤΟ και την
ΕΕ, δυστυχώς αποτελεί και
πάγιο στόχο της Δύσης και
του Πάπα από την εποχή
των σταυροφοριών. Ήδη
η Ορθόδοξη Εκκλησία της
Ελλάδος έχει ονομάσει την
Νέα Εκκλησία των Σκοπίων
σχισματική, αποφεύγοντας
ευπρεπώς να τους ονομάσει Ουνίτες που έχουν
θέσει στο περιθώριο την
γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία.
Για τους Έλληνες πατριώτες Έθνος και Ορθοδοξία
αποτελούν αδιάσπαστες

έννοιες και κατά την γνώμη του γράφοντος κακώς
η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, φοβουμένη να μην κατηγορηθεί
για ανάμιξη στα πολιτικά
ζητήματα, απεκάλεσε το
πρόβλημα μόνο Εκκλησιαστικό και όχι Εθνικό.
Ευτυχώς όμως που μεμονωμένοι Επίσκοποι έλαβαν
και εθνική θέση.
Το πρόσχημα των πολιτικών μας ότι, εάν δεν δεχθούμε το σύνθετο όνομα
οι υπόλοιπες χώρες του
πλανήτη θα ονομάζουν τα
Σκόπια μόνο Μακεδονία
και ότι τάχα θα απομονωθούμε, είναι πρόσχημα
ηττοπάθειας και απάρνησης της ιστορικής μας
ευθύνης εξ αιτίας της οποίας και
μας επιβουλεύονται. Ήδη ο δήθεν
αντικειμενικός διαμεσολαβητής κ.
Νίμιτς αν και έχει
προτείνει διάφορα σύνθετα ονόματα αποκαλεί
απλά Μακεδόνες
τους Σκοπιανούς
φίλους του που
τον συναντούν
στην Νέα Υόρκη.
Εάν δεν απαλειφθεί ο όρος Μακεδονία τότε, είτε
πάνω είτε κάτω
Μακεδόνες τους
αναγνωρίσουμε,
Μακεδόνες θα
ονομάζονται, άρα
ποίο το πλεονέ κτημα της ηττοπάθειας μας έναντι του υπόλοιπου
κόσμου;
Ο κόσμος που
οραματίζονται οι
ισχυροί δεν είναι
ο κόσμος της Αλήθειας και επειδή

αυτή συντηρείται στον
Ελληνισμό και την Ορθοδοξία από αρχαιότητος
θέλουν να μας υποτάξουν.
Ευρισκόμαστε σε πόλεμο με ανίσχυρες θέσεις
όπως πάντα στην ιστορία μας αλλά όπως είπε
και ο Μακρυγιάννης στον
Hamilton, Οι θέσεις μας
μπορεί να είναι αδύνατες αλλά ο Θεός μας είναι
δυνατός. Η υπεράσπιση
αυτών των αδύνατων αλλά
αληθινών θέσεων είναι το
μέλλον όλης της ανθρωπότητας η οποία απειλείται
από το σκοτάδι της παγκοσμιοποίησης και περιμένει
το φως από αυτούς που το
κατέχουν. Η διαχείριση του
προβλήματος ανήκει στον

Κι ύστερα μετράμε τους
νεκρούς μας και κλαίμε
σαν τις μωρές παρθένες.
Και ρίχνουμε την ευθύνη
ο ένας στον άλλον και παίζουμε την κολοκυθιά.Και
μεμψιμοιρούμε και γκρινιάζουμε κι από πάνω που
κανείς – μα κανείς! – δεν
παίρνει στα σοβαρά αυτή
τη χώρα και βρίσκουμε
καταφύγιο στις θεωρίες
συνωμοσιολογίας και θυματοποίησης για να παρηγορηθούμε: «Όλοι επιβουλεύονται αυτή την όμορφη
χώρα και θέλουν να τη
σβήσουν από το χάρτη»!
Μην κουράζεστε παιδιά!
Αυτή τη χώρα, με μαθηματική ακρίβεια, θα τη
σβήσουμε μόνοι μας από
το χάρτη, κάνοντας τη
μία βλακεία πάνω στην
άλλη, στρογγυλοκαθισμένοι πάνω σε δάφνες και
μεγαλεία άλλων εποχών
και θεωρώντας εαυτούς
εξυπνότερους των «κουτόφραγκων» και «βελανιδοφάγων». Κάτι σαν τον
Νέρωνα, δηλαδή, που
έβλεπε τη Ρώμη καιόμενη
και ηδονιζόταν…

Λαό που ήδη πληρώνει και
θα πληρώσει τις όποιες
συνέπειες και όχι στους
επαγγελματίες μικροπολιτικάντηδες, κομματάρχες
με τους ακόλουθους τους
, που ψηφίζουν στη Βουλή
δεσμευτικά για τον λαό νομοθετήματα τα οποία τους
υπαγορεύουν τα αφεντικά
τους χωρίς να τα έχουν
καν διαβάσει , πολύ δε
περισσότερο χωρίς να τα
έχουν αξιολογήσει, αν και
υπάρχει η αμφιβολία για
το εάν μπορούν να αξιολογήσουν .

Ηλίας Σταμπολιάδης

PATRIDES

Ελλάδα

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Περισσότερο από είκοσι
χρόνια έχουν περάσει από
τότε που το ελληνικό κράτος κάλεσε τους ιδιοκτήτες
ακινήτων στην Ελλάδα να
τα δηλώσουν στο Κτηματολόγιο, δηλαδή στο νέο,
τότε, σύστημα καταγραφής ακινήτων, που εξασφαλίζει περισσότερες εγγυήσεις ασφαλείας δικαίου
σχετικώς με την κυριότητα,
την περιγραφή και την

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
24 Ιανουαρίου 2018
Οι πολλοί Έλληνες ομογενείς που επιθυμούν να
αποκτήσουν ελληνική
ιθαγένεια και διαβατήριο
ερωτούν συχνά εάν η απόκτηση του διαβατηρίου θα
έχει συνέπειες σε διάφορα
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Αν δεν δηλώσεις το ακίνητό σου το χάνεις

μεταβίβαση
ακινήτων παντός είδους,
ήτοι αγροτεμάχια, οικόπεδα, μονοκατοικίες,
διαμερίσματα, αποθήκες, χώρους
σταθμεύσεως κλπ.
καθώς και
ποσοστά εξ
αδιαιρέτου
επ’ αυτών.
Από την αρχή
της δημιουργίας του Κτηματολογίου, στην δεκαετία
του 1990, ο νέος θεσμός
έχει εισαχθεί με πολύ αργό
ρυθμό στις περισσότερες
περιοχές της Ελλάδος, με
τους ιδιοκτήτες ακινήτων
να καλούνται ανά περιοχή να καταθέσουν τα
συμβόλαια και τα άλλα
αποδεικτικά έγγραφα που
κατέχουν αναφορικώς με
παντός είδους ακίνητη
ιδιοκτησία. Για να δοθεί
ένα κίνητρο δήλωσης των
ακινήτων στο Κτηματολό-

γιο έχουν θεσπισθεί σειρά
διατάξεων που ορίζουν
ότι δεν μπορείς να μεταβιβάσεις το ακίνητό σου,
ούτε να το διεκδικήσεις
στο δικαστήριο, εάν δεν
το έχεις δηλώσει στο Κτηματολόγιο. Μεγάλη σημασία έχει μία διάταξη που
ορίζει ότι εάν περάσουν
δέκα χρόνια μετά από την
οριστική λειτουργία του
Κτηματολογικού Γραφείου σε μία περιοχή, όσα
ακίνητα είναι “ορφανά¨,
όσα δηλαδή έχουν εντοπισθεί από το Κτηματολόγιο
αλλά κανένας δεν τα έχει
δηλώσει ως δικά του, περιέρχονται στην κυριότητα
του Δημοσίου. Μετά από
αυτό το γεγονός, το μόνο
δικαίωμα που θα απομένει
σε κάποιον που θα υποστηρίζει ότι το ακίνητο
που πήρε το Δημόσιο ήταν
δικό του, θα είναι να διεκδικήσει αποζημίωση από
το κράτος ίση με την αξία
του ακινήτου που δεν είχε
δηλώσει εμπροθέσμως
στο Κτηματολόγιο και του
οποίου μετά την πάροδο

της δεκαετίας έχασε πλέον
την κυριότητα.
Ο κανόνας της δεκαετίας
μετά από διαδοχικές παρατάσεις έγινε κανόνας
της 14ετίας, για να δοθεί
μεγαλύτερη δυνατότητα
στους ιδιοκτήτες να τα
δηλώσουν. Επειδή όμως ο
χρόνος περνάει αμείλικτα,
ιδίως για όσους αμελούν,
τα 14 έτη παρήλθαν για
το πρόγραμμα δήλωσης
ακινήτων στο Κτηματολόγιο σε πολλές περιοχές
ανά την Ελλάδα και εντός
του 2018 συμπληρώνονται πλέον οι προθεσμίες
σύμφωνα με τις οποίες όσα
ακίνητα είναι “αγνώστου
ιδιοκτήτη”, δηλ. ενώ έχουν
καταγραφεί ως ξεχωριστές
ιδιοκτησίες δεν έχει υπάρξει δήλωση στο Κτηματολόγιο από κάποιον (φυσικό
ή νομικό πρόσωπο) που
να ισχυρίζεται ότι είναι
δικό του, περνούν στην
κυριότητα του Δημοσίου.
Δημοσιογραφικές πηγές
αναφέρουν ότι πρόκειται σ’ αυτή την φάση για
200.000 περίπου ακίνητα

“αγνώστου ιδιοκτήτη” που
εντός του 2018 πρόκειται
να περιέλθουν στο Δημόσιο, εκτός κι αν δοθεί νέα
παράταση.
Στο ενδεχόμενο νέας παράτασης συνηγορεί το
γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του 2018 δεν
προβλέπεται κονδύλιο για
αποζημιώσεις όσων θα χάνουν μ’ αυτόν τον τρόπο το
ακίνητό τους. Επίσης, από
τους συλλόγους ιδιοκτητών ακούγονται αιτήματα
περί παράτασης της 14ετίας έως την εικοσαετία,
ώστε να συμπίπτουν οι διατάξεις του Κτηματολογίου με την γενική αρχή της
(εκτάκτου) χρησικτησίας
που είναι τα είκοσι χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση, όσοι
είναι ιδιοκτήτες ακινήτων
στην Ελλάδα και έχουν
αμελήσει να ελέγξουν εάν
στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητό τους έχει
εισαχθεί ο θεσμός του Κτηματολογίου, ή γεγονότα
ανωτέρας βίας τους είχαν
στερήσει την δυνατότητα να επιμεληθούν των

υποθέσεών τους, αλλά
τώρα βρήκαν πλέον τον
χρόνο να ασχοληθούν,
πρέπει να ερευνήσουν
μέσω των τοπικών αρχών
εάν λειτουργεί Κτηματολόγιο στην περιοχή του
ακινήτου τους. Θα πρέπει
να απευθυνθούν στο Κτηματολόγιο, στους τοπικούς
Δήμους, ή σε δικηγόρους
και συμβολαιογράφους για
να μάθουν πώς μπορούν
έστω και την ενδεκάτη
ώρα να συλλέξουν τους
τίτλους, τα συμβόλαια, τα
τοπογραφικά και τα άλλα
αποδεικτικά που έχουν, ή
πώς μπορούν να τα εντοπίσουν τώρα και να λάβουν
αντίγραφά τους και πώς
μπορούν τώρα να συντάξουν νέα τοπογραφικά
με την βοήθεια ειδικών,
εφόσον γνωρίζουν πού
βρίσκονται τα ακίνητά
τους και μπορούν να υποδείξουν τα όριά τους.
*Ο Χρήστος Ηλιόπου-

μό Φορολογικού Μητρώου) στην Ελλάδα, δεν θα
υποχρεωθεί να αποκτήσει
ΑΦΜ όταν θα γίνει Έλλην
πολίτης.
Εν κατακλείδι, η φορολογική υποχρέωση στην
Ελλάδα δεν συνδέεται με
την ιθαγένεια του προσώπου. Συνδέεται με το αν
το πρόσωπο έχει επαγγελματική δραστηριότητα,
κέρδη, εισοδήματα ή περιουσία (ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, τραπεζικό
λογαριασμό) στην Ελλάδα
ή όχι. Αν έχει εισοδήματα
και περιουσία στην Ελλάδα, θα πληρώνει φόρο,
εάν προκύπτει κάτι τέτοιο
από την φορολογική νομοθεσία, ανεξαρτήτως αν
είναι Έλληνας υπήκοος,
Κινέζος, Καναδός ή Αυστραλός. Εάν δεν έχει εισοδήματα ούτε περιουσία
στην Ελλάδα, τότε δεν θα
πληρώνει φόρους στην

Ελλάδα, έστω κι αν έχει την
ελληνική ιθαγένεια.
Το άλλο ζήτημα, της στρατιωτικής θητείας είναι επίσης σαφές, αλλά με υποσημειώσεις. Εκείνος που
γεννήθηκε εκτός Ελλάδος
και απέκτησε ελληνική ιθαγένεια χωρίς ποτέ του να
έχει διαμείνει στην Ελλάδα
πάνω από έξι μήνες εντός
του ιδίου ημερολογιακού
έτους (και πάντως μετά
την ηλικία περίπου των 15
ετών), υποχρεούται μεν σε
θητεία, δεν θα την εκπληρώσει όμως, διότι νομίμως
τυγχάνει αναβολής όσο
χρόνο παραμένει κάτοικος
εξωτερικού. Θα μπορεί
να έρχεται στην Ελλάδα
έως έξι μήνες κάθε χρόνο
χωρίς να τον απασχολεί
ο στρατός. Την σχετική
βεβαίωση ότι είναι κάτοικος εξωτερικού δίνει το
Προξενείο. Εάν όμως, πριν
την ηλικία των 45 ετών, ο

Έλλην υπήκοος διαμείνει
έξι μήνες στην Ελλάδα,
τότε χάνει την ιδιότητα του
μονίμου κατοίκου εξωτερικού και υποχρεούται να
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Εάν
θέλει να υπηρετήσει στον
στρατό, καλό είναι να το
δηλώσει όσο είναι ακόμα
κάτοικος εξωτερικού, διότι
τότε με τις ευνοϊκές διατάξεις μπορεί να υπηρετήσει
μόνο τρεις μήνες. Εννοείται
ότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές κάθε υπόθεσης
και η νομοθεσία μπορεί
να οδηγεί σε διαφορετικό
αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr

Ελληνικό διαβατήριο δεν σημαίνει
στρατός ούτε φόρος στην Ελλάδα
ζητήματα της
προσωπικής
τους καταστάσεως,
δύο από το
οποία είναι ο
στρατός (για
τους άνδρες)
και η πιθανή
φορολόγηση
στην Ελλάδα.
Ανησυχούν
συνεπώς αρκ ετοί ομογε νείς πο υ
έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδος από Έλληνες γονείς
ή προγόνους, μήπως το
ενδιαφέρον τους για την
εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο σε κάποιον ελληνικό Δήμο και η κτήση της
ιθαγενείας και του διαβατηρίου της Ελλάδος, τους
υποχρεώσει να εκπληρώσουν την στρατιωτική τους
θητεία και μήπως βρεθούν

να έχουν φορολογικές
υποχρεώσεις στην Ελλάδα.
Η απάντηση και για τα δύο
ζητήματα είναι αρνητική.
Στο δεύτερο ζήτημα, της
φορολογίας στην Ελλάδα,
η αρνητική απάντηση είναι
ξεκάθαρη και χωρίς εξαιρέσεις ή προϋποθέσεις. Η
κτήση της ελληνικής ιθαγενείας είναι εντελώς ανεξάρτητο ζήτημα από την
φορολόγηση στην Ελλάδα.
Εάν κάποιος ομογενής
αποκτήσει επισήμως την
ελληνική ιθαγένεια, ούτε
θα δημιουργηθούν, ούτε
θα αυξηθούν οι φορολογικές του υποχρεώσεις
στην Πατρίδα. Ό,τι φόρο
πλήρωνε πριν αποκτήσει
το ελληνικό διαβατήριο,
τον ίδιο θα πληρώνει και
αφού το αποκτήσει. Εάν
δεν κατέβαλε φόρο πριν,
δεν θα καταβάλει φόρο και
μετά το διαβατήριο. Εάν
δεν είχε καν ΑΦΜ (Αριθ-

λος είναι Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω, Master of
Laws.
www.greekadvocate.eu

Τα Βασικά Έγγραφα για Κληρονομιά στην Ελλάδα
Του Χρήστου Ηλιόπου- βωση των περιουσιακών
λου*
στοιχείων και την απόδοσή
τους στον ή στους κληΚληρονόμοι που ζουν στον ρονόμους, θα χρειασθεί
Καναδά έχουν συχνά την πρωτίστως την ληξιαρχιανάγκη να ρυθμίσουν κλη- κή πράξη θανάτου και αν
ρονομικές τους υποθέσεις αυτή είναι από τον Καναδά,
στην Ελλάδα, επειδή ένας πρέπει να την λάβει είτε
συγγενής τους απεβίωσε, ως αντίγραφο της ληξιστο εξωτερικό ή στην Ελ- αρχικής πράξης που έχει
λάδα και άφησε περιουσία συνταχθεί στο Προξενείο,
στην Πατρίδα. Σε πολλές είτε ως επικυρωμένο αντίπεριπτώσεις, ο θανών ζού- γραφο της πράξεως που
σε στον Καναδά, αλλά είχε εκδόθηκε από τις αρχές
και ακίνητα, ή τραπεζικούς του Καναδά, επικυρωμένο
λογαριασμούς και άλλα από το Προξενείο. Η πράπεριουσιακά στοιχεία (θυ- ξη αυτή θα μεταφρασθεί
ρίδα στην τράπεζα, αυτο- επισήμως στην ελληνική
κίνητο, κινητά αξίας όπως γλώσσα στην Ελλάδα και
κοσμήματα, πίνακες κ.α.) θα εγγραφεί στο Ειδικό
στην Ελλάδα.
Ληξιαρχείο στην Αθήνα,
Ο δικηγόρος που θα ανα- εάν ο θανών ή η θανούσα
λάβει να ολοκληρώσει ήταν εγγεγραμμένοι σε
όλες τις διαδικασίες στην Δήμο στην Ελλάδα.
Ελλάδα για την διακρί- Ακολούθως, πρέπει να

εκδοθεί το Πιστοποιητικό
Εγγυτέρων Συγγενών (ή
Πλησιεστέρων Συγγενών),
από τον Δήμο όπου ήταν
εγγεγραμμένος ο θανών
στην Ελλάδα. Για την έκδοσή του πρέπει είτε στην
οικογενειακή μερίδα του
θανόντος στον Δήμο στην
Ελλάδα να έχουν εγγραφεί
οι πλησιέστεροι συγγενείς,
δηλ. να ήταν γραμμένος
ο γάμος του που έκανε
στο εξωτερικό και η γέννηση των παιδιών του,
είτε να γίνει μία υπεύθυνη δήλωση στην Ελλάδα
δύο μαρτύρων, που θα
αναφέρουν ποιοί είναι οι
πλησιέστεροι συγγενείς.
Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει να εγγραφούν τώρα
στο Ειδικό Ληξιαρχείο και
μετά στο Δημοτολόγιο ο
γάμος του θανόντος και

η γέννηση των παιδιών
του στο εξωτερικό, οπότε
πρέπει να πάρουμε τα πιστοποιητικά αυτά από τον
Καναδά, να τα επικυρώσει
το Προξενείο και να μεταφρασθούν στην Ελλάδα.
Εάν ο θανών δεν ήταν επισήμως Έλλην πολίτης, διότι ήταν επί παραδείγματι
Έλλην, αλλά είχε γεννηθεί
εκτός Ελληνικής Επικρατείας, π.χ. στην Μικρά Ασία,
ή στην Ρουμανία, ή στην
Αίγυπτο, τότε δεν μπορεί
να εκδοθεί από τον Δήμο
στην Ελλάδα πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
αλλά θα περιορισθούμε
στις δύο υπεύθυνες δηλώσεις ή ένορκες βεβαιώσεις,
που θα υποβληθούν στην
εφορία και στον συμβολαιογράφο και θα αποδεικνύουν ποιοί είναι οι

πλησιέστεροι συγγενείς.
Πολύ σημαντικό έργο είναι
ο προσδιορισμός, η περιγραφή και η εκτίμηση των
κληρονομιαίων στοιχείων,
ειδικά των ακινήτων, αλλά
και των τυχόν τραπεζικών
λογαριασμών στην Ελλάδα, ώστε να δηλωθούν
στην εφορία. Η προθεσμία
είναι έξι μήνες από τον
θάνατο ή από την δημοσίευση της διαθήκης, αλλά
αν ο κληρονομούμενος
απεβίωσε εκτός Ελλάδος
ή ο κληρονόμος ζει εκτός
Ελλάδος, η προθεσμία είναι δώδεκα μήνες. Εάν κάποιος θέλει να αποποιηθεί
της κληρονομίας, είτε διότι
επιθυμεί να προσαυξηθεί
το μερίδιο των άλλων συγκληρονόμων, είτε διότι η
κληρονομία έχει χρέη, η
προθεσμία για τους κατοί-

κους Ελλάδος είναι τέσσερις μήνες, ενώ εάν πρόκειται για κληρονόμους
κατοίκους εξωτερικού, η
προθεσμία είναι δώδεκα
μήνες. Μετά την πάροδο
της προθεσμίας για αποποίηση, ο κληρονόμος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί
την κληρονομία και δεν
μπορεί να την αποποιηθεί.
Για τις υπόλοιπες διαδικασίες όπως για το τι συμβαίνει με την διαθήκη,
εφόσον υπάρχει, αλλά και
για τον φόρο κληρονομίας
θα αναφερθούμε σε επόμενος σημείωμά μας.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr
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Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Σε κληρονομικές υποθέσεις που ο θανών ήταν
κάτοικος εξωτερικού και
άφησε περιουσία στην
Ελλάδα, εξετάζουμε εάν
ο κληρονομούμενος ή η
κληρονομουμένη άφησε
διαθήκη. Η διαθήκη μπορεί να είχε συνταχθεί στο
εξωτερικό ή στην Ελλάδα.
Εάν η διαθήκη είχε συνταχθεί στο εξωτερικό και θέ-

λουμε να
κάνουμε
αποδοχή
κληρονομίας στην
Ελλάδα,
πρέπει να
δημοσιεύσουμε
την δια θήκη στο
εξωτερικό, σύμφωνα με
το νόμο και την διαδικασία που προβλέπεται από
το δίκαιο της χώρας του
εξωτερικού. Συνήθως, η
διαθήκη δημοσιεύεται από
κάποιο δικαστήριο και έτσι
αποκτά ισχύ.
Ακολούθως, επικυρωμένο
αντίγραφο της διαθήκης
που δημοσιεύθηκε στο
εξωτερικό, με την επισημείωση της Χάγης (Αποστίλλη) ή με επικύρωση
από το Προξενείο της

Ελλάδος στην αλλοδαπή, (αναλόγως του αν η
χώρα αυτή έχει επικυρώσει
την Σύμβαση της Χάγης
της 5ης Οκτωβρίου 1961
ή όχι), πρέπει να μεταφρασθεί στην ελληνική
γλώσσα ώστε να μπορεί να
καταχωρηθεί στο Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) στην
Ελλάδα. Από την στιγμή
της καταχώρησής της στο
Δικαστήριο στην Ελλάδα, η αλλοδαπή διαθήκη
ισχύει και στην Ελλάδα και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην εφορία, στον συμβολαιογράφο, στα δικαστήρια και σε άλλες υπηρεσίες
για να προσδιορισθούν οι
κληρονόμοι.
Εάν ο θανών ήταν Έλλην
υπήκοος, ήταν δηλαδή
εγγεγραμμένος σε Δήμο
στην Ελλάδα, θα εφαρμοσθεί το ελληνικό κληρονομικό δίκαιο, για να προκύψει ποιοί κληρονομούν

και σε τι ποσοστό, αλλά
και για να υπολογισθεί η
νόμιμη μοίρα, εφόσον κάποιος που την δικαιούται
την διεκδικήσει. Εάν όμως
ο θανών ήταν αλλοδαπός
υπήκοος και δεν είχε την
ελληνική ιθαγένεια, θα
εφαρμοσθεί το κληρονομικό δίκαιο της χώρας της
ιθαγενείας του. Σ’ αυτήν
την περίπτωση συνήθως
αναζητούμε νομική συμβουλή και γνωμοδότηση
από δικηγόρο της χώρας
αυτής, που θα μας πληροφορήσει πώς εφαρμόζεται
το κληρονομικό δίκαιο
του κράτους αυτού στην
περίπτωσή μας, ποιοί είναι
οι κληρονόμοι και σε ποιό
ποσοστό κληρονομεί καθένας εξ αυτών.
Ανεξαρτήτως του αν εφαρμόζεται το ελληνικό ή αλλοδαπό κληρονομικό δίκαιο για τον προσδιορισμό
των κληρονόμων και των

μεριδίων τους, για την
κληρονομία που βρίσκεται
στην Ελλάδα θα εφαρμοσθεί πάντα το ελληνικό
φορολογικό δίκαιο, ώστε
να προσδιορισθεί εάν
πρέπει να πληρωθεί από
τους κληρονόμους φόρος
κληρονομίας και εάν ναι,
τι ποσό. Στην Ελλάδα, για
κληρονομιές από το 2010
και μετά, τα παιδιά και ο / η
σύζυγος του κληρονομουμένου έχουν αφορολόγητο
όριο έως τα 150.000 ευρώ.
Επομένως, για μερίδιο που
λαμβάνουν τα παιδιά και
ο / η σύζυγος του θανόντος έως 150.000 ευρώ
έκαστος, δεν πληρώνουν
καθόλου φόρο κληρονομίας, εφόσον υποβάλουν
την δήλωση φόρου κληρονομίας εμπροθέσμως.
Για κληρονομικό μερίδιο
από 150.000 ευρώ έως
300.000 ευρώ, ο φόρος
κληρονομίας για αυτούς

τους κληρονόμους είναι
μόλις 1%, δηλαδή για μερίδιο 300.000 ευρώ, ο φόρος
κληρονομίας είναι 1.500
ευρώ.
Τέλος, εάν δεν υπάρχει
διαθήκη, εφόσον ο θανών
ήταν Έλλην και κληρονομείται από σύζυγο και
παιδιά, ο σύζυγος λαμβάνει το 1/4 ή 25% της
κληρονομίας και τα παιδιά
λαμβάνουν 3/4 ή 75%. Εάν
δεν υπάρχουν παιδιά, ο
σύζυγος παίρνει το μισό
της κληρονομίας (1/2 ή
50%) και τα αδέλφια του
θανόντος ή τα παιδιά προαποβιωσάντων αδελφών
παίρνουν το άλλο μισό (1/2
ή 50%).
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr

Γυρεύοντας ψύλλους στ’ άχυρα!
Της Χριστιάννας Λούπα
www.palmografos.com
Ό,τι μισώ περισσότερο,
ό,τι σιχαίνομαι, ό,τι μου
προκαλεί αποστροφή και
κάνει τη ζωή μου αφόρητη:
η κατινιά! Η μικροπρέπεια,
η φτήνια της σκέψης, η
ξιπασιά, οι εκπτώσεις στην
αξιοπρέπεια, η μιζέρια των
αισθημάτων, η καχυποψία
απέναντι σε όλους και όλα,
το κουτσομπολιό, η κατηγόρια χωρίς αποδείξεις, η
κουτοπονηριά, η αμορφωσιά, η βλαχιά!
Ό,τι αγαπώ από καρδιάς,
ό,τι λατρεύω, ό,τι κάνει
τη ζωή μου όμορφη: η
αξιοπρέπεια! Το ευθύβολο βλέμμα, το αγέρωχο
πνεύμα, η γενναιοδωρία
αισθημάτων, η ειλικρίνεια,
η ευγένεια της ψυχής και
των τρόπων, η ΠΑΙΔΕΙΑ.
Κι επειδή αναμφίβολα, λέγοντας όλα τα παραπάνω,
πολλοί θα θεωρήσουν ότι
διακατέχομαι από έπαρση
κι ελιτισμό, σπεύδω να
κάνω μερικές διευκρινίσεις, ελπίζοντας να διασκευάσω τις εντυπώσεις.

Η ομορφιά βρίσκεται στην
απλότητα.
Οία η μορφή, τοιάδε και
η ψυχή (όπου «μορφή»
διάφορον της ομορφιάς).
Η βλαχιά δεν έχει να κάνει
με τον τόπο καταγωγής ή
διαμονής∙ ευδοκιμεί από
το μικρότερο χωριό έως
την πιο ακριβή γειτονιά της
πρωτεύουσας.
Είμαστε όλοι ισότιμοι, αλλά
όχι ίδιοι.
Η μόρφωση δεν ταυτίζεται απαραιτήτως με την
ΠΑΙΔΕΙΑ. Αν, βεβαίως, η
ΠΑΙΔΕΙΑ συνδυάζεται και
με μόρφωση, ακόμα καλύτερα.
Κατανοώ ότι κάποιοι άνθρωποι για διάφορους λόγους δεν είχαν πρόσβαση
στις ψηλότερες βαθμίδες
της εκπαίδευσης. Ουκ έστι
προς θάνατον. Αλλά, έχω
υπ’ όψη μου (κι ας το έχουν
κι εκείνοι) ότι η ημιμάθεια
είναι χειρότερη από την
αμάθεια.
Οι ξερόλες, άλλωστε, δεν
είναι καθόλου του γούστου μου, το γιατί το «οίδε»
ο Σωκράτης πολύ πριν από

μένα.
Την ευγένεια των τρόπων
την έχω απόλυτη ανάγκη
και δεν με ενδιαφέρει αν
είναι πηγαία ή επίπλαστη.
Οι άνθρωποι που πορεύονται με σκυφτό κεφάλι
και το βλέμμα στη γη είναι
αξιολύπητοι.
Οι αγέλαστοι άνθρωποι
μου προκαλούν αντιπάθεια.
Ο μεγαλοϊδεατισμός και η
αμετροέπεια είναι μεγέθη
αντιστρόφως ανάλογα με
την πραγματική αξία του
ατόμου.
Ο ατυχήσας άνθρωπος
δεν καθίσταται αυτομάτως
«κακομοίρης».
Η κακομοιριά, η μίρλα
και η μιζέρια είναι άκρως
τοξικές.
Οι άνθρωποι που έχουν
πραγματικό πόνο ψυχής
σπανίως το διατυμπανίζουν.
Ψιμύθια και λοιπές στολές
παραλλαγής, το μόνο που
κάνουν είναι να τονίζουν
πως κάτωθεν υπάρχει κάτι
που πρέπει να κρυφτεί.
Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτι-

κή με τους ανθρώπους που
διαφημίζουν την ευτυχία
τους. Αναρωτιέμαι αν προσπαθούν να πείσουν τους
άλλους ή τον εαυτό τους.
Αντιπαθώ τους μαχαλόμαγκες, τους ωχαδερφιστές,
τους δήθεν και τους Ελληνάρες που μπερδεύουν
τη ναυμαχία της Σαλαμίνας με τη ναυμαχία του
Ναυαρίνου, βγάζουν τα
κόμπλεξ τους πάνω στον
κάθε ταλαίπωρο επήλυδα
και πετούν το άδειο κουτί
από τσιγάρα στο δρόμο.
Σ’ αυτόν τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι και ανθρωπάκια. Δεν μπορώ (ούτε
και θέλω) να κάνω παρέα
με όλους. Ο καθένας κάνει
τις επιλογές του, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. Πες μου
τους φίλους σου να σου πω
ποιος είσαι!
Με αηδιάζουν οι άνθρωποι
που αρέσκονται στην κριτική, κουνούν συνεχώς το
δάχτυλο και ασχολούνται
με τις ζωές των άλλων.
Όποιος είναι γεμάτος από
τη ζωή του, δεν φυτρώνει
εκεί που δεν τον σπέρνουν.

Αδιαφορώ παντελώς για
τη γνώμη της κοινωνίας
για μένα. Κάνω ό,τι κρίνω
σωστό και ό,τι μου αρέσει,
σεβόμενη πάντα τα δικαιώματα των άλλων. Η ζωή
μου ανήκει σε μένα και
μόνο σε μένα!
Λατρεύω τους ανθρώπους
εκείνους που εκπέμπουν
θετική ενέργεια.
Απεχθάνομαι όσους επιχαίρουν για την αποτυχία
των άλλων, θεωρώντας ότι
έτσι ανεβαίνουν οι δικές
τους μετοχές.
Θαυμάζω εκείνους που
σκορπίζουν απλόχερα την
ΑΓΑΠΗ τους, χωρίς «πώς»
και «γιατί».
Αντιπαθώ την ιδιοτέλεια,
την υστεροβουλία, τη μικροπρέπεια, την αδιακρισία, την κολακεία, το γλείψιμο, το κάρφωμα.
Οι ήρωές μου αναλαμβάνουν τις ευθύνες των πράξεών τους, υπερασπίζονται
τα πιστεύω τους, υψώνουν
το ανάστημά τους απέναντι στους ολίγιστους.
Υποκλίνομαι στη Γνώση,
ποτέ στο χρήμα.

Δημήτρης Καραμήτσος:
Ένας άνθρωπος με πολλά (επιτυχημένα) πρόσωπα

Συνέντευξη στη Χριστιάν- Σε ηλικία 11 ετών έμεινα
ορφανός δυο γονέων και
να Λούπα
για αυτό υπήρξα οικότροwww.palmografos.com
φος στη σχολή ΚωνσταΠανεπιστημιακός, γιατρός, ντινίδη της Θεσσαλονίκης.
συγγραφέας, ιστορικός, Είχα πατέρα γιατρό που
αθλητής, οικογενειάρχης έχασε όλα τα χρήματά του
σε κρατικά ομόλογα λόγω
και… Θεσσαλονικιός.
του πολέμου το 1940, γι’
Είχα ακούσει πολλά για αυτό νομίζω ότι η επιλοτον ομότιμο καθηγητή γή μου να γίνω γιατρός
της Ιατρικής του ΑΠΘ, κύ- έγινε για να μπορέσω να
ριο Δημήτρη Καραμήτσο. σπουδάσω δωρεάν στην
Όταν όμως έμαθα πολύ Στρατιωτική Ιατρική Σχολή
περισσότερα από τον ίδιο, (ΣΙΣ). Δεν πέρασα όμως
η αλήθεια είναι ότι εξεπλά- στις εξετάσεις για 1/3 του
βαθμού. Ήρθα 32ος με
γην πολύ ευχάριστα.
αριθμό εισακτέων 33.
- Νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι θα πρέπει να ξεκι- Έδωσα μετά από μια εβδονήσουμε με μερικά λόγια μάδα εξετάσεις και μπήγια την πορεία σας ως για- κα στην πολιτική Ιατρική.
τρός. Από πού ξεκινήσατε Σπούδασα με οικονομικές
δυσκολίες, δεδομένου ότι
και πού καταλήξατε;
στα 21 μου χρόνια διεκόπη

η μικρή σύνταξη που είχα
από το ΤΣΑΥ του πατέρα
μου. Για να τα βγάλω πέρα
έκανα διάφορες δουλειές
για μικρά διαστήματα (μικροπωλητής στις γιορτές,
εισπράκτωρ συνδρομών
αθλητικού σωματείου, διαιτητής μπάσκετ). Τελείωσα, ωστόσο, σε έξι χρόνια
την Ιατρική.
Τελείωσα σε έξι χρόνια
την Ιατρική και ήρθα πρώτος στην εξεταστική του
Οκτωβρίου το 1965. Έκανα
έπειτα δυο χρόνια στον
στρατό, τους 18 μήνες
ως γιατρός ανθυπίατρος
μονάδας πυροβολικού,
και μετά επί 26 μήνες σε
αγροτικό ιατρείο με πέντε
συνολικά χωριά. Ακολούθησε η λήψη ειδικότητας
Παθολογίας, τον πρώτο
χρόνο άμισθος, τον δεύ-

τερο έμμισθος και έπειτα
διορίστηκα πανεπιστημιακός βοηθός έδρας στον
αείμνηστο καθηγητή Βαλτή. Κατόπιν, ως υπότροφος
του ΙΚΥ, μετεκπαιδεύτηκα
στο Λονδίνο σε ειδικό τμήμα Διαβητολογίας, στο
King’ s College Hospital, επί
14 μήνες.
Αφού εκπόνησα και τη
διδακτορική μου διατριβή,
ακολούθησε μια ομαλή
πανεπιστημιακή καριέρα
και το 2003 εκλέχθηκα
παμψηφεί πρωτοβάθμιος
καθηγητής. Ανέλαβα έπειτα, επί 4 χρόνια, τη διεύθυνση μιας παθολογικής
κλινικής του νοσοκομείου
ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.
Μόλις αφυπηρέτησα, το
2008, μου απονεμήθηκε
ο τίτλος του ομότιμου καθηγητή

Αγαπώ την κλασική μουσική, τα ζώα, τη φύση, την
ποίηση, το διάβασμα, τα
όμορφα αρώματα και την
ησυχία μου.
Και, ΝΑΙ. Είμαι περήφανη
για τον τρόπο που μεγάλωσα και την ΠΑΙΔΕΙΑ που
πήρα. Μήπως πρέπει να
απολογηθώ γι’ αυτό;
Εν κατακλείδι, σε μια εποχή που τα ρετάλια έγιναν
παράδειγμα προς μίμηση
και μοστράρουν στα εξώφυλλα, οι αξίες και οι αρχές
πετιούνται στον Καιάδα,
τα πάντα κλυδωνίζονται
κι εξανδραποδίζονται, η
υποκουλτούρα κυριαρχεί,
η ανθρωπιά έγινε άγνωστη
λέξη και το ήθος είδος εν
ανεπαρκεία - σ’ αυτή τη
φαύλη εποχή λοιπόν – λέω
να πάρω ένα φανάρι και,
σαν άλλος Διογένης, να
γυρίζω τις γειτονιές και
τις ρούγες κρατώντας μια
πινακίδα που να γράφει:
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ! Όχι,
όχι, δεν είμαι μόνη! Θα
συνταχθούν πολλοί μαζί
μου. Το ξέρω, δεν είμαστε
λίγοι! Είμαστε απλώς αποκαμωμένοι και αθόρυβοι.

PATRIDES
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Την Ελλάδα δεν την πονάς, ούτε τη ρίχνεις στα σκουπίδια:
Τι είδα στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία

Του Δημήτρη Γ. Απόκη*
Στη ζωή μου δεν έχω πάει
ποτέ σε συλλαλητήριο.
Χθες όμως, ως Έλληνας,
αισθάνθηκα, ότι εάν δεν
βρισκόμουν στο Σύνταγμα
θα είχα πρόβλημα με τη
συνείδησή μου και αυτά
που, πάνω από πολιτικές
ιδεολογίες, κόμματα, και
απόψεις, πιστεύω.
Βρέθηκα λοιπόν να περπατώ με κατεύθυνση την πλατεία Συνάγματος, από τις
12 το μεσημέρι, παρατηρώντας με προσοχή αυτό
που συνέβαινε γύρω μου.
Πραγματικά η όλη εμπειρία επιβεβαίωσε αυτό που
βλέπω εδώ και καιρό. Η
κοινωνία και ο λαός, η
Ελλάδα, έχει αφήσει πίσω
της τους κυβερνώντες και
το πολιτικό σύστημα, και
παρά αυτά που υφίσταται,
παραμένει ζωντανή.
Κατεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Σοφίας στις 12 το
μεσημέρι, ο απλός κόσμος
σιωπηρά και χωρίς φανφάρες, κρατώντας Ελληνικές
σημαίες κατευθύνονταν
στο Σύνταγμα. Άνδρες και
γυναίκες, όλων των ηλικιών, και το ευχάριστο πολλά
νέα παιδιά. Όσο περνούσε
η ώρα, ο κόσμος γίνονταν
όλο και περισσότερος και
στα πρόσωπα όλων έβλεπες μια σιωπηρή αποφασιστικότητα που δεν είχε
να κάνει με το ψεύτικο
δίλλημα δεξιά, αριστερά.
Δεν έχει να κάνει τίποτα
με ταμπέλες, ακροδεξιούς,
φασίστες, πατριδοκάπηλους και όλο αυτό το εθνομηδενιστικό παραλήρημα.
Το μόνο που έδειχνε φόβο
και απομονωτισμό, ήταν
οι τρεις κλούβες των ΜΑΤ
στην είσοδο της Ηρώδου
Αττικού, στη Βασιλίσσης
Σοφίας. Απομόνωση των
κυβερνώντων σε ένα κό-

Του Κώστα Ράπτη

Μια τεράστια Ελληνική σημαία ανεμίζει από γερανό, στην πλατεία Συντάγματος, ενώ
διαδηλωτές παίρνουν μέρος στο συλλαλητήριο ενάντια στην χρήση του ονόματος
“Μακεδονία” από το κράτος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), στην πλατεία Συντάγματος, Αθήνα Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018.
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ
σμο που καμία σχέση και Σκοπίων ανέδυε μια οργή ως Έλληνας. Και πριν βιαεπαφή δεν έχει με αυτό και μια απογοήτευση για στούν κάποιοι να λοιδοπου συμβαίνει στην κοι- την κατάσταση στην οποία ρήσουν ας αναρωτηθούν
νωνία. Με αυτό που αι- έχει βρεθεί η Ελλάδα και οι κάτι πολύ απλό. Ποιος
πρώην Πρωθυπουργός,
σθάνεται η Ελλάδα και η Έλληνες.
συντριπτική πλειοψηφία Παρών ανάμεσα στον κό- αλλά ειδικά ο νυν Πρωσμο, λίγο πριν την έναρξη θυπουργός, θα μπορούσε
των Ελλήνων.
Πουθενά μέχρι τις 4 το των ομιλιών και ο πρώην να βρεθεί χθες ανάμεσα
απόγευμα που βρισκό- Πρωθυπουργός, Αντώ- στις εκατοντάδες χιλιάδες
μουν ανάμεσα στον κό- νης Σαμαράς, ο οποίος Ελλήνων και να μπορέσει
σμο στο συλλαλητήριο όταν πρωτοεμφανίστηκε να σταθεί ταπεινά χωρίς
δεν άκουσα ένα πολιτι- δάκρυσε από την ανταπό- τυμπανοκρουσίες, συνοκό σχόλιο, δεν είδα μια κριση που είχε η παρουσία μιλώντας με όποιον απλό
κομματική αντιπαράθεση. του. Όταν οι δημοσιογρά- πολίτη του έδινε το χέρι; Η
Απλά κόσμο που φώναζε φοι και οι κάμερες βρέ- απάντηση είναι δεδομένη.
Ελλάδα και μέσα από το θηκαν μπροστά του, δεν Κανείς.
θέμα της ονομασίας των μίλησε πολιτικά, μίλησε Αυτή ήταν η εικόνα στη

χθεσινή εκπληκτική παρουσία του Ελληνικού
λαού, της Ελλάδας, στο
Σύνταγμα. Μια Ελλάδα
ζωντανή, μια Ελλάδα βαθιά
οργισμένη από την ταπείνωση. Μια κοινωνία στη
συντριπτική πλειοψηφία
απογοητευμένη από την
ελλιπή και προκλητική
απέναντί της, ηγεσία της
χώρας.
Η λογική λέει ότι μετά από
αυτό που έγινε χθες, μια
ηγεσία μη ποτισμένη από
το δέλεαρ της εξουσίας,
θα έπαιρνε το μήνυμα.
Δεν θα επιδίδονταν σε
ένα αγώνα απαξίωσης της
Ελλάδας και των Ελλήνων.
Σε ένα εθνομηδενισμό,
βγάζοντας, στην καλύτερη
περίπτωση γελοίες, ανακοινώσεις για τον αριθμό
των συμμετεχόντων και σε
επιθέσεις με υπονοούμενα
εναντίον του βασικού ομιλητή της χθεσινής εκδήλωσης, του Μίκη Θεοδωράκη.
Σε πολλά μπορεί να διαφωνεί κανείς με το Μίκη
Θεοδωράκη, στη διάρκεια
της πολύχρονης πορείας του στα δρώμενα της
χώρας. Η χθεσινή ομιλία
του όμως ήταν εθνική.
Είπε αλήθειες που όλη η
ελληνική κοινωνία, συζητά
κάθε μέρα στο τραπέζι και
στο καθιστικό του σπιτιού
της. Περπατώντας ανάμεσα στις εκατοντάδες
χιλιάδες των Ελλήνων χθες,
φαίνονταν στα μάτια τους,
συμφωνούσαν και έγνεφαν καταφατικά χωρίς
εξαλλοσύνες.
Όταν στη διάρκεια του
συλλαλητηρίου έπαιζαν
τα τραγούδια του με την
εμβληματική φωνή του
Γρηγόρη Μπιθικώτση,
έβλεπες την συγκίνηση
και τα χείλια όλων να τα
σιγοτραγουδούν. Ίσως να

είναι η πρώτη φορά μετά
την επτάχρονη χούντα που
η μουσική και οι στίχοι αυτών των τραγουδιών, είχαν
εθνικό χαρακτήρα. Και εδώ
κυβερνώντες, σύστημα
και γραφικοί χάθηκαν στη
μετάφραση.
Το να ασχολείσε με τα νούμερα και να παριστάνεις
ότι δεν καταλαβαίνεις τι
έγινε χθες στους δρόμους
της Αθήνας, δεν δείχνει
απλά ότι βρίσκεσαι σε
πανικό, δείχνει απρέπεια
έναντι στη χώρα και το λαό
της. Δείχνει πόσο φτύνεις
το έθνος και την ιστορία
του. Πόσο καβάλα στο
άλογο νομίζεις ότι είσαι.
Πόσο σε έχει διαφθείρει
το νέκταρ της εξουσίας
και το σάπιο και βαθιά
διεφθαρμένο σύστημα της
παγκοσμιοποίησης που
έχει ως μοναδικό στόχο
την εξαφάνιση της ιστορίας και την ισοπέδωση των
εθνών.
Μπορεί κάποιοι να παριστάνουν ότι δεν συμβαίνει
τίποτα. Μπορεί να κρύβονται πίσω από το θεσμικό
και νομικό πλαίσιο για να
φτύσουν την Ελλάδα και
τους Έλληνες. Αλλά ένα
είναι σίγουρο. Δεν μπορούν να κρυφτούν από
την ιστορία, της οποίας η
ετυμηγορία είναι πάντα
αμείλικτη.
Κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, χθες στη πλατεία του Συντάγματος και
στους δρόμους της πρωτεύουσας ήταν η Ελλάδα,
ήταν το Ελληνικό Έθνος.
Αυτό υπηρετείτε και δεν
επιτρέπετε να το φτύνετε
κατάμουτρα.
Ο Δημήτρης Γ. Απόκης είναι Διεθνολόγος – Δημοσιογράφος, Απόφοιτος
του The Paul H. Nitze, School of
Advanced International Studies, The
Johns Hopkins University, και Μέλος
του The International Institute of
Strategic Studies.

ενδεχόμενα τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δημήτρης Τζανακόπουλος
έσπευσε να εξορκίσει ως
“σενάρια κατασκοπευτικής
συνωμοσιολογίας”.
Η Τουρκία κατηγορείται
διεθνώς ότι το τελευταίο
διάστημα ασκεί “πολιτική
ομήρων” δηλ. προχωρά
στην σύλληψη (με διάφορες κατηγορίες, συνήθως
της υποβοήθησης τρομοκρατικής δράσης) πολιτών
ξένων χωρών ώστε να διαπραγματευτεί εκβιαστικά
με τις κυβερνήσεις τους
θέματα ενδιαφέροντός
της – συχνά, την έκδοση
εκζητούμενων Τούρκων.
Οι περιπτώσεις, μεταξύ
άλλων του Αμερικανού
πάστορα Άντριου Μπέρστον και δύο εργαζομένων
αμερικανικών προξενείων
στην Τουρκία είναι χαρακτηριστικές και έχουν
και αυτές δηλητηριάσει
τις τουρκοαμερικανικές
σχέσεις. Ο προσφάτως
αποφυλακισθείς Τουρκο-Γερμανός δημοσιογράφος Ντενίζ Γκιουτζέλ, πάλι,
βρέθηκε στο επίκεντρο

των διαβουλεύσεων της
Άγκελα Μέρκελ με την
τουρκική πλευρά – και δεν
ήταν ο μόνος πολίτης της
Γερμανίας που αντιμετωπίζει τέτοια τύχη.
Σε κάθε περίπτωση, το
κλίμα διαμορφώνεται, και
στην περίπτωση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών,
από μία πολιτική ηγεσία η
οποία είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στην καλλιέργεια
θεωριών συνωμοσίας και
πολύ εύκολη στην χρήση
των προσχημάτων (λ.χ. η
φερόμενη διείσδυση μιας
περιπόλου για λίγα μέτρα
στο τουρκικό έδαφος επιχειρείται να στηρίξει υπόθεση κατασκοπείας, κατά
τρόπο που έχει αναλογίες
με την κατάρριψη, όπως
επιδιωκόταν, ρωσικού
μαχητικού τον Νοέμβριο
2015 λόγω πιθανής παραβίασης του τουρκικού
εναέριου χώρου για μερικά δευτερόλεπτα). Αυτή
η πολιτική ηγεσία, και όχι
το δικαστήριο της Αδριανούπολης, είναι και που θα
κρίνει τη συνέχεια.

Η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών
και η “λήψη του ζητουμένου” α λα τουρκικά

Όποιος θέλει εντάσεις, εύκολα μπορεί να τις έχει. Και
η στάση της Τουρκίας στην
υπόθεση των δύο Ελλήνων
στρατιωτικών που συνελήφθησαν το μεσημέρι της
Πέμπτης κατά τη διάρκεια
περιπόλου στο δάσος των
Καστανιών στον Έβρο παραπέμπει, όποια και αν
ήταν τα πραγματικά περιστατικά της σύλληψης, σε
έλλειψη καλής προαίρεσης
ή μάλλον σε “λήψη του
ζητουμένου”.
Το πρώτο δεδομένο είναι
η απομάκρυνση από την
μέχρι τώρα πρακτική που
ήθελε ενδεχόμενες είσοδοι
περιπόλων της μίας μεριάς
στο έδαφος της άλλης
λόγω απώλειας προσανατολισμού να επιλύονται
γρήγορα, αθόρυβα και επιτόπια με συνεννόηση σε
επίπεδο διοικητών μονάδας – ενώ εν προκειμένω
επιλέχθηκε η διαδικασία
της σύλληψης και της προσαγωγής σε δίκη.
Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι το δικαστήριο της

Αδριανούπολης ενώπιον
του οποίου εμφανίσθηκαν
την Παρασκευή οι δύο
Έλληνες στρατιωτικοί τους
έκρινε προφυλακιστέους,
ως ύποπτους φυγής, και
έκρινε ότι θα πρέπει να συνεχισθεί η έρευνα για τον
τρόπο και τα κίνητρα της
εισόδου τους στο τουρκικό
έδαφος καθώς και για την
πιθανή τέλεση και άλλων
αδικημάτων.
Το τρίτο δεδομένο είναι
αυτό της επικοινωνιακής
διαχείρισης, με τη δημοσιοποίηση εικόνων από την
προσαγωγή στο δικαστήριο των δύο σιδηροδέσμιων Ελλήνων ενστόλων και
την επιλεκτική διαρροή
τμημάτων της απολογίας
τους στα τουρκικά μέσα
ενημέρωσης.
Σύμφωνα με ανταπόκριση
της Miliyet από την Αδριανούπολη, το δικαστήριο
αποφάσισε να συνεχισθεί
η κράτηση των δύο συλληφθέντων με το σκεπτικό
της παραβίασης πρωτοβάθμιας απαγορευμένης
στρατιωτικής ζώνης, της
υποψίας διαφυγής και κα-

ταστροφής αποδεικτικών
στοιχείων, της μη ύπαρξης
κατοικίας στην Τουρκία
και της πιθανότητας διαφυγής στο εξωτερικό. Το
δικαστήριο αποφάσισε
επίσης να ερευνήσει τα
ψηφιακά δεδομένα των
κινητών τηλεφώνων των
συλληφθέντων.
Το τελευταίο αυτό στοιχείο
εμφανίζεται και ως το πιο
επιβαρυντικό, καθώς οι
φωτογραφίες που φέρονται να έχουν τραβήξει οι
δύο στρατιωτικοί με τα
κινητά τους τηλέφωνα θα
μπορούσαν να στηρίξουν
κατηγορίες κατασκοπείας
, τις οποίες έσπευσαν να
προεξοφλήσουν εθνικιστικών τάσεων μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία.
Στην απολογία τους, ο
υπολοχαγός και ο λοχίας,
φέρονται, σύμφωνα με
την ιστοσελίδα sozcu.com.
tr, να καταθέτουν ότι κατά
τη διάρκεια της περιπόλου
και ενώ το χιόνι έφθανε τα
20-25 εκατοστά εντόπισαν
ίχνη παπουτσιών, τα οποία
και ακολούθησαν, σκεπτόμενοι ότι πρόκειται για ίχνη

παράνομων μεταναστών.
Έτσι βρέθηκαν κάτω από
ένα δέντρο, αντιμέτωποι
με Τούρκοι στρατιώτες οι
οποίοι και τους αφόπλισαν
και τους μετέφεραν στο
αστυνομικό τμήμα.
“Δεν είμαστε πράκτορες.
Περάσαμε τα σύνορα
λόγω των κακών καιρικών
συνθηκών και όχι σκόπιμα”, φέρεται, κατά το
ίδιο δημοσίευμα, να έχουν
καταθέσει οι συλληφθέντες, προσθέτοντας πως
τις εικόνες που τράβηξαν
με το κινητό τους θα τις
έστελναν στους ανωτέρους τους.
Ανώτατη ελληνική στρατιωτική πηγή εκτίμησε,
ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη,
αλλά και ταυτοχρόνως
λεπτή, διότι αν εξελιχθεί
διαφορετικά, τα προβλήματα θα είναι μεγάλα.
Δεν είναι δύσκολο να
φανταστεί κανείς ποιες
ανησυχίες βρίσκονται στο
πίσω μέρος του κεφαλιού
των Ελλήνων ιθυνόντων:
πρόκειται ακριβώς για τα

12

March 6, 2018

Από την εκδήλωση της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων του Οντάριο

Από την εκδήλωση του Σωματείου «Τα Τέμπη» του Νομού Λαρίσης»

PATRIDES

PATRIDES

6 Μαρτίου 2018

Ο Κοζανίτικος Φανός από τον Σύλλογο Κοζανιτών «ο Λασσάνης»

13

14

March 6, 2018

PATRIDES

Οι Τσάμηδες και η Ιστορική Αλήθεια. Οι Εξελίξεις Σήμερα

Του Ιωάννη Αθ. Μπαλτζώη*
Ο πρωθυπουργός της
Αλβανίας Έντι Ράμα σε
πρόσφατη συνέντευξή
του στην εφημερίδα ΤΑ
ΝΕΑ, εκτός των άλλων
αναφέρθηκε και στο θέμα
των Τσάμηδων λέγοντας:
«Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι
οποιοσδήποτε νουνεχής
άνθρωπος θα διαφωνήσει
με τη θέση ότι αυτοί οι
άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ταξιδέψουν και να
επισκεφθούν την Ελλάδα ή
ότι αυτοί και τα παιδιά τους
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν
περιουσιακά δικαιώματα
δια της δικαστικής οδού
όπως κανονικά μπορεί
κάθε ευρωπαίος πολίτης».
Το θέμα των Τσάμηδων,
κυριαρχεί τα τελευταία
χρόνια στην Αλβανική πολιτική σκηνή, λόγω της
πίεσης που ασκεί το κόμμα αλλά και οι λεγόμενες
Τσάμικες οργανώσεις, δημιουργώντας αλυτρωτικές
αντιλήψεις στην Αλβανική
κοινωνία, αλλά και μια αναθεωρητική διάθεση της
Αλβανίας, με την στήριξη
και υποστήριξη, ποιανού
άλλου, μα της Τουρκίας
φυσικά, που υποδαυλίζει
και υποστηρίζει (παντοιοτρόπως) τέτοιες αντιλήψεις και ενέργειες κατά της
Ελλάδος. Έτσι ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε
το εν λόγω θέμα και να
δούμε τις μεγάλες αλήθειες που αποκρύπτονται
και τα μεγάλα ψέματα που
αναδύονται.

Αλβανία

Η δημιουργία του Αλβανικού κράτους, σύμφωνα
με τον καθηγητή Ιωάννη Μάζη απετέλεσε τον
καρπό του ανταγωνισμού
της Αυστρουγγαρίας, η
οποία έχοντας μαζί με την
Γερμανία επεκτατικές βλέψεις προς το γεωπολιτικό
σύμπλοκο της Μεσογείου
και της Μέσης Ανατολής,
επεδίωκε την ανάσχεση
της σλαβικής καθόδου
προς την Αδριατική και την
Μεσόγειο, όπως και την
ανάσχεση των αντιστοίχων επεκτατικών βλέψεων
της Ιταλίας προς το αυτό
γεωπολιτικό σύμπλοκο.
Αλλά οι ιταλικές βλέψεις
ελέγχου του στομίου της
Αδριατικής απαιτούσαν,
από πλευράς Ρώμης, τον
έλεγχο της Κέρκυρας και
της Αλβανίας, με σκοπό
τον έλεγχο του άξονος
Οτράντο – Αυλώνος, αλλά
και της Νήσου Σάσσωνος,
την οποία ονόμαζαν «Γιβραλτάρ της Αδριατικής»,
αλλά και των Διαποντίων Νήσων, με στόχευση
τους εμπορευματικούς
διαύλους. Ταυτόσημες,
σχετικά με την Αδριατική
και την Μεσόγειο, άρα και
ανταγωνιστικές ήταν και οι

βλέψεις της Σερβίας,
που επεδίωκε προβολή ισχύος επί της
Αλβανίας.
Τα σύνορα του κράτους της Αλβανίας
κα θ ο ρ ί σ τ η κα ν μ ε
το Πρωτόκολλο της
Φλωρεντίας (17 Δεκ.
1913). Στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος συμπεριελήφθη και τμήμα
της Ηπείρου, το οποίο από
τότε ονομάσθηκε «Βόρειος
Ήπειρος», τμήμα της οποίας είχε ήδη απελευθερωθεί κατά τον Α’ Βαλκανικό
Πόλεμο (1912-13) από
τον Ελληνικό στρατό. Ο
όρος «Βόρεια Ήπειρος»
είχε έννοια πολιτική και
διπλωματική, δηλώνοντας το τμήμα εκείνο του
Ηπειρωτικού εδάφους «το
κείμενο εκείθεν της γραμμής, των δια του Πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας
του 1913 καθορισθέντων
Ελληνοαλβανικών συνόρων» (Ευσταθιάδης, Κ.,
Μελέται διεθνούς δικαίου
1929-1959).
Η ελληνικότητα της Ηπείρου, ως τον ποταμό Γενούσο (Σκούμπι) προς βορρά,
έχει αποδειχτεί από όλες
τις αρχαιολογικές πηγές
και κορυφαίους επιστήμονες, ξένους, όπως οι:
V. Georgier, P. Levedue,
E. Leppore, N. G. L.
Hammond, F. Papazoglou
κ.α. αλλά και Έλληνες: Δ.
Ευαγγελίδης, Φ. Πέτσας, Σ.
Δάκαρης κ.α Με τις ενέργειες των Μεγάλων Δυνάμεων, παραχωρήθηκε
στο Αλβανικό κράτος μια
περιοχή (Βόρεια Ήπειρος),
όπου έγινε καταφανής
παράβλεψη των δημογραφικών στοιχείων, με την
πλειοψηφία των κατοίκων
να είναι Έλληνες, με ισχυρά
εθνική συνείδηση και μάλιστα αυτόχθονες!!!! Παρά
του ότι είχαμε διανύσει
μισή περίπου χιλιετία κατοχής και εξισλαμισμών, η
ενιαία Ήπειρος στις αρχές
του 20ου αιώνα εμφάνιζε
Ελληνική πλειοψηφία. Σε
τουρκική απογραφή του
1908, από τους 500.000
κατοίκους της Ηπείρου, οι
308.000 δήλωσαν Έλληνες
Χριστιανοί. Ακόμη το 1914,
η Διεθνής Επιτροπή Εθνολογικού Ελέγχου έδωσε
στοιχεία που καταδείκνυαν
την συντριπτική υπεροχή
του Ελληνικού πληθυσμού
(Μαλκίδης, Θ., ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ).

Τσάμηδες - Τσαμουριά

Η ιστορία ενός λαού εάν
δεν τύχει του απαραίτητου σεβασμού μπορεί να
στοιχειώσει τις γενιές που
μέλλει να έρθουν. Ένας
λαός με ιστορικό Αλτσχάιμερ δεν μπορεί παρά να
οδηγηθεί σε επώδυνες
περιπέτειες. Τσαμουριά
ονομάζεται η περιοχή
εκείνη της Ηπείρου, που
εκτείνεται κατά μήκος της
ακτής ανάμεσα στις εκβολές του ποταμού Αχέροντα
και μέχρι το Βουθρωτό
και ανατολικά μέχρι τους
πρόποδες του όρους Ολύτσικας (Τόμαρος). Η περιοχή ταυτίζεται με τη Θε-

σπρωτία και ένα μικρό της
τμήμα ανήκει σήμερα στην
Αλβανία με κέντρο την κωμόπολη Κονίσπολη. Για την
προέλευση της ονομασίας
υπάρχουν πολλές εκδοχές.
Η περισσότερο ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα φαίνεται να είναι
η εκδοχή που κάνει λόγο
για παραφθορά του ονόματος του ποταμού Θύαμις
(Καλαμάς), με παραφθορά
του με την πάροδο του
χρόνου: Θύαμις, Θυάμις,
Τσ(ι)άμης, δηλ. ο κάτοικος
που βρίσκεται κοντά στον
Θύαμη ποταμό, την Θυαμυρία (Θιαμουρία), την
Τσ(ι)αμουριά. Στο ελληνικό
τμήμα της Τσαμουριάς,
δηλαδή στην Θεσπρωτία,
ζούσαν το 1923 περίπου
20.000 μουσουλμάνοι που
είχαν την αλβανική ως
μητρική γλώσσα. Για την
καταγωγή των Τσάμηδων
υπάρχουν διαφορετικές
προσεγγίσεις.
Οι Τσάμηδες , δεν ήταν
μόνο Τουρκικής καταγωγής, ή Αλβανικής, αλλά
προέκυψαν και από το
γηγενές ελληνικό στοιχείο
της Τσαμουριάς. Ειδικότερα, οι μεγάλοι Αλβανοί
κτηματίες και οι Σπαχήδες
(έφιπποι, μισθοφόροι) που
είχαν εγκατασταθεί στη
Θεσπρωτία από το 1700
εξαναγκάζονται να εξισλαμισθούν, για να διατηρήσουν τα τιμάριά τους, αξιοθέντες του τίτλου «Μπέη»
κληρονομικά. Τούτους από
ψυχολογικό εξαναγκασμό
μιμήθηκαν και οι φτωχοί
κολίγοι. Οι Τσάμηδες μουσουλμάνοι της Θεσπρωτίας ήταν απόγονοι και των
ανωτέρω εξωμοτών. Ακόμη, μέρος του πληθυσμού

ένα ποσοστό των αλβανόφωνων ή ελληνόφωνων
ή δίγλωσσων “Τούρκων”
της Θεσπρωτίας είχαν
προγόνους χριστιανούς.
Ποιο ήταν το ποσοστό
ακριβώς, δεν γνωρίζουμε,
αποφαίνεται στο εξαιρετικό βιβλίο του «Τσαμουριά», ο Αθαν. Γκότοβος,
καθηγητής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. Σύμφωνα με
την επικρατέστερη άποψη
(Παπαδόπουλος 1992, Παρόλας 2011), αρχικά η λέξη
Τσάμηδες έχει γεωγραφικό
περιεχόμενο και περιλαμβάνει τους κατοίκους μιας
συγκεκριμένης διοικητικής
περιοχής ανεξαρτήτως
θρησκείας και καταγωγής.
Αργότερα η λέξη συνδέθηκε με τους δίγλωσσους
(αλβανόφωνους / ελληνόφωνους) ή αλβανόφωνους
της ίδιας περιοχής, ανεξαρτήτως θρησκείας. Το
εθνοτικό περιεχόμενο του
όρου Τσάμης (=αλβανικής
εθνότητας μουσουλμάνος
κάτοικος της Θεσπρωτίας)
είναι μεταγενέστερη εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά τη λαϊκή
γλώσσα για τον προσδιορισμό της θρησκευτικής
ταυτότητας στην περιοχή
της Θεσπρωτίας (όπως
και αλλού), επικρατούσε,
τουλάχιστον μέχρι την
Κατοχή, ο όρος Τούρκοι
για την αναφορά σε Μουσουλμάνους, ανεξαρτήτως
καταγωγής, γλώσσας και
εθνότητας. Ο ίδιος προσδιορισμός είναι σε χρήση
ακόμα και σήμερα από
άτομα της τρίτης ηλικίας
που ζουν στην περιοχή».
Εδώ να αναφέρουμε ένα
ιστορικό λάθος της Ελλάδος. Από τον Δεκέμβριο
του 1924 είχε ξεκινήσει

Γερμανός Αξιωματικός επιθεωρεί ένοπλα τμήματα
Τσάμηδων
της Ηπείρου, εξισλαμίστη- (στο πλαίσιο της ανταλλακε (εκούσια ή ακούσια). Οι γής πληθυσμών), η μετακίεξισλαμισμοί αυτοί έγιναν νηση των Τσάμηδων στην
κυρίως στη νοτιοδυτική Τουρκία, με παράλληλη
Ήπειρο και συνεχίστηκαν εγκατάσταση Ελλήνων του
ως τα τέλη του 19ου αιώνα. Πόντου στη Θεσπρωτία.
Η μεταβολή αυτή δεν ήταν Ο Θ. Πάγκαλος όμως, που
απότομη. Γράφει χαρακτη- ανέτρεψε στα μέσα του
ριστικά ο σπουδαίος ιστο- 1925 την κυβέρνηση Μιχαρικός και πολιτικός Σπυρί- λακόπουλου, δέχτηκε την
δων Λάμπρος (1851-1916): εξαίρεση από την ανταλ«Πολλοί αυτών συνδιαλλά- λαγή, των μουσουλμάνων
σουσι τας δύο θρησκείας, Τσάμηδων της Θεσπρωδίδοντες εις τα τέκνα δύο τίας, οι οποίοι παρέμεινα
ονόματα, ένα μεν τουρκι- τελικά στην περιοχή και το
κό, που επιβάλλει ο ιμάμης πρόβλημα να μας ταλανίκατά τα θρησκευτικά έθιμα ζει ακόμη και σήμερα.
του ισλαμισμού, ένα δε
χριστιανικό, διδόμενο από
ιερέα Χριστιανό». Ωστό- Οι Τσάμηδες κατά
σο με την πάροδο του την κατοχή
χρόνου οι εξισλαμισμένοι Είναι δεδομένο από τις
Έλληνες, αποκόπηκαν από ιστορικές μαρτυρίες των
τον κοινό εθνοφυλετικό κατοίκων της Θεσπρωτίας
κορμό και έγιναν φανατι- και από τα παραπάνω,
κότεροι μισέλληνες κι από ότι οι Τσάμηδες ποτέ δεν
τους ίδιους τους Τούρκους. αισθάνθηκαν Έλληνες. Με
Εξαντλητική μελέτη για την απόβαση των Ιταλών
την αναλογία εξισλαμι- στην Αλβανία (Απρίλιος
σθέντων Ρωμιών μέσα 1939) και την προσφορά
στους Τσάμηδες μέχρι το του αλβανικού στέμματος
1913 δεν υπάρχει προς στον βασιλιά της Ιταλίτο παρόν. Βέβαιο είναι ότι ας Βίκτωρα Εμμανουήλ,

Τηλεγράφημα αρχηγού
Τσάμηδων στον Γερμανό
στρατηγό.
άρχισαν να δραπετεύουν
στην Αλβανία νέοι στρατεύσιμοι μουσουλμάνοι
από τη Θεσπρωτία. Από
τον Μάιο του 1940, η φυγή
πήρε ομαδικό χαρακτήρα.
Οι φυγάδες, αποτέλεσαν,
όπως αποδείχτηκε αργότερα, τους οδηγούς των
ιταλικών τμημάτων κατά
τη διάβασή τους από την
Πίνδο και τον Καλαμά. Μάλιστα οι Θεσπρωτοί αυτοί
φυγάδες, αποτελούσαν
ξεχωριστή στρατιωτική
Μονάδα (υπό τους επίσης
φυγάδες Αζίζ Τσάμην και
Μωχαρέφ Ντέμη), η οποία
ενισχυόταν από 1.000 άτακτους Τουρκαλβανούς.
Κατά την Κατοχή τάχθηκαν
ανεπιφύλακτα όλοι στο
πλευρό του Ιταλικού Στρατού Κατοχής, με την ελπίδα, ότι θα αποσπάσουν την
συγκατάθεση της Ιταλικής
Κυβερνήσεως για ενσωμάτωση της Θεσπρωτίας
στο Αλβανικό Κράτος. Ένα
χαρακτηριστικό ιστορικό
γεγονός είναι ότι κατά την
Ιταλική επίθεση της 28ης
Οκτωβρίου, όταν ο Ελληνικός Στρατός υποχώρησε
στο Νότιο Τομέα, οι Τσάμηδες που συμμετείχαν
με τέσσερα Τάγματα στον
Ιταλικό στρατό, αποτέλεσαν την εμπροσθοφυλακή του, πολεμώντας κατά
του Ελληνικού Στρατού.
Με γιορτές και πανηγύρια
ύψωσαν στο Μαργαρίτι
την Αλβανική σημαία. Με
την αντεπίθεση όμως του
Ελληνικού Στρατού και την
υποχώρηση των Ιταλών,
οι ένοπλοι Τσάμηδες της
περιοχής, πυροβολώντας
από τα νώτα τα προελαύνοντα Ελληνικά τμήματα,
προξένησαν πολλά θύματα εις αυτά. H Ιταλική,
αρχικά, και η Γερμανική
Κατοχή συνοδεύτηκαν από
βία. Στα τρία χρόνια της
Κατοχής οι Τσάμηδες βοηθούσαν με ένοπλα τμήματα τα Ιταλικά κι αργότερα
τα Γερμανικά στρατεύματα
στις επιχειρήσεις εναντίον
των Ελλήνων ανταρτών.
Προέβησαν κατά το χρονικό αυτό διάστημα σε ανομολόγητα εγκλήματα κατά
του χριστιανικού στοιχείου
της περιοχής. Οι αναρίθμητοι φόνοι, οι βιασμοί
των γυναικών, οι πυρπολήσεις των σπιτιών, η κλοπή
ολοκλήρων ποιμνίων και
άλλων κινητών πραγμάτων, οι λεηλασίες, οι καταστροφές, καταδόσεις και
οι μαζικές εκτελέσεις ήταν
συνηθισμένες πράξεις. Ο
πολιτικός και στρατιωτικός νους των Τσάμηδων
αυτή την περίοδο, είναι
ο Dr. Nuri Dino (Νουρί
Ντίνο), κτηνίατρος στο

επάγγελμα,
που κινείται
ανάμεσα
στα Τίρανα,
τα Γιάννενα
και την Παραμυθιά,
μαζί του ο
αδελφός
του Μαζάρ
Ντίνο και ο
ανεψιός των
Ρετζέπ Ντίνο. Αρχικά συνεργάστηκε
με τις Ιταλικές αρχές κατοχής, σύντομα όμως άρχισε
επαφές με το Ic, το Γραφείο
Πληροφοριών της Γερμανικής μεραρχίας. Όλη η περίοδος από το 1941 μέχρι το
καλοκαίρι του 1944 ήταν
για τη Θεσπρωτία όντως
ένα «ξήλωμα» του Ρωμαίικου. Διευθύνων νους για
την συστηματοποίηση του
έργου της εξολοθρεύσεως
του ελληνικού στοιχείου
ήταν η διαβόητη τρομοκρατική οργάνωση K-S-IL-I-A δηλαδή το «Αλβανικό
Σύστημα Πολιτικής Διοικήσεως» που συγκροτήθηκε
προς τούτο τον Ιούλιο του
1942. Μετά την εκτέλεση
του Αναπληρωτή Νομάρχη Γεώργιου Βασιλάκου
τον Φεβρουάριο του 1942
στην Ηγουμενίτσα η Ελληνική (κατοχική) διοίκηση
στο νομό παρέλυσε, ενώ
μετά την καταστροφή των
χωριών του Φαναρίου και
τις εκτελέσεις των προκρίτων στην Παραμυθιά
(Σεπτέμβριος 1943) έπαψε
να υφίσταται και τυπικά.
Στη θέση της λειτουργούσε με βάση συμφωνία της
ηγεσίας των Τσάμηδων
με τους νέους «εταίρους»,
τη γερμανική κατοχική
δύναμη, μια άτυπη μεν,
αλλά ουσιαστική αλβανική διοίκηση με πολιτικά,
αστυνομικά και στρατιωτικά όργανα (Τσαμουριά,
Γκότοβος).
Στις 29-9-1943, ύστερα
από την απόφαση της Τσάμικης ηγεσίας, της Μιντζιλισί Ινταρέ, αποφασίζεται
ο “αποκεφαλισμός” της
Ελληνικής ηγεσίας της περιοχής. Επιλεκτικά, συλλαμβάνονται πενήντα δύο
αξιόλογοι στην κοινωνία
Έλληνες και δεμένοι οδηγούνται ενάμισι χιλιόμετρο
έξω από την Παραμυθιά,
στον Αη Γιώργη, με συνοδεία πενήντα Τσάμηδων
και δεκαπέντε Γερμανών.
Ο επικεφαλής Γερμανός
αξιωματικός γλυτώνει
τρεις και εκτελούνται οι
υπόλοιποι σαράντα εννιά.
Παπάς, γιατρός, Γυμνασιάρχης, Σχολάρχης, Δήμαρχος, καθηγητές, δάσκαλοι,
επιχειρηματίες, αγρότες,
έπεσαν τραγουδώντας το
“Γέρο Δήμο” και το “Έχετε
γειά”. Την ίδια μέρα της
εκτέλεσης μπαίνει στην
Παραμυθιά ο νέος Δεσπότης Δωρόθεος, παρόλο
που ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού,
Ελβετός Μπίκελ, τον προέτρεπε να μη πάει. Κανένας
Χριστιανός δεν παραβρέθηκε στην υποδοχή. Παντού τρόμος θανάτου. Ο
Δεσπότης, τριαντάχρονος
τότε, μόνο με το Διάκο του,
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 16
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Η αρχαία Θράκη και η παρουσία
των Ελλήνων εκεί

Ο αρχαιολόγος σημειώνει
πως η πρώιμη εποχή του
Σιδήρου (1050-650 π.Χ.),
συνδέεται με την παρουσία των θρακικών νομαδικών φύλων στις ορεινές
περιοχές της Ροδόπης και
του Ισμάρου, αλλά και σε
χαμηλότερα υψώματα των

πεδινών περιοχών. Ο Όμηρος αναφέρει τους Κίκονες
ανάμεσα στον Έβρο και τη
λίμνη Βιστονίδα, την πόλη
τους Ίσμαρο, τον πόλεμο Οδυσσέα-Κικόνων και
τα δώρα από χρυσό και
άργυρο που πρόσφερε
στον Οδυσσέα ο Μάρων,
ιερέας του Απόλλωνα στην
Ίσμαρο.

Επίπεδο πολιτισμού
Οικισμοί, οχυρωματικοί
περίβολοι, κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις, νεκροταφεία, μεγαλιθικοί και λαξευτοί τάφοι, υπαίθρια
ιερά, βράχοι με λαξευμένες
κόγχες προσφορών, ηλιακοί δίσκοι, κοιλότητες,
βωμοί και βραχογραφίες
μαζί με χειροποίητα αγγεία
που διακοσμούνται με
εγχάρακτη και εμπίεστη
γεωμετρική διακόσμηση
μαρτυρούν το επίπεδο του
πολιτισμού των Θρακών.

Patrides Western Bureau
Dimitrios & Katerina Angelatos

Tel: 604-583-7814 604-728-7814
Στρύμη, αποι- Fax: 604-585-6556

Αγγελική Κώττη

Η ελληνική σήμερα Θράκη,
γνωστή ως Δυτική Θράκη, αποτελεί μικρό τμήμα
του εκτεταμένου χώρου
της αρχαίας Θράκης που
εκτεινόταν από το Αιγαίο
πέλαγος ως τον Δούναβη
και από τη γειτονική Μακεδονία ως τον Ελλήσποντο,
τον Βόσπορο και τον Εύξεινο Πόντο. Λόγω της γεωγραφικής και γεωστρατηγικής της θέσης, ανάμεσα
στην Ευρώπη και την Ασία,
«διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στις διάφορες περιόδους της ελληνικής ιστορίας, συμβάλλοντας στη
διατήρηση και ανάπτυξη
του ελληνικού πολιτισμού
σε μια περιοχή που βρισκόταν μακριά από τα
γνωστά κέντρα της νότιας
Ελλάδας» σύμφωνα με τον
Διαμάντη Τριαντάφυλλο,
επίτιμο έφορο αρχαιοτήτων. Ο ανασκαφέας της
Δοξιπάρας, με τα πολύτιμα όσο και πρωτότυπα
ευρήματα, αναφέρθηκε
στη Θράκη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο
Μουσείο της Ακρόπολης.
Η εκδήλωση έγινε για την
παρουσίαση του τόμου
«Μακεδονία-Θράκη» (σειρά Αρχαιολογία, εκδόσεις
Μέλισσα).
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Στις κορυφές υψωμάτων
κυριαρχούσε η πανάρχαια
λατρεία του Ήλιου, την
οποία διαδέχθηκε η λατρεία του μυθικού βασιλιά
Ρήσου, θεού της φύσης,
κυνηγού και θεραπευτή.
Στη ρωμαϊκή περίοδο η
λατρεία του Ρήσου συνεχίστηκε ως λατρεία ενός
ανώνυμου θεού του ήρωα
Ιππέα ή Ήρωα.
Η παράδοση παραδίδει
παρουσία Θρακών στον
Παρνασσό, τον Σαρωνικό, την Κόρινθο και την
Ελευσίνα. Οπως λέει ο Διαμαντής Τριανάφυλλος
«ο Αριστοτέλης αναφέρει
ότι οι Άβαντες εγκατέλειψαν την Εργίσκη της Θράκης και εγκαταστάθηκαν
στη Στρογγύλη, σημερινή
Ναξο. Οι Αθηναίοι και οι
άλλοι Έλληνες του νότου
γνώριζαν τη Θράκη από
τους ελληνικούς μύθους
του Βορέα και της Ωρείθυιας, του Διομήδη, του
Λυκούργου, του Τηρέα και
της Πρόκνης, του μάντη
Φινέα, του Ήρωα Ρήσου

κά. που εικονίζονται συχνά
στα αττικά αγγεία του 5ου
και 4ου αι. π.Χ. Τους γνώριζαν ακόμα από τις εκστρατείες τους στα παράλια της
Θράκης, από τους Θρακιώτες που ζούσαν στην
Αθήνα και ιδιαίτερα από τις
Θρακιώτισσες που εργάζονταν ως δούλες στα σπίτια
των πλούσιων Αθηναίων.
Ήταν ονομαστοί επίσης οι
ποιητές, μουσικοί, εποποιοί και μάντεις ο Εύμολπος,
ο Ορφέας, ο Μουσαίος, ο
Φιλάμμων, ο Θάμυρις και ο
Λίνος που κατάγονταν από
τη Θράκη.»
Οι αρχαίες πηγές παρουσιάζουν τους Θράκες ως
βίαιους, οινοπότες, οκνηρούς, φιλοπόλεμους και
μαχητικούς. Ο Θουκυδίδης
γράφει: “ τὸ γὰρ γένος
τῶν Θρᾳκῶν ὁμοῖα τοῖς
μάλιστα τοῦ βαρβαρισμοῦ, ἐν ᾧ ἄν θαρσήσῃ
φονικώτατον ἐστί.” Άλλοι

Θράκες όμως ήταν εγκρατείς, φιλήσυχοι, λιτοδίαιτοι και δίκαιοι. Η γλώσσα
τους δεν ήταν γραπτή και
σύμφωνα με τον Αιλιανό
θεωρούσαν ντροπή τη
χρήση των γραμμάτων.
Ο Αριστοτέλης έγραψε
χαρακτηριστικά ότι δεν
μπορούσαν να μετρήσουν
πάνω από το τέσσερα. Ο
αριθμός των λέξεων που
έχουν διασωθεί, είναι περιορισμένος και περιλαμβάνει κύρια ονόματα ανθρώπων, φύλων, πόλεων,
κωμών μαζί με τοπωνύμια
και υδρωνύμια. Οι λιγοστές
θρακικές επιγραφές είναι
γραμμένες με ελληνικούς
χαρακτήρες.

Αποικισμός
Σημαντικός σταθμός για
την ιστορία της Θράκης
είναι ο αποικισμός του 7ου
και 6ου αι. π.Χ., «όταν πολίτες με τις οικογένειές τους
εγκατέλειψαν τις εστίες
τους στη Μικρά Ασία και
τα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου, για να εγκατασταθούν στα παράλια της
Θράκης σύμφωνα με τον
αρχαιολόγο. Έφυγαν, ως
μετανάστες της εποχής,
αναζητώντας μια καλύτερη ζωή ή ως πρόσφυγες
για να ξεφύγουν από το
θάνατο και την υποδούλωση των Περσών.»
Για τους κατοίκους της Τέω
που εγκαταστάθηκαν στα
Άβδηρα (545 π.Χ.) μετά
τους Κλαζομένιους ένα
αιώνα πριν, ο Ηρόδοτος
γράφει: «μοῦνοι Ἰώνων
τὴν δουλοσύνην οὐκ ἀνεχόμενοι ἐξέλιπον τὰς
πατρίδας« και ο Στράβων:
«οὐ φέροντες τὴν τῶν
Περσῶν ὕβριν.» Η εγκατάσταση των αποίκων δεν
ήταν εύκολη για όλους. Η
αντίδραση των Θρακών
ήταν ισχυρή. Μερικοί άποικοι όμως εγκαταστάθηκαν
ειρηνικά με τη σύμφωνη γνώμη των ντόπιων
κατοίκων. Την ειρηνική
συνύπαρξη αποίκων και
Θρακών μαρτυρούν τα
αρχαιολογικά ευρήματα
και οι μεταγενέστερες επιγραφές από τη Μαρώνεια
και τη Ζώνη με μικτά ονόματα που προϋποθέτουν
μικτούς γάμους. «Ἀφροδίσιος Σεύθου Μαρωνίτης.
Βενδὶς Μητροφάνους.
Σωκλῆς Μικύθου. Ὀρφεὺς Κιληβύζο.» Μεταξύ
Νέστου και Έβρου ιδρύθηκαν τα Άβδηρα, η Δίκαια, αποικία Σαμίων, η

κία της Θάσου,
η Μαρώνεια,
α πο ι κ ί α τ η ς
Χίου, η Ζώνη, η
Δρυς, η Σάλη,
η Τέμπυρα και
το Χαράκωμα,
αποικίες στην
Περαία της
Σαμοθράκης.
Οι εγκαταστάσεις αυτές, μικροί εμπορικοί
σταθμοί στην
αρχή, αναπτύχθηκαν οικονομικά και πολιτιστικά και μεταμορφώθηκαν σε μεγάλες πόλεις
- κράτη με δημοκρατικό
πολίτευμα και δημοκρατικούς θεσμούς.

Ο κ. Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε και στον Ηρόδοτο, που «εκτός από τους
Κίκονες γνωρίζει προς τα
δυτικά τα θρακικά φύλα
των Βιστόνων και των
Σαππαίων. Δίνει επίσης
πληροφορίες για τις συνήθειες των Θρακών: για
την ελευθερία των άγαμων
γυναικών (τὰς παρθένους
οὐ φυλάττουσι), την αγορά των γυναικών από
τους γονείς (ὠνέονται τὰς
γυναῖκας), τη στίξη του
σώματος (τὸ μὲν ἐστίχθαι εὐγενές κέκριται),
την εργασία (ἀργὸν εἶναι
κάλλιστον), τον τρόπο
ζωής (ἀπό πολέμου καὶ
ληιστύος κάλλιστον) και
τα ταφικά έθιμα (τριήμερη
πρόθεση νεκρών, καύση ή
ενταφιασμός, αγώνες με
βραβεία, κυρίως μονομαχία).»

Οι Πέρσες
Τα Άβδηρα και όλα τα παράλια της Θράκης βρέθηκαν υπό τον έλεγχο των
Περσών μετά την εκστρατεία του Δαρείου εναντίον
των Σκυθών (512 π.Χ.). Η
πόλη έμεινε πιστή στους
Πέρσες και φιλοξένησε
μάλιστα το στρατό του
Ξέρξη, αναλαμβάνοντας
μια τεράστια οικονομική
δαπάνη. Για τη φιλοξενία
των Αβδηριτών δώρισε
στην πόλη χρυσό ξίφος και
χρυσοποίκιλτη τιάρα. Την
ίδια περίοδο είναι εντυπωσιακή η αγέρωχη στάση
του βασιλιά των Βισαλτών
και Κρηστωναίων Θρακών, ο οποίος μήνυσε στον
Ξέρξη ότι δεν πρόκειται να
υποταχθεί με τη θέλησή
του. Έφυγε στα βουνά της
Ροδόπης και απαγόρευσε
στους γιους του να πάρουν
μέρος στην εκστρατεία
των Περσών. Επειδή εκείνοι ακολούθησαν τους
Πέρσες, όταν γύρισαν και
οι έξι ζωντανοί, «ἐξώρυξε αὐτῶν ὁ πατὴρ τοὺς
ὀφθαλμοὺς διὰ τὴν αἰτίην
ταύτην», σύμφωνα με τον
Ηρόδοτο.
«Η ίδρυση του ισχυρού
βασιλείου των Οδρυσών
από τον βασιλιά Τήρη,
μετά τους Περσικούς πολέμους (480-460 π.Χ.), η
συνέχεια στη σελίδα 20

Email:patridesinbc@shaw.ca
********

BRITISH COLUMBIA
BUSINESS DIRECTORY
Appliance Service

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

_____________________-

Restaurants

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

Dimitrios Arsoniadis

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

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

_____________________

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

__________________

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

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

Pegasus Pizza
Pick-up & Delivery
106-221Ioco Rd., Port Moody Bc
Tel: 604-461-3000
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Οι Τσάμηδες και η Ιστορική Αλήθεια. Οι Εξελίξεις Σήμερα
συνέχεια από τη σελίδα 14
πηγαίνει κατ’ ευθείαν στον
Γερμανό φρούραρχο, τον
πείθει και αφήνει ελεύθερους τους πεντακόσιους
Χριστιανούς, κρατούμενους Παραμυθιώτες και
την επομένη, με συνοδεία
δύο Γερμανούς στρατιώτες
παίρνει και πέντε χριστιανούς, πηγαίνει στον τόπο
της θυσίας και ενταφιάζει
τους σαράντα εννιά άταφους μάρτυρες. Αυτό είναι
το γεγονός που συγκλόνισε και στιγμάτισε την
συνείδηση των Ελλήνων
κατοίκων και έθεσε τους
Τσάμηδες εκτός της Ελληνικής κοινωνίας της Θεσπρωτίας οριστικά. Η βία
δεν εκδηλώνεται ούτε για
να ικανοποιηθεί το μίσος,
ούτε για να συσσωρευτούν
περιουσιακά στοιχεία. Εκδηλώνεται για να αφανιστεί ή να απομακρυνθεί ο
χριστιανικός πληθυσμός
της περιοχής, ώστε να
διευκολυνθεί η απόσπασή της από την Ελλάδα.
Άλλωστε η φράση που
έχει μείνει στις μνήμες των
κατοίκων της Θεσπρωτίας
εκείνης της περιόδου ως
νομιμοποιητική βάση για
την τσάμικη βία εκ μέρους
των δραστών, είναι η φράση «χάλασε το Ρωμαίικο».
Αξίζει να αναφερθεί , ως
ένα ακόμη χαρακτηριστικό-απόδειξη, της ανθελληνικής στάσης των
Τσάμηδων και η περίφημη
μάχη της Μενίνας (17/188-1944) , κατά την αποχώρηση των Γερμανών από
την περιοχή, όπου μαζί
με τα Γερμανικά τμήματα,
συμμετείχαν και ένοπλα
τμήματα των Τσάμηδων.
Μαζί με τους 92 νεκρούς
και 109 αιχμαλώτους Γερμανούς, υπήρχαν και 86 νεκροί και 7 αιχμάλωτοι Τσάμηδες, έναντι 6 ανδρών
του ΕΔΕΣ και του Άγγλου
Ταγματάρχου Δαβίδ Ουάλλας. Για τον ρόλο αυτό
των Τσάμηδων, η συμμαχική αποστολή διέταξε
τον Ζέρβα να διαλύσει τα
Σώματα αυτά, με αντικειμενικό σκοπό στο να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις
ενάντια στους Γερμανούς
κατά την αποχώρησή τους
προς την Αλβανία.
Αυτά το γεγονότα, το
μίσος και την απέχθεια
του τοπικού πληθυσμού
εκμεταλλεύτηκαν και οι
τοπικοί ηγέτες του ΕΔΕΣ,
καταγόμενοι από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι
έδρασαν με υπερβάλλοντα
ενθουσιασμό και με πρωτοβουλίες που αγνοούσε
η ηγεσία του ΕΔΕΣ, πλην
όμως δεν το απέτρεψε.
Παρόλο που ο ΕΔΕΣ ήταν

μια αποκεντρωμένη οργάνωση όπου, αντίθετα με το
EAM, η κεντρική διοίκηση
δύσκολα έλεγχε τους τοπικούς οπλαρχηγούς, τίποτε
δεν δείχνει ότι η ηγεσία του
είχε την παραμικρή (και
πραγματική) διάθεση να
τους συγκρατήσει. H υποχώρηση των Ιταλών και η
επιστροφή των Ελλήνων
κατοίκων έθεσε σε κίνηση
μια δυναμική αντεκδικήσεων που κατέληξε στην
εκδίωξη των Τσάμηδων
το 1944, από τις ανταρτικές ομάδες του ΕΔΕΣ,
που κυριαρχούσαν στην
περιοχή, ίσως και με μη
προβλεπόμενο και νόμιμο
τρόπο θα λέγαμε. Έτσι, τον
Σεπτέμβριο του 1944, οι
Τσάμηδες αντιληφθέντες
ότι θα λογοδοτούσαν στην
Ελληνική Δικαιοσύνη, για
την εν γένει εγκληματική
και αντεθνική δράση τους,
αντιλαμβανόμενοι και αισθανόμενοι την απειλή
των ομάδων του ΕΔΕΣ,
που κατήγοντο από την
περιοχή και γνώριζαν από
πρώτο χέρι τις εγκληματικές και προδοτικές δραστηριότητες των Τσάμηδων, με θύματα ακόμη και
στο στενό συγγενικό τους
περιβάλλον και κάποιες
πράξεις αντεκδίκησης στα
πρώτα στάδια, οι Τσάμηδες, αποφάσισαν να αποχωρήσουν για την Αλβανία
οικειοθελώς, μαζί με τους
υποχωρούντες Γερμανούς
που έχασαν τον πόλεμο. H
κοινωνική-τοπική-ιστορική-πολιτική συγκυρία τον
Σεπτέμβριο του 1944 επέτρεπε την «τελική λύση»
του τσαμικού ζητήματος
στην περιοχή της Θεσπρωτίας. Με την εκδίωξη των
Τσάμηδων από την περιοχή της Θεσπρωτίας, οι
περιουσίες των διαμοιράστηκαν δια κλήρου στους
Έλληνες κατοίκους.
Σύμφωνα με διάφορα στοιχεία ο αριθμός των αποχωρησάντων ανήρχετο περί
τους 16.000-18.000 , ενώ
η απογραφή του 1940, έτσι
όπως τη γνωρίζουμε από
την υπηρεσιακή έκθεση
του Μοιράρχου Ευστράτιου Ζάκκα το 1948, τους
υπολογίζει στις 16.661.
Μεγάλος αριθμός μάλιστα
Τσάμηδων μεταφέρθηκε
στην Αλβανία με Γερμανικά μεταφορικά μέσα, σύμφωνα με αναφορά Αμερικανού αξιωματικού. Στην
Αλβανία, το καθεστώς του
Εμβέρ Χότζα τους εγκατέστησε στην πεδιάδα της
Μουζακιάς και τους διατήρησε ως Έλληνες υπηκόους με την ελπίδα τυχόν
επιστροφής τους στην
Ελλάδα ή επανάκτησης
των περιουσιακών τους

στοιχείων, τα οποία είχαν
δεσμευθεί στο μεταξύ από
το ελληνικό κράτος. Συγκεκριμένα, με την υπ΄αρ.
344/23-4-1945 απόφαση
του Ειδικού Δικαστηρίου
Δωσίλογων Ιωαννίνων και
περί τις 1.700 σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις
ερήμην που επακολούθησαν καταδικάστηκαν ως
εγκληματίες πολέμου, ενώ
οι περιουσίες τους δημεύτηκαν (Β.Δ. 2185/1952 και
Ν.27891/1954), με βάση
τη Συνθήκη της Λοζάνης
και εκποιήθηκαν ή διανεμήθηκαν σε κατοίκους της
περιοχής, όσους έπεσαν
θύματα της θηριωδίας
τους. Παράλληλα, με την
υπ΄αρ. Α.Π. 50862/1947
απόφαση του Υπουργείου
Στρατιωτικών οι Τσάμηδες
στερήθηκαν της ελληνικής
ιθαγένειας. Οι ελάχιστες
δεκάδες Τσάμηδες που
παρέμειναν στην Ελλάδα
(όσοι θεωρούσαν εαυτούς
αθώους), παρέμειναν ανενόχλητοι, εκχριστιανίστηκαν και αφομοιώθηκαν
από το ελληνικό στοιχείο,
διάγοντας έκτοτε φιλήσυχο και νομοταγή βίο.

χώρο της Θράκης» τονίζει
ο αρχαιολόγος. «Οι μεγαλύτερες πόλεις του βόρειου Αιγαίου, η Θάσος, τα
Άβδηρα και η Μαρώνεια,
επιδιώκοντας να κυριαρχήσουν στον οικονομικό
τομέα, δεν δίσταζαν να
μηχανορραφούν η μια
εναντίον της άλλης ή να
πολεμούν μεταξύ τους ή
να επιδιώκουν τη φιλία
των μεγάλων δυνάμεων

Ο Αλυτρωτικός χάρτης των Αλβανών ειθνικιστών
γυναίκες της Θεσπρωτίας
δεν ανέφεραν τον βιασμό
των, λόγω ντροπής και
κοινωνικής κατακραυγής.

Όμως σήμερα οι Τσάμηδες
έχουν ιδρύσει στην Αλβανία τον “Σύνδεσμο της Τσαμουριάς”, μια 100μελή άτυπη βουλή. Συχνά κάνουν
πορείες στα Τίρανα και
επηρεάζουν τις εκάστοτε
Αλβανικές κυβερνήσεις,
που υιοθετούν τις αλυτρωτικές των αντιλήψεις και
των λοιπών εθνικιστών,
όπως η Μαυροκόκκινη
Συμμαχία. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στις 30 Ιουνίου
1994 η Αλβανική βουλή
καθιέρωσε ομόφωνα την
27 Ιουνίου ως ημέρα “γενοκτονίας” των Τσάμηδων. Το
θέμα των Τσάμηδων δεν
έχει τελειώσει και συνεχίζεται σε διεθνές επίπεδο,
σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις.
Πρόσφατα, Φεβρουάριος
2016, οργανώσεις Τσάμηδων προσέφυγαν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
της Χάγης, που εξετάζει
κυρίως εγκλήματα πολέμου, όπου κατατέθηκε ο
φάκελος για τις διεκδικήσεις των Τσάμηδων στην
Ελλάδα, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Εισαγγελέα.
Έτσι ένα θέμα, που έμενε
ουσιαστικά κλειστό επί
εβδομήντα και πλέον χρόνια, φαίνεται ότι ανοίγει με
επίσημο τρόπο. Οι Τσάμηδες ζητούν πέρα από τις
οικονομικές αποζημιώσεις,
εδάφη της Ηπείρου, όπως
της Ηγουμενίτσας, της

Πάργας κι άλλων περιοχών. Στην παράδοση του
φακέλου παραβρέθηκαν
εκπρόσωποι πολλών εθνικιστικών συλλόγων από
την Αλβανία αλλά και από
περιοχές όπου ζουν αλβανόφωνοι πληθυσμοί.
Το (ψευδο)-ζήτημα των
Τσάμηδων και της Τσαμουριάς, με την διεκδίκηση όχι
μόνο της Θεσπρωτίας και
των περιουσιών των στην
περιοχή αυτή, αλλά και της
περιοχής μέχρι του Αράχθου ποταμού παραμένει
ακόμη, ως το κορυφαίο
θέμα αλυτρωτισμού των
Αλβανών ίσως και πιο οξυμένο το δηλητήριο, που
δηλητηριάζει συνεχώς τις
διμερείς σχέσεις των δύο
κρατών. Το θέμα όμως
έχει κλείσει. Οι Τσάμηδες
ήταν αποδεδειγμένα ανθέλληνες, συνεργάστηκαν
με τον κατακτητή, προέβησαν σε λεηλασίες, κακοποιήσεις κατοίκων της
Θεσπρωτίας, δολοφονίες
και αναγκάσθηκαν να αποχωρήσουν οικειοθελώς
από την Ελλάδα, φοβούμενοι την άφιξη και τις
διαθέσεις του ΕΔΕΣ. Έτσι,
νομίμως και σύμφωνα με
το Διεθνές Δίκαιο, το Δικαστήριο Δωσίλογων των
Ιωαννίνων, με αμετάκλητες
αποφάσεις του καταδίκασε
ως προδότες και δήμευσε
την περιουσία των. Για τα
εγκλήματα των Τσάμηδων
αναλυτικά και λεπτομερώς
μας πληροφορεί η εκτενέστατη Έκθεση 269 σελίδων
του Ιανουαρίου του 1948
του διοικητή του Κέντρου
Αλλοδαπών Ηπείρου, μοίραρχου Ευστράτιου Ζάκκα, όπου ενώ αναφέρει
απίστευτες λεπτομέρειες
(π.χ. πόσες κυψέλες είχαν
κλαπεί), μόνο στο θέμα
των βιασμών, κατά τον
Ζάκκα η αναφορά του είναι
πολύ κατώτερη της πραγματικότητας, καθόσον οι

της εποχής, όπως ήταν το
κράτος των Αθηνών, το
βασίλειο των Μακεδόνων,
το θρακικό βασίλειο των
Οδρυσών και το βασίλειο
των Περσών. Η ανάπτυξη
εμπορικών και πολιτισμικών σχέσεων των Θρακών
με τις ελληνικές πόλεις συνέβαλε στη διασπορά της
ελληνικής γλώσσας, της
θρησκείας, της παιδείας,
της τέχνης και των θεσμών.

Οι Θράκες βασιλείς ευνόησαν με κάθε τρόπο τον
εκπολιτισμό των υπηκόων
τους, ιδιαίτερα με τις διπλωματικές σχέσεις, αλλά
και τις επιγαμίες. Η μητέρα
του Κίμωνα Ηγησιπύλη
ήταν κόρη του βασιλιά της
Θράκης Ολόρου. Η μητέρα
του Θεμιστοκλή Αβρότονον ήταν από τη Θράκη.
Ο Θουκυδίδης ήταν γιος
του Ολόρου, απόγονου

του ομώνυμου βασιλιά. Ο
βασιλιάς των Οδρυσών Σιτάλκης είχε παντρευτεί την
αδελφή του Νυμφόδωρου,
πρόξενου των Αθηναίων
από τα Άβδηρα. Ο κυνικός
φιλόσοφος Αντισθένης
και ο στρατηγός Τιμόθεος
είχαν Θρακιώτισσα μητέρα. Οι Αθηναίοι στρατηγοί
Ιφικράτης και Χαρίδημος
είχαν παντρευτεί κόρες
του βασιλιά Κότυ Α’.»

Οι Τσάμηδες σήμερα

Σχέσεις Ελλάδος-Αλβανίας-Επίλογος

Πάντως θα πρέπει να παραδεχθούμε, ότι μετά από
μεγάλη περίοδο πολύ κακών σχέσεων με την Αλβανία τα τελευταία χρόνια, με
ασυνήθιστη και περίεργη
επιθετικότητα του πρωθυπουργού Έντι Ράμα,
αποτέλεσμα της εμπλοκής
και επιρροής της Τουρκίας
στην Αλβανία, φαίνεται και
ελπίζουμε ότι τα πράγματα
αλλάζουν. Να αναφέρουμε
μόνο ένα παράδειγμα:
Πριν τις πρόσφατες εκλογές στην Αλβανία, είχαμε
μία άκρως προκλητική
ενέργεια από πλευράς της
γειτονικής χώρας. Πέτρες
από τους Φιλιάτες (και
άλλες περιοχές γειτονικών χωρών), τοποθετήθηκαν στην ανακαινισμένη κεντρική πλατεία των
Τιράνων, σε μια ενέργεια
καθαρά αλυτρωτικού χαρακτήρα. Συμβολίζουν οι
πέτρες αυτές, «σκλαβωμένες» αλβανικές περιοχές.
Σήμερα όμως οι συνομιλίες των δύο χωρών,
με επικεφαλής τους δύο
Υπουργούς Εξωτερικών,
φαίνεται (καθόσον προς
το παρόν είναι μυστικές)
να οδηγούν σε μια νέα καλύτερη εποχή στις σχέσεις
των δύο χωρών. Οι διμερείς συνομιλίες των δύο
χωρών οδεύουν σε μια συνολική και κοινά αποδεκτή
λύση των διαφορών που
υπήρχαν και ότι όλα τα θέματα που μας απασχολούσαν τείνουν να επιλυθούν.
Τόσο οι δηλώσεις των δύο
ΥΠΕΞ, όσο και το κλίμα που
αρχίζει να διαφαίνεται μας
κάνουν επιφυλακτικά αισι-

όδοξους. Ήδη η Αλβανική
κυβέρνηση σταμάτησε να
προκαλεί με κατεδαφίσεις
σπιτιών Ελλήνων ομογενών στην Χιμάρα και επιλύεται το χρόνιο αίτημα της
Ελλάδος, για περισυλλογή
και ταφή των διάσπαρτων
«άταφων» νεκρών μας,
από το έπος του 1940, η
απόδοση των οφειλόμενων τιμών στους ήρωες
του πολέμου, που Ο δε
Έλληνας ΥΠΕΞ σε πρόσφατη συνέντευξή του ήταν
αρκετά αισιόδοξος και
ότι μια συμφωνία με την
Αλβανία αναμένεται μέχρι
τον ερχόμενο Απρίλιο. Μάλιστα στην συνέντευξή του
ο Αλβανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε και άλλα
πράγματα. Συγκεκριμένα,
σε ότι αφορά το «ζήτημα
των Τσάμηδων» και των
εδαφικών διεκδικήσεων ο
Αλβανός πρωθυπουργός
ξεκαθάρισε ότι «για εμάς
εδώ στην Αλβανία υφίσταται μόνο ως θέμα στοιχειωδών δικαιωμάτων των Αλβανών συμπατριωτών μας,
που κάποτε ζούσαν στη
χώρα και τίποτε ευρύτερο.
Εδαφικό ζήτημα μεταξύ
Αλβανίας και Ελλάδας δεν
μπορεί να σταθεί»!! Δηλαδή από τις δηλώσεις του
Αλβανού πρωθυπουργού
αντιλαμβανόμαστε ότι
κάτι αλλάζει στις σχέσεις
μας. Φαίνεται ότι οι δύο
πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα τα θέματα
που αφορούν τις σχέσεις
των, και ότι για την τελική
επίλυση του Τσάμικου θέματος, θα πρέπει η Ελλάδα
να καταβάλλει χρηματικές
αποζημιώσεις στις οικογένειες των Τσάμηδων, για τις
κατασχεμένες περιουσίες
των, που εγκατέλειψαν
την Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο του 1944. Εκτιμούμε,
εκείνων που δεν έχουν
καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου και σύμφωνα
και μέσα στα πλαίσια του
Διεθνούς Δικαίου.
* O κ. Ιωάννης Αθ. Μπαλτζώης είναι Αντγος (ε.α.),
πρώην ΑΚΑΜ Τελ Αβίβ,
πρώην Αξκος επιχειρήσεων της ECMM στον πόλεμο
της Βοσνίας, Απόφοιτος
Tactical Intelligence School
(U.S.Army), Μεταπτυχιακό
(M.Sc.) στην Γεωπολιτική
Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές
Άμυνας και Διεθνούς Δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, μέλος του ΔΣ του
Ελληνικού Ινστιτούτου
Στρατηγικών Μελετών.

Η αρχαία Θράκη και η παρουσία των Ελλήνων εκεί
συνέχεια από τη σελίδα 19

συνένωση πολλών θρακικών φύλων επί των διαδόχων του Σεύθη και Σιτάλκη και η επέκταση του
οδρυσικού κράτους από
τη θάλασσα των Αβδήρων
ως τον Ίστρο, αποτελούν
σημαντικά γεγονότα για
τις ελληνίδες πόλεις των
παραλίων, τα οποία άλλαξαν τις ισορροπίες στο

Κατόπιν, έρχεται ο Φίλιππος Β και ο Αλέξανδρος
και διαλύουν το βασίλειο
των Οδρυσών. Από εκεί και
μετά, η Θράκη ακολουθεί
την τύχη των ελληνικών
πόλεων κρατών.
Αγγελική Κώττη
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Προς Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση: Μην το κάνετε!
«Μη δώτε το άγιον τοις δεν τους καίγεται καρφί.
Εμάς πλήττουν. Από εμάς
κυσί» (Ματθ. 7,6)
Του Στέλιου Παπαθεμελή* ε ξ αρ τ ώ ν τα ι κα ι ε μ ά ς
αφορά. Θα φερθούμε
Γέ μ ι σ α ν τ α π ά ν τ α , ηλίθια; Και επιτέλους αν
σύνταγμα, δρόμους, πλα κάναμε λάθη, τώρα είναι
τείες, κτίρια, αεροδρόμια η ώρα να τα διορθώσουμε!
… με τα σύμβολά μας και Όχι να τα επαυξήσουμε
το Όνομά μας. Και αντί εγγράφοντας δουλείες και
να τους τιμωρήσουμε υποθήκες εις βάρος των
και να ζητήσουμε τη επομένων γενεών μας και
διεθ νή α ποδοκιμασία χαρίζοντάς τους το «χρυσό
κ α ι κ α τ α δ ί κ η τ ο υ ς , κλειδί» της χώρας μας.
τους βραβεύουμε.Τους Η Κ υ β έ ρ ν η σ η κ α ι ο
χαρίζουμε το πολυτιμότερο πολιτικός κόσμος ξέρουν,
στοιχείο του πολιτισμού αλλά αν δεν ξέρουν, τους
μας, το ΟΝΟΜΑ μας, το το μαθαίνει ευτυχώς ο
πιο αντιπροσωπευτικό γ ί γ α ς - λα ό ς . Α υ τό ς
σύμβολό μας, το ΟΝΟΜΑ που στις κρίσιμες ώρες
μας. Την ψυχή μας. «Μωραί αφυπνίζεται και υψώνει το
νει Κύριος ους βούλεται ανάστημά του.
α π ο λ έ σ α ι » ; Μ ή π ω ς Ας μην προδώσουν αυτόν
φτάσαμε εκεί; Έλεος! που αγωνιά και κραυγάζει!
Δούλοι αισχίστου είδους; Γιατί αυτός – πρώτος –
Ποιους υπηρετούμε, και ευτυχώς, καταλαβαίνει.
γιατί; Αυτό να μας εξηγήσει Ξέρει! Και αυτόν αφορά.
ο Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς , η Όσοι τυχόν διαπράξουν
το έ γ κ λη μ α , θ α το υ ς
Κυβέρνηση, τα κόμματα!
«Θα συμμορφωθούν», λέει! συνοδεύει το κρίμα και σ’
Τι και ποιος μας το εγγυάται. αυτήν και στην άλλη τους
Τους το «δώσαμε», λέει, ζωή.
στο παρελθόν! Αν είναι Ο κ. Τσίπρας ας μιμηθεί
έτσι που δεν είναι, « ιδού τον γενναίο στρατηγό
καιρός ευπρόσδεκτος» Ντε Γκωλ, ο οποίος για
να το πάρουμε πίσω! να προσ τατεύ σει την
«Τους αναγνώρισαν», λέει, γαλλική Βρετάνη, αρνή
120 χώρες. Πρώτον το θ η κ ε ν α ε ν τά ξ ε ι τ ην
διέπραξαν διότι ουδέποτε Α γ γλ ί α σ τ ην Ε Ο Κ ω ς
ενημερώθηκαν από εμάς, Μεγάλη Βρετανία και την
ότι παρόμοια ενέργειά υποχρέωσε να ταπεινωθεί
τους συνιστά εχθρική και εγκαταλείπον τας δικό
πάντως μη φιλική ενέργεια της μάλιστα όνομα, το
απέναντι της Ελλάδος. Μ . Β ρ ε τ α ν ί α , γ ι α ν α
Δεύτερον: Δεν συνορεύουν ενταχθεί ως ΗΝΩΜΕΝΟ
οι αναγνωρίσαντες με ΒΑΣΙΛΕΙΟ! Όνομα με το
τα Σκόπια και επομένως οποίο εντός, εκτός και επί

τ’ αυτά συναλλάσσεται ως
σήμερα.
Θα το επαναλάβουμε για
χιλιοστή φορά, το όνομα
είναι το παν και το άπαν.
Αν το υ ς δ ω ρ ί σ ε ι ς το
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, οι δηλώσεις
τους περί μη αλυτρωτισμού
(όρος πάντως εντελώς
αδόκιμος, ο σωσ τός
είναι επεκτατισμός) είναι
παραμύθι για αφελείς. Το
όνομα παράγει, γεννάει,
πλάθει, δημιουργεί τον
επεκτατισμό. Το σκοπιανό
δεν είναι πρόβλημα
της Ελλάδος. Είναι των
Σκοπίων. Αν τα Σκόπια
και ο διεθνής παράγων
(ανάγνωθι αμερικανικός)
επιθυμούν διακαώς να
τους βάλουν στο ΝΑΤΟ, ας
επιστρέψουν το κλοπιμαίο
όνομα και με δικό τους
σλαβικό, ή όποιο, εκτός
ελληνικού, επιλέξουν, θα
είναι καλοδεχούμενοι.
Όπως λέει αστεϊζόμενος,
αλλά πάντοτε σοβα
ρολογών ο πνευματώδης
ΣΤΑΘΗΣ: «Το πρόβλημα το
έχουν τα Σκόπια, όχι εμείς.
Πρεμούρα να το λύσουν
έχουν οι Αμερικανοί,
όχι εμείς (…) καλό θα
ήταν Τσίπρας, Κούλης
και λοιπό προσωπικό
να την κάνουν από τη
διαφαινόμενη ‘‘λύση’’ με
ελαφρά πηδηματάκια και
μικρές κωλοτουμπίτσες»»
. Για να καταλήξει: «Δεν το
έχουμε εμείς το πρόβλημα
εκτός αν αποδειχθεί και σ’
αυτό το θέμα πρόβλημα η
Κυβέρνησή μας».

Η κυβέρνηση και η εν
α ν α μ ον ή κ υ β έρν η σ η ,
κατ ’ ε ξοχ ήν η πρ ώτη
που ευκαίρως –
ακαίρως επικαλείται το
ηθικό πλεονέκτημα
της Αριστεράς. Το
απομυθοποίησε βε
βαίως, βεβαίως μέχρις
εξαφανίσεως ο Τζιάνι
Ανιέλι της FIAT:
«Υπάρχει ένα είδος
Αριστεράς που είναι πιο
χρήσιμη από τη Δεξιά.
Πρόκειται για εκείνη την
Αρισ τερά που μπορεί
να κάνει όλα, όσα δεν
θα μπορούσε να κάνει η
Δεξιά»!!!
Τίμιος με την αλήθεια προς
παλαιούς συντρόφους του
ο Μίκης Θεοδωράκης:
«Στον ΣΥΡΙΖΑ τού 4% είχε
αναπτυχθεί σε μεγάλο
βαθμό η ιδεολογία του
εθνομηδε νισμού. Οι
έννοιες ‘‘έθνος’’, ‘‘πατρίδα’’,
και όσα συνδέονται μαζί
τους, όπως λ.χ. ο Διονύσιος
Σολωμός μετά ‘‘κόκκαλα
των Ελλήνων τα ιερά’’ ο
Ρίτσος με τους ‘‘νεκρούς
που προσμένουνε την
ώρα να σημάνουν την
Ανάσταση’’, ο Ελύτης με το
‘θέλει νεκροί χιλιάδες να’
ναι στους τροχούς’’ όλα
αυτά γίνανε αντικείμενα
θυμηδίας (…). Με την
έφοδο των μνημονίων,
που ήταν σαν ξένη επίθεση
με όπλο την οικονομική
καταπίεση, το ΚΚΕ και οι
σκληροί του ΣΥΡΙΖΑ δεν
ήθελαν να παραδεχτούν
ότι η βασική αντίθεσή μας

είχε εθνικό χαρακτήρα
και εξακολούθησαν να
προβάλλουν τον ταξικό,
δηλαδή τη διαίρεση και την
αποδυνάμωση του λαού
απέναντι στη μετωπική
επίθεση των ξένων
τραπεζών και των διεθνών
οικονομικών μονοπωλίων,
με αποτέλεσμα να
μηδενιστεί η αντιστασιακή
ικανότητα του λαού, που
έτσι τον μεταβάλανε σε
κο πά δ ι πρ ό βα τα τ ω ν
πειθαρχημένων και
έτοιμων να σφαγιαστούν».
Κουτόχορτο
οι
«παραχωρήσεις» Ζάεφ
και ιστορικής σημασίας τα
συλλαλητήρια επιλέγει με
σοφία ο Μίκης («Πρώτο
Θέμα» 28/1/18).
Οι μεταπράτες του
ον ό μ α το ς μ ι λο ύ ν γ ι α
«παράθυρο ευκαιρίας».
Κούνια που τους κούναγε.
Κερκόπορτα υποταγής,
νομιμοποίηση αθλίων
δ ι ε κδ ι κ ή σ ε ω ν γ ι α τ ι ς
οποίες βεβαίως οι ίδιοι
οι σκοπιανοί είναι από
μόνοι τους ανήμποροι,
αλλά λειτουργούν ως
όργανα ξένων δυνάμεων
και υπερδυνάμεων και
θα εξακολουθήσουν να
χρησιμοποιούνται έτσι.
Τα περί παραιτήσεώς τους
από «αλλυτρωτισμούς»
και τα τούτοις όμοια είναι
έπεα πτερόεντα και όνειρα
θερινής νυκτός. Ο Ζάεφ
ενθυλάκωσε το όνομα
που με το περιτύλιγμα της
σύνθετης του πρόσφερε ο
κ. Τσίπρας στο Νταβός και

δεσμεύτηκε να αλλάξει την
πινακίδα της πλατείας των
Σκοπίων και τα ονόματα …
δύο δρόμων. Σοφότεροι
α π ό το υ ς π ο λ ι τ ι κο ύ ς
μ α ς ο ι γε λ ο ι ογρ ά φ ο ι
μας διακωμώδησαν τη
«συμφωνία». Ενδεικτικά: Α.
Πετρουλάκης (Καθημερινή
28/1/18): Ο Ζάεφ
επιδεικνύει τον σκύλο
το υ κα ι υ π ε ρ η φ ά ν ω ς
διακηρύσσει: «Και ως
κίνηση καλής θέλησης
προς τους Έλληνες αλλάζω
το όνομα του σκύλου μου
από ALEXANDER σε ALEX
IS»!!!
Ο Κώστας Μητρόπουλος
(ΝΕΑ 27/1/18) περιπαίζει τη
«συμφωνία» σκιτσάροντας
τους δύο πρωταγωνιστές
της στα χιόνια του Νταβός,
όπου ο σκοπιανός λέει
του δικού μας «χάλια ο
καιρός Αλέξη» και αυτός
του απαντά «πολύ χάλια
Ζόραν» και ο ρεπόρτερ
μονολογεί: «αντάλλαξαν
ιδέες, υπήρξε συμφωνία»!!!
Δια ταύτα:
« Μ η δ ώ σ ε τ ε τα ά γ ι α
πράγματα στους σκύλους,
ο ύ τ ε ν α π ε τά ξ ε τ ε τα
μαργαριτάρια σ τους
χοίρους, γιατί αλλιώς οι
χοίροι θα τα καταπατήσουν
με τα πόδια τους και οι
σ κ ύ λο ι θ α σ τρ α φ ο ύ ν
εναντίον σας και θα σας
καταξεσκίσουν» (Ματθ.
7,6).
Πρόεδρος Δημοκρατικής
Αναγέννησης
E-mail: stpapathemelis@
gmail.com, danagennisi.
press@gmail.com

Η ραδιενέργεια στην υπηρεσία της αρχαιολογίας
Της Καμέλια Σινταχμέτ
Στα μουσεία, ανάμεσα στις
πληροφορίες για κάθε έκ
θεμα, συνήθως περιλαμ
βάνεται και η ηλικία του.
Πώς, όμως, την υπολογί
ζουν οι επιστήμονες; Ποιες
μεθόδους χρησιμοποιούν,
πόσο παλιές είναι και πώς
λειτουργούν; Η αποκά
λυψη της ηλικίας βιολο
γικών εκθεμάτων γίνεται
με ραδιοχρονολόγηση
άνθρακα-14, η οποία προ
τάθηκε το 1946 και έκτοτε
αποτελεί βασική μέθοδο
προσδιορισμού της ηλικί
ας ευρημάτων από οργα
νική ύλη, με εφαρμογές
στην αρχαιολογία, στην
παλαιοντολογία, στη γεω
φυσική, στη γεωλογία και
άλλες επιστήμες.
Κι όλα αυτά χάρη στα ισό
τοπα - με αυτό το όνομα
ορίζουμε τις διάφορες
μορφές ατόμου ενός χη
μικού στοιχείου, οι οποί
ες έχουν τον ίδιο αριθμό
πρωτονίων, αλλά διαφο
ρετικό αριθμό νετρονίων.
Συνηθίζουμε να αναφε
ρόμαστε στα ισότοπα με
τον μαζικό αριθμό τους,
το άθροισμα δηλαδή των
πρωτονίων και νετρονίων
τους. Ο άνθρακας στη
φύση συναντάται σε δύο
σταθερά ισότοπα με μαζι
κούς αριθμούς 12 και 13 κι
ένα ραδιενεργό, με μαζικό
αριθμό 14.

τείνουν να υποστούν δια
δοχικές διασπάσεις μέχρι
να γίνουν σταθερά άτομα
και η χρονική διάρκεια αυ
τής της πορείας εκφράζε
ται με τον χρόνο ημιζωής ή
υποδιπλασιασμού, δηλαδή
το χρονικό διάστημα που
απαιτείται ώστε ο αριθμός
των ατόμων να μείνει ο
μισός του αρχικού.

Η κοσμική ακτινοβολία,
δηλαδή ο καταιγισμός από
σωματίδια υψηλής ενέρ
γειας από το Διάστημα
που δέχεται συνεχώς η
Γη, παράγει νετρόνια στην
ατμόσφαιρα, τα οποία,
αντιδρώντας με το άζω
το-14 δίνουν τον άνθρα
κα-14. Αυτός, έχοντας τις
ίδιες χημικές ιδιότητες με
τον άνθρακα-12 που συ
ναντάται στη μεγαλύτερη
αναλογία, σχηματίζει μό
ρια διοξειδίου του άνθρα
κα-14, απορροφάται από
τα φυτά κατά τη φωτοσύν
θεση και εισέρχεται στους
ζωικούς οργανισμούς που
τα καταναλώνουν. Κάθε
ζωντανός οργανισμός έχει,
λοιπόν, περίπου σταθερή
γνωστή αναλογία άνθρα
κα-14 προς άνθρακα-12,
ίση με εκείνη της ατμό
σφαιρας.

Ο Αμερικανός χημικός
Γουίλαρντ Λίμπι παρατή
ρησε πως, μετά τον θάνατό
τους, τα φυτά και τα ζώα
δεν λαμβάνουν πλέον άν
θρακα-14 και ο ήδη υπάρ
χων
αρχίζει να διασπάται
Τα ραδιενεργά ισότοπα
και να ελαττώνεται, ενώ,

αντίθετα, ο άνθρακας-12
διατηρεί την ίδια συγκέ
ντρωση. Για τα παραπάνω,
αλλά και για την ανάπτυξη
ευαίσθητων αισθητήρων
ακτινοβολίας τιμήθηκε με
βραβείο Νόμπελ Χημείας
το 1960.

Η αναλογία άνθρακα-14
προς άνθρακα-12 χρησι
μοποιείται για τον υπο
λογισμό της ηλικίας του
δείγματος, έχοντας ως δε
δομένο πως ο χρόνος ημι
ζωής του ραδιενεργού ισο
τόπου είναι 5.730 χρόνια. Η
μέθοδος εφαρμόζεται σε
οστά, τρίχες, δέρμα, ξύλο,
πάπυρο, φυτικά υφάσματα
και άλλα δείγματα και μας
επιτρέπει τη χρονολόγηση
ευρημάτων ηλικίας μέχρι
περίπου 50.000 ετών, με
ακρίβεια συνήθως +/- 50100 έτη.
Η ραδιοχρονολόγηση, αν
και χρησιμοποιείται από
αρκετές δεκαετίες, βελ
τιώνεται συνεχώς. Η δεν
δροχρονολόγηση, η μελέ
τη των δακτυλίων στους
κορμούς των δέντρων που
δίνουν την ηλικία τους συ
ναρτήσει των κλιματικών
συνθηκών, χρησιμοποιεί
ται για τον έλεγχο και τη
διόρθωση των ραδιοχρο
νολογήσεων. Πρόσφατες
μελέτες, ωστόσο, έχουν
δείξει πως συμβαίνουν
κατά καιρούς απότομες
διακυμάνσεις στη συγκέ
ντρωση άνθρακα-14 στην
ατμόσφαιρα από φυσικά
και ανθρωπογενή αίτια.

του, με κατάλληλους ανι
χνευτές. Η καθιερωμένη
μέθοδος, όμως, είναι η
χρήση AMS (Accelerator
Mass Spectroscopy), φα
σματοσκοπία μάζας με
επιταχυντή σωματιδίων, η
οποία προσδίδει σημαντι
κά μεγαλύτερη ακρίβεια
και επιτρέπει την ανάλυση
μικρότερων δειγμάτων.

Λαμβάνοντας αυτά τα δε
δομένα υπόψη, επιστήμο
νες ασχολούνται σήμερα
με την ανάπτυξη καλύτε
ρων μεθόδων διόρθωσης.
Παράλληλα, ερευνητές
στην Ιταλία ανέπτυξαν
πρόσφατα μια νέα οπτική
τεχνική μέτρησης του διο
ξειδίου του άνθρακα-14, η
οποία έχει τις δυνατότητες
των σημερινών μεθόδων, Η μετρούμενη ποσότητα σ’
αλλά είναι αρκετά οικονο αυτή την περίπτωση είναι
αριθμός ατόμων άνθρακα
μικότερη και ταχύτερη.
κι όχι ακτινοβολία. Προ
επεξεργασία του
Η πειραματική δια ηγείται
ευρήματος, που περιλαμ
δικασία της ραδιο βάνει καθαρισμό, λήψη μι
χρονολόγησης με κρού δείγματος και φυσική
και χημική κατεργασία. Τα
άνθρακα-14
αποτελέσματα λαμβάνο
Η ραδιοχρονολόγηση γί νται έπειτα από ανάλυση
νεται με προσδιορισμό των δεδομένων σε υπολο
της συγκέντρωσης άν γιστή και διόρθωσή τους,
θρακα-14, μέσω απλής μέ με τη συνολική διαδικασία
τρησης της ακτινοβολίας να διαρκεί συνήθως μερι
βήτα που παράγεται κατά κές εβδομάδες.
τη ραδιενεργό διάσπασή

Εκτός του άν
θρακα-14 χρη
σιμοποιούνται
κι άλλα ραδιε
νεργά ισότοπα
στοιχείων για τη
χρονολόγηση
δειγμάτων, όχι
όμως βιολογι
κών. Χαρακτη
ριστικό παρά
δειγμα αποτελεί
η ραδιομετρική
μέθοδος ουρα
νίου και μολύ
βδου, η οποία
προϋπήρχε της
ραδιοχρονολό
γησης με άνθρακα-14 και
βρίσκει εφαρμογή στη
χρονολόγηση πετρωμά
των και ορυκτών, ακόμα
και ηλικίας που πλησιάζει
τα 4,6 δισεκατομμύρια
έτη, όσο εκτιμάται ότι εί
ναι η ηλικία της Γης. Άλ
λες σύγχρονες μέθοδοι
χρονολόγησης είναι οι
ραδιομετρίες ρουβιδίου
/ στροντίου, ουρανίου /
θορίου και καλίου / αργού,
που χρησιμοποιούνται κυ
ρίως στη Γεωλογία.
* Κάθε ημέρα, οι συνεργά
τες του μη κερδοσκοπικού
οργανισμού επικοινωνίας
επιστημονικών θεμάτων
στο ευρύ κοινό SciCo πα
ρουσιάζουν με απλά λόγια
ένα θέμα που φέρνει την
επιστήμη πιο κοντά μας.
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How has Greek influenced the English language?
By Martha Peraki, Cather- less so. Clearly, the Greek
language has had an imine Vougiouklaki
portant influence on the
Capital: ‘According to English language. Let’s
one estimate, more than take a closer look.
150,000 words of English
are derived from Greek A very brief history of the
words.’ Image © Kristoffer Greek language
Trolle, licensed under CC
BY 2.0 and adapted from Greek is one of the oldest
Indo-European languagthe original.
es and is usually divided
How many words derived into Ancient Greek (often
from Greek have you used thought of as a dead lantoday? British Council guage) and Modern Greek.
teachers in Greece, Martha Peraki and Catherine Modern Greek is derived
Vougiouklaki, explain why from Koine, a common diEnglish owes so much to alect of Ancient Greek that
was understood throughthe Greek language.
out the Greek-speaking
Antique, idol, dialogue, world at that time. In the
geography, grammar, ar- 19th centur y, Modern
chitect, economy, encyclo- Greek became the official
paedia, telephone, micro- language of the Kingdom
scope... all these common of Greece.
English words have something in common: they’re According to Peter T. Danderived from Greek. To iels, the Ancient Greeks
this list, we could add were the first to use a ‘true’
thousands more words, alphabet, that is, one repsome common and others resenting both vowels and

consonants. Indeed, the
word ‘alphabet’ is formed
of the first two letters of
the Greek alphabet, ‘alpha’
and ‘beta’.

Many English words are
formed of parts of words
(morphemes) that originate from the Greek language, including the folWhat English owes to the lowing examples:
Greek language
phobia (fear of ), as in
The Oxford Companion arachnophobia – the fear
to the English Language of spiders
states that the ‘influence of micro (small), as in microclassical Greek on English scopic – so small it’s hard
has been largely indirect, to see
through Latin and French, demos (people) as in deand largely lexical and mocracy – government by
the people
conceptual...’.
A great example of the
According to one estimate, influence of the Greek lanmore than 150,000 words guage are the two speechof English are derived from es written in English but
Greek words. These in- actually consisting of only
clude technical and scien- Greek words (with the
tific terms but also more exception of articles and
common words like those prepositions) by the former Prime Minister Prof.
above.
Xenophon Zolotas, who
Words that starts with ‘ph-’ was also an economist.
are usually of Greek origin,
for example: philosophy, English expressions dephysical, photo, phrase, rived from Ancient Greek
culture
philanthropy.

Greek mythology has been
very influential in Western
culture, particularly its art
and literature. Unsurprisingly, some common expressions in English derive
from these ancient myths
and beliefs.
To have an ‘Achilles heel’
means to have a weakness or vulnerable point.
Achilles was a Greek hero
and central character in
Homer’s epic poem, The
Iliad. He was only vulnerable at his heel. Example
sentence: I’m trying to eat
more healthily, but chocolate is my Achilles heel.

everything he touched
into gold. Example sentence: My brother’s business is so successful, he
really has the Midas touch!
An idiom which has its
roots in Greek antiquity is
‘crocodile tears’. The phrase
is thought to come from
the popular ancient belief
that crocodiles weep while
eating their victims. In fact,
crocodiles do lubricate
their eyes via their tear
ducts, usually when their
eyes start to dry out after
being out of the water for
a long time. Nevertheless, the behaviour is also
thought to occur when
crocodiles feed. It’s used
in English to describe expressions of sorrow that
are insincere. Example
sentence: The president
shed crocodile tears while
allowing the war to go on.

The ‘Midas touch’ is another common expression deriving from Greek
mythology. Describing
a near-magical ability to
succeed at anything one
undertakes, the expression
originates from a story of What influence has your
King Midas, who is remem- language had on English?
bered for his ability to turn Tell us in the comments
below.

Canada 150: A History Lesson in Your Pocket
The Canada 150 commemorative bank note
was issued by the Bank of
Canada this year to mark
the 150th anniversary of
Confederation. Most sesquicentennial events took
place over the summer,
but there is still time left in
2017 to reflect on this milestone for our country. With
students now settled back
in their classrooms, this is a
perfect opportunity to talk
about Canadian history,
using the Canada 150 $10
bill as a reference.
The Canada 150 bank
note features portraits
of four parliamentarians
who played significant
roles in Canada’s history.
Sir John A. Macdonald
and Sir George-Étienne
Cartier were two Fathers
of Confederation and Macdonald was also Cana-

da’s first prime minister.
Agnes Macphail was the
first woman elected to
the House of Commons,
and James Gladstone—or
Akay-na-muka (his Blackfoot name)—was the first
senator of First Nations
origin.

Chamber Arch located in
the Peace Tower on Parliament Hill. This chamber
was dedicated in 1927 to
all Canadians who died in
military service during the
First World War. It has since
come to honour all Canadian men and women who
gave their lives in service
The four portraits appear to their country.
with an image of the Hall
of Honour in the back- The note includes eleground. This central cor- ments to represent Canridor of the Centre Block ada’s Indigenous peoples
on Parliament Hill lies as well. In addition to the
between the House of portrait of James GladCommons and the Senate stone, a member of the KaChamber. The Centre Block inai First Nation, the note
is where national issues are features an image of Owl’s
examined and where par- Bouquet, a stone-cut and
liamentarians—like Mac- stencil print by acclaimed
donald, Cartier, Macphail Inuit artist Kenojuak Asheand Gladstone—introduce vak, and a representation
legislation, debate it and of the Assomption sash,
pass it into law.
or arrow sash, an important cultural symbol of the
The Canada 150 note also Métis people. The sash
depicts the Memorial has significance in the

Atlantic provinces and the orative notes will be disFrench-Canadian culture North) are depicted on the tributed through Canada’s
financial institutions in
too. Worn by early French back of the note.
2017. To get one, simply
settlers, the sash became a
visit your local bank or
Several
Canadian
symbols
hallmark of the voyageurs
and fur traders in the 18th also grace the note. They credit union.
include the Canadian flag,
century.
proclaimed as such in Feb- A t t e n t i o n Te a c h e r s :
At the time of Confedera- ruary 1965, and the coat of Download the new free
tion in 1867, Canada con- arms, which contains the lesson plan from the Bank
sisted of only four provinc- motto of the Dominion of Canada: BUILD A BANK
es; since then it has grown of Canada—A Mari Usque NOTE: Exploring Canada’s
to include ten provinces Ad Mare—meaning “From history, land and culture
and three territories. The Sea to Sea.” Lastly, the Can- through money.
names of all of Canada’s ada 150 logo, the official Visit: www.bankofcanada.
provinces and territories Government of Canada ca/schools
and the dates when they logo to help celebrate
entered Confederation ap- the 150th anniversary of Visit www.bankofcanada.
pear in English and French Confederation, appears on ca/banknote150 to learn
more about the design
across the top and bottom the note.
and security features of
of the large window on the
bank note, in small metal- The Canada 150 note is the Canada 150 note. Folquite special, as it’s only low the Bank on Twitter
lic text.
the fourth commemora- (@bankofcanada) for the
Landscapes from five re- tive bank note issued by latest news from the Bank
gions of Canada (the West the Bank of Canada in its of Canada.
Coast, the Prairie provinc- 82-year history. It began
es, Central Canada, the circulating on June 1st. In
all, 40 million commem-

Black History Month: Remembering Viola
Desmond’s fight for change
Vi o l a D e s mond was
a successful
Black Nova
Scotia businesswoman
who defiantly refused
t o l e a ve a
w hites - o nly area of a
movie the atre on November 8,
1946, and
was subsequently
jailed, convic ted and

Finance Minister Bill Morneau puts his hand on the
shoulder of Wanda Robson, the sister of Viola Des- fined.
mond, as it is announced Desmond will be featured
on Canadian currency during a ceremony in Gatineau, While she was unsuccessQue., on Dec. 8, 2016.
ful in her subsequent efOn a fall evening in 1946, face of racism would prove forts to quash her criminal
one woman’s act of cour- to be a pivotal moment in conviction, her story resulted in a milestone huage and resilience in the Canada’s history.

man rights case in Canada. of Nova Scotia, Mayann
Francis, the first Black Nova
Desmond’s court case was Scotian and only the secone of the first known legal ond Black person to hold
challenges against racial such a position in Canada.
segregation brought by
a Black woman in Cana- The premier at the time,
da. It was an inspiration Darrel Dexter, issued a
for change and part of a public declaration and
wider set of efforts toward apology, saying charges
racial equality across the should never have been
laid and that Desmond’s
country.
conviction was a miscarThe case touched a nerve riage of justice.
within the Black community and added to the In 2018, the theme of the
growing consciousness Government of Canaregarding racial discrim- da’s Black History Month
ination in Nova Scotia. campaign is Black Canadian Women: Stories of
Desmond eventually re- Strength, Courage and Viceived a posthumous free sion. Viola Desmond’s coupardon from the Nova Sco- rageous stand and ensutia government on April ing fight for justice is one
15, 2010. It was granted by such story and is about to
then-Lieutenant Governor make history once again.

Later this year, Viola Desmond will become the
face of Canada’s new $10
bank note, becoming the
first Canadian woman to
appear on a regularly circulating note.
The Bank of Canada is
proud to feature Viola Desmond as the portrait subject of this human rightsthemed note. This note
will gradually become
available to the public
starting at the end of this
year, alongside other $10
bank notes already in circulation. The reverse side
of the new $10 note will
depict symbols and images that complement Viola
Desmond’s achievements
and reflect the broader
themes of social justice
Continued on page 20
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How much Greek you feel…

By Christos ILIOPOULOS*
“… and after the interview,
the Consul will make a report on how much Greek
you feel”. There are thousands of people, born outside of Greece, to at least
one parent or grandparent
(and sometimes to a great
grandparent), who wish to
obtain the Greek citizenship and passport. They
usually have several family documents showing
their “Greek” history, birth

and marriage
cer tificates,
baptism documents, re cords of entry
in a foreign
country, passports, photographs with
information,
newspaper
clips etc.
For someone
who was born
abroad, and is
of Greek heritage, there
are basically two ways to
apply for the Greek citizenship. The first option
is the main application for
“kathorismo” of the Greek
citizenship, through an
unbroken chain of documents, which start from
the birth of the Greek ancestor who was actually
born in Greece, his/her
marriage certificate, to the
birth of the present applicant for the citizenship.
To succeed in this process
you only have to have your

documents in order.
The “only” of course, in
most cases, is too much!
All the basic names of
the family must be consistently written with no
significant changes of the
name of the same person
from one document to
the other. The marriage
of the initial Greek - born
ancestor must be religious
or only civil, depending on
whether the ancestor was
a man or a woman, having
married a non - Greek.
The marriage certificate
must state the degree of
marriage for the groom
and the bride (if it was a
first marriage for either of
them or not) and also their
parents’ names. The public
documents from a foreign
country must have either
the seal of the Apostille
(Convention of the Hague
of 5 Oct. 1961) or notarization by the Greek Consulate of that country. Etc, etc.
If you satisfy these and
some other conditions,

the unbroken chain of documents will get you the
Greek citizenship, even if
you do not speak a word of
Greek and you have never
visited Greece.
What happens, though,
if you are really of Greek
heritage, if your mother or
grandmother used to cook
melomakarona and kourabiedes in Christmas, if you
have been eating moussaka all your life, if many
members of your family
were married and baptized
in the Orthodox church, if
you have even once dived
in the water in freezing
mid-winter to catch the
cross on Epiphany (6th of
January), but for some unfortunate reason, you can’t
find that birth cert. of your
Greek - born ancestor in
Greece? Or your Greek ancestor was never actually
born in Greece, but in Asia
Minor, in the Middle East,
or anywhere else in the
world? Or his/her name
is so much misspelled or

anglicized, that the Greek
Consulate refuses to give
you an identification certificate that Ioannis Constantinopoulos was or is
the same person with John
Constantine?
This is the case where you
can file for citizenship under the second option, the
naturalization application
as a person of Greek descent. You must file all your
documents at the Greek
Consulate under Article 10
of the Code of Greek Citizenship, plus sit the interview with the closest high
ranking Greek official, who
is the Consul of Greece. In
that interview, if you speak
Greek, chances are you will
get a favorable report. If
you do not speak so much
the language, you can still
get a positive report, if you
can demonstrate knowledge of the Greek way of
life, of Greek history, of
present day Greek affairs,
if you can show that you
have been to Greece and

2018 Cyprus Elections –The Land of myths

Andreas C Chrysafis
I have been listening carefully to public interviews
and statements given by
the presidential candidates and I am not convinced that after the elections the country will leap
forward to a more stable
future or to enjoy a socially conscientious government as promised by
those contestants aspiring
for the top chair! Generally,
politicians in Cyprus have
not performed well and
there is no indication they
will do better next time
around.
Why should they? The cultural and political system
works perfectly well for
them; it’s not what one
knows but whom he/she
knows! Meritocracy in the
system is a rare commodity indeed!
With the exception of the
nationalist candidate all
the other hopefuls are a
product of the same political mould and rose to power within the system and
remain so as an integral
part of the Cyprus politicocracy (Kommatokratia).
They are campaigning
for votes by sharing the
same superficial rhetoric
to attract swing voters,
who would help them gain

an edge over come yet another test case
their compet- for the UN and EU; just like
Troika’s Bail-in did to the
itors.
economy! The BBF issue
Pe o p l e a r e is very high on the elecaware that it’s tioneering campaign but
wishful think- none of the politicians and
ing to expect candidates offer – except
changes from for pies in the sky – real
the current clarity on how to deal with
political elite the issue.
mentalit y.
Choosing a Actually, the political
n e w p r e s - system on the island has
i d e n t w i l l always produced seccertainly not ond-rate politicians that
alter the ex- dare not stand up to be
isting ethos but would counted and do the right
instead intensify the po- thing. In fact, they shamelitical power of the status fully voted with the Anquo. Electing a dynamic astasiades government
leader with statesman- for the Bail-in robbery on
ship charisma and a vision stealing people’s pensions,
to propel the nation to cropping worker’s wages
greater heights would be and raiding people’s bank
a miracle for Cyprus and accounts in order to save
miracles rarely happen in a corrupt banking system.
That’s the kind of calibre
real life!
of leadership Cyprus proHowever, no matter what duces; spineless politicians
happens at the polls a that quickly forget the
President will ultimately people and the reason that
be elected! Come Election put them in office in the
Day, voters will rush out first place!
to execute their civic duty
and cast a ballot for the To this very day, the govleader of their own choos- ernment feels no remorse
ing on the misconception or shame for approving
that that what democracy Troika’s 2013 banking crimis all about; cast a vote and inality and the President
hope for the best! Greeks campaigns for re-election.
do not choose on poli- His government’s thievery
cies when voting but like has triggered an economic
drones, they blindly follow collapse, personal bankpolitical party dogmatism! ruptcies and a suicide rate
never seen before on the
Ironically only a rare few island. Five years on and
would question the sys- fully protected by the estem itself; an institution- tablishment, those same
al and corrupt political banks are now planning a
system that in the past new and more radical onten years has bankrupted slaught against the most
Cyprus and brought ruin vulnerable sector in socito a wonderful island. To- ety; repossession of homes
day however, the Republic in the name of institutional
faces a greater risk under profit and greed!
the proposed Bi-Zonal,
Bi-Communal Federation Without a shred of social
(BBF) and be partitioned. responsibility, bank-reposThe island is about to be- session orders are expect-

ed to start soon after the
2018 elections. For the first
time ever in the history of
Cyprus, homeowners in financial difficulties (mostly
triggered by the Bail-in
catastrophe) will forcibly
be thrown out onto the
streets and become homeless statistics.

and the electorate are truly
faced with a dilemma; to
choose a President straight
from one frying pan and
into another! Traditionally,
entire families of Cypriots
vote on party-dogmatism
and the same is expected this month but with
one difference: there are
thousands of disenfranchised citizens and they
will punish the system at
the polls – a weak government is anticipated as
a way to clip the wings of
the major parties and force
politicians start to support
the people and not a failed
political system.

Actually, the selling of toxic loans to third parties has
already begun and repossessions are not far behind.
With the government’s approval, Hellenic Bank has
just unloaded 145-million
property package to a Norwegian hedge fund at less
than 40% of their actual
face value - some believed Politics on the island have
to be much, much lower always being considered
failed/faked politics but
than that!
especially this year. Vast
Why borrowers and prop- amounts of money are
erty owners were not of- spent on sleek campaigns
fered the same opportu- to “convince” the public to
nity or the right of first go out and vote. All parties
refusal before dumping fear that the electorate will
their home-loans onto choose to abstain and for
loan sharks remains a well- certain would destabilize
kept secret! Contrary to the traditional dogmatic
pre-election spin, citizens voting pattern. That will
are not stupid and the send a severe message
outcome of such a move is and devastating blow and
quite obvious to everyone- to all the political parties
that the people control the
a social chaos!
government and not the
Now that the banks have other way round.
been given the green light
by Parliament to dump It is estimated that more
toxic loans on the inter- than 35% of voters will
national market for quick choose to disassociate
cash, nothing stops them themselves from a political
selling home mortgages! system that manipulates
This move will open up their vote in the name
the floodgates of social political-party expediency.
disobedience and possibly Out of 40.000 new young
outright revolt to protect eligible voters last month,
the rights of the people. more than 30.000 decided
The voters for sure, will not NOT to register.
forget the government’s
Bail-in and its staunch This paints a grim picture
support of the banking of things to come in the
life of politics in a pseusystem.
do-democracy; one that
No matter what happens aims to accommodate the
at the polls the country elite and a banking system
demands a government but chooses to ignore and

how often, if you have
relatives, friends or business there, if you are a
member or any Greek club,
organization or the Greek
Church in your country etc.
In other words, if you can
prove “how much Greek
you feel”.
After the interview and
the not-disclosed Consul’s
report, your file will be
shipped to Greece, where
it will be examined by
the administration, to be
determined whether it
satisfies the conditions of
the law, in order to grant
you your Greek citizenship, despite the fact that
you are missing one or
more preconditions, which
prohibited you from filing
under the first option.
*Christos ILIOPOULOS,
attorney at
the Supreme Court of
Greece , LL.M.
www.greekadvocate.
eu
e -mail: bm-bioxoi@
otenet.gr

protect the ordinary citizen at large.
In the final end the country
has to have a government
to govern the nation. Good
or bad that’s the system
of today and people have
to make a choice: go out
and vote for a party of a
lesser evil; abstain or cast
a white/blank vote and reduce the power base of all
the political parties so they
start to pay attention of
people’s needs and not be
ignored after the elections.
Ultimately, the final word
rests with the electorate
and on January 28, they
will decide who is going to
manipulate their vote less
than the other!
Andreas C Chrysafis
January 4, 2018
Author/Writer/Artist
w w w. f a c e b o o k . c o m /
ACChrysafisAuthor
www.facebook.com/ACChrysafisArtGallery
Andreas C Chrysafis is a
UK published author of
five books and over 400
press articles. His latest
books “Aphrodite’s Sacred
Virgins” and “Andreas C
Chrysafis ART –Volume 1”
are available to the reading
public from bookshops,
Amazon and Online book
providers.
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Canadian pharmacare is closer to becoming a reality

The fact that Ontario’s health minister, Eric Hoskins, is resigning from his post to head
up a newly announced advisory council on a Canadian pharmacare system bodes
well, meaning Ottawa’s new initiative may go beyond being “just another study.”
Hoskins is a longtime advocate for pharmacare.
Katherine Boothe, McMas- what pharmacare advocates have been waiting
ter University
for? Maybe.
A universal pharmacare Some of the early details
program can help re - give reason for optimism,
move inequities in ac- while others raise concerns.
cess to drugs based age, My research shows that to
income and geography, understand current reform
and achieve savings in the efforts, we need to learn
overall cost of pharmaceu- from our history. Specifically, we should take lesticals.
The 2018 federal budget sons from past attempts
included a promise to cre- to expand public health
ate an Advisory Council insurance in Canada. Doing
on the Implementation so can help us understand
of National Pharmacare. the obstacles facing the
Essentially, pharmacare new advisory council as
would mean Canadians well as opportunities for it
would have the costs of to achieve real change.
drugs and medications One concern is that the
covered under our public new council will amount to
health insurance system. “just another study.” There
Is Ottawa’s announcement have been a number of fed-

erally sponsored studies
of pharmacare in the past,
from the 1943 Heagerty
Committee to the current
parliamentary standing
committee on health that
has been studying the
development of a national
pharmacare plan since
December 2015 and is
due to issue its final report
shortly.
Some observers have been
encouraged by the word
“implementation” in the
new advisory council’s
name. But there are certainly many details that
will need to be worked
out if pharmacare is to be
implemented on a national scale.
Overhaul needed

A concrete step to ensuring success would be
to give the council the
mandate and resources
to focus on a detailed implementation plan, rather
than revisiting yet again
whether Canada actually
needs expanded public
pharmaceutical insurance.
Another concern is that
the council will be too timid, focusing its attention
on “patching up” existing
drug insurance programs
rather than planning for
the major overhaul many
experts believe is necessary.
Incremental change may
seem attractive, but my
research has found that
this approach limits opportunities for achieving
meaningful expansions in
public health insurance.
Since the earliest days of
Canadian health policy
development, many politicians and top bureaucrats
have viewed pharmacare
as fundamentally unaffordable. This idea has persisted despite evidence to
the contrary, and it makes
them reluctant to consider
bold reforms.
However, when it comes to
expanding public health
insurance, the research
shows that incremental
approaches do not tend
to culminate in significant
change]. Instead, incremental reforms that are
intended to expand coverage step-by-step stall
because they require resources but do not deliv-

er on important reform
objectives, like improved
equity and access and
better cost control.
Finance Minister Bill Morneau hinted the day after
the budget was tabled
that the advisory council
was being steered towards
constrained reform. He
told the Economic Club of
Canada that he anticipated a pharmacare strategy
that “deals with the gaps,
but doesn’t throw out the
system that we currently
have.”
Key pharmacare advocate
on board
There has been only one
example of a major expansion in Canadian health
insurance since public hospital insurance was first
introduced: Nationwide
medical insurance in 1968.
However, this required
federal-provincial cooperation, an attentive public
pressing for change and
significant political will
from then-prime minister
Lester B. Pearson.
A promising sign of political will is the choice of
Eric Hoskins to chair the
council. Hoskins has been
a longtime advocate of
national pharmacare.
He presided over the 2017
expansion of Ontario public drug programs to cover
children and youth up to
age 25, and he left his position as Ontario’s minister
of health in order to helm
the new council.
The budget calls for the
council to learn from “domestic and international

models” of pharmaceutical insurance, but lessons
from our own experience
should not be ignored.
Understanding the successes of other pharmacare programs will be
helpful, but successful implementation will depend
on understanding and
addressing the barriers
faced by past attempts
at reform here in Canada,
particularly the erroneous
but entrenched idea that
pharmacare is fundamentally unaffordable.
Keeping the pressure on
Everyone can contribute
to making the advisory
council a success and a
national pharmacare program a reality.
Experts need to clearly
communicate the evidence about how good
pharmacare systems work
and how much they cost.
The public needs to evaluate that evidence against
their own values regarding
public health care, and
keep the pressure on their
leaders for results.
The advisory council needs
to be careful in its analysis
of the evidence and bold
in its recommendations.
The ConversationFinally,
politicians need to have
the courage to seize this
once-in-a-generation opportunity to make a real
difference to the health of
Canadians.
Katherine Boothe, Associate Professor, Political Science, McMaster University

Canadians take more money out of retirement
savings to pay for expenses: survey
which is nearly 22 per cent
more than the average
amount of $17,213 taken
out in 2016.
“We’ve seen a steady increase in the amount of
money Canadians are withdrawing from their RRSPs
to meet short-term needs;
this should be considered
only as a last resort,” said
Robert Armstrong of BMO
About 40 per Global Asset Management.
cent of the
1,500 people “ There are tax conse polled online quences associated with
in December by the Bank withdrawing from your
of Montreal (BMO) said RRSP, so be sure to consult
they have made a with- a financial professional to
ensure you have exhaustdrawal from their RRSP.
ed all other options that
The average amount with- may be available to you,”
drawn from retirement he said.
plans in 2017 was $20,952,
ing more money from their
retirement
savings to pay
for short-term
expenses despite the tax
consequences,
according to a
new bank survey.

About 40 per cent of respondents said they withdrew
money from their RRSPs
By Rajeshni Naidu-Ghelani, compared to the year before, according to a BMO
CBC News
survey. (iStock/Getty ImCanadians took out nearly ages)
22 per cent more money
from their RRSPs last year, Canadians are withdraw-

Reasons for withdrawing
Buying a home was the
most common reason given for withdrawing money,
cited by 27 per cent of
respondents.
Other reasons include:

To help pay for living expenses (23 per cent).
For emergencies (21 per
cent).
To pay off debt (20 per
cent).
Canadians who withdraw
money from RRSPs for
the purpose of buying a
new home or paying for
continuing eduction may
qualify for programs like
the Home Buyers Plan or
the Life Long Learning
Plan, which could reduce

the penalty for early withdrawal.
But those who take money
out for any other purpose
would be taxed for the
amount withdrawn at their
current income tax rate.
‘Expensive’ penalties
Personal finance expert
Rubina Ahmed-Haq said
most people taking money
out of their plans are not
fully aware of the implications.
“Before you withdraw
money from RRSP for any
reason other than retirement, really crunch the
numbers,” she said. “I think
people would be surprised
Continued on page 22

Black History Month: Remembering Viola
Desmond’s fight for change
tion process that called on
Canadians to suggest who
they thought should be on
Continuing from page18
and the struggle for rights the next bank note.
and freedoms.
Viola Desmond was named The excitement surroundas the portrait subject fol- ing the new $10 featuring
lowing an open nomina- Viola Desmond provides

an opportunity to break
with tradition once again
with the next $5 note,
which will feature another prominent Canadian
nominated by the public
who has made a mark on
the history of our country.

In due course, the Bank
will launch another consultation process to seek
input from Canadians on
the portrait subject and
design of the new $5 note,
building on the successes
of this most recent process.

Visit bankofcanada.ca to
learn more about the design and security of Canada’s currency and stay
tuned for the launch of the
next bank NOTE-able campaign. Follow the Bank on
Twitter (@bankofcanada)
for the latest news about

Canadian bank notes.
The Bank of Canada Museum is on Facebook! Follow, like and share the
latest information about
Canada’s new $10 bank
note and much more: @
BoCMuseum
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Turkey’s New Invasion of Cyprus -2018

Andreas C Chrysafis
One more time the Cyprus government has
been caught napping not
having a strategic plan to
diffuse Turkey’s anticipated provocations; provocations that have now
been put into practice!
Like modern pirates, Ankara has sent five war ships
with one objective; to flex
its muscles and stop ENI’s
gas exploration inside Cyprus’s exclusive economic
zone (EEZ).
Because of Turkey’s refusal
to sign the Agreement of
UN Convention of the Sea
it has the audacity to claim
that 70% of those resources found between Cyprus
and Egypt actually belong
to the Turkish Cypriots and
Turkey. It is therefore no
co-incidence that Ankara
has chosen this specific
moment in time to issue
a Navtex for military naval
exercises without consideration or the respect of
international law.
As expected, the Turkish vessels intercepted
ENI’s Saipem drillship from
reaching its offshore Plot
3 Soupia. Using threats
of conflict the warships
blocked Saipem from continuing its exploratory
drilling voyage. Before the
first Navtex had even expired, Turkey issued another one extending its naval
control this time across the

Eastern Mediterranean to
include parts
of the Aegean and Cretan
waters. This
is a cunning
blackmailing
tactic under
the pretex t
of justifying
its control
over Plot 3
to serve as a
w a r n i n g to
both Cyprus
and Greece
that Turkey has the power
to dictate events in the
area. After days of friction Turkey’s new military
provocation has forced ENI
the Italian/French consortium to abandon its drilling plans and withdraw
Saipem from the area.
One can see clearly Ankara’s plans; it will keep on
renewing the Navtex until
Cyprus is pressured by outsiders to submit and negotiate its natural resources
under Ankara’s terms. To
even “talk about it” would
be a grave political mistake
if the government succumbs to pressure of such
a discussion; that would
indicate concessions are
more likely than unlikely!
So far Cyprus has refused
to link the two until a political settlement has been
reached.
It is no coincidence that
the Turkish Cypriot administration is now also
blackmailing Cyprus declaring that it would not
return to the negotiating
table unless all the 12 Plots
are placed on the table
for negotiation before a
political solution is agreed.
Actually, they are now also
warning Cyprus militarily
(for the first time ever) that
the TCs have the means
(meaning Turkey’s military
might) to stop any further
drilling operations inside
Cyprus’s EEZ.

Adding salt to injury, the
TC regime have intentionally laser-carved on
the side of Pentadaktilos
mountain the massive
lettering K.K,T,C (Turkish
Republic of Northern Cyprus) next to the illuminated Turkish flag as a way to
provoke the Greeks. What
kind of a mentality is that
from people that claim to
be “Cypriot compatriots”?
M e a nw h i l e Cy p r u s i s
trapped and the government is now busy seeking
political support to deal
with Turkey’s latest bullying tactics. Mr. Donald
Tusk, the EU President on
behalf of all the EU leaders,
expressed his sympathy
and confirmed his support
of the sovereign right of
the Republic of Cyprus to:
“explore and exploit its
natural wealth inside its
exclusive economic zone
EEZ”.
Cyprus has heard such
shallow rhetoric many
times before; it does not
need fancy words and
sympathy but action! As
meaningful as they are,
Cyprus has barrelful of
such useless UN and EU
resolutions amounting to
nothing drafted by paper lions. Turkey simply
ignores and dumps them
under the carpet.
In July 2014, the EU imposed severe economic
sanctions against Russia
for its “invasion” of the
Ukraine and yet it has declined to act in a similar
manner in support of one
of its own member-states.
It is high time that Cyprus
recognized that there are
no real friends or loyalty in
politics but self-interests.
Indeed, the EU is playing a
cunning game of rhetoric
without substance at the
detriment of Cyprus.

prus should expect no
less than to receive the
same respect and support
as Ukraine did – apply EU
sanctions against Turkey!
That would send a devastating economic and
political blow to the Erdogan regime, which is using
brutality to solve issues.
Such behaviour is not and
cannot be tolerated in a
civilized society and especially in the European
Union!

This is a wake up call for
Cyprus to abandon the
old strategy and formulate
a new tactical offensive
policy that will trigger political and economic cost
to Turkey but also a cost
to the TC puppet regime.
Their conspiracy to destroy
the Republic is certainly a
treacherous act and such
a crime is treated as an act
of treason in any country in
the world. In Turkey thousands have been locked
Irrespective of what hap- up for even thinking about
pens next, the EU’s long- questioning Erdogan’s auterm interests are well thority!
secured either way. There
are gains to be made from Cyprus as a full EU member
Turkey that offer a massive has the political and legal
consumer market and the prerogative to insist on EU
crossroads to the East, sanctions against Turkey
but also from tiny Cyprus that would cost Ankara
that offers the greatest dearly. If the government
discovery of natural gas does not initiate radical
resources in the area. Hun- new policies, Turkey will
gry for energy, Cyprus’s continue its bullying tacliquid treasure would keep tics and no one knows
the European wheels of how far Ankara will take
industry turning for years its provocations unless
stopped on its tracks.
to come.
If Cyprus is to deal effectively with the current
hostilities, it desperately needs a new defense
policy to safeguard the
country and its natural
resources from pirates
like Turkey. Such a policy
should have been applied
years ago, but successive
governments have failed
to do so! Turkey’s aggression in co-ordination with
the TC administration’s
refusal to negotiate unless
the natural gas is offered
as a part and parcel of the
negotiations, it leaves no
other option for Cyprus to
put an end to the ongoing
“negotiations” charade.

It is much wiser to have no
solution than a bad solution! Any further attempts
to negotiate under gunpoint diplomacy would
be suicidal and certainly
bring about the end of the
As a full EU member, Cy- Republic.

Should the Commission
fail to support a member
state in times of adversity
and foreign aggression,
then why remain a EU
member at all? The possibility of a sensible political Cyprexit (but remain
within the Customs Union
Agreement) could in fact
tip the balance of events
and trigger a hurricane for
the EU institution as Brexit
has done. It would finally
force the EU Commission
to re-consider its priorities and main role as to its
responsibility towards all
member states.
Today, Cyprus has no other
option but to resist further
talks and go ahead and apply new effective political
measures against Ankara
and the Turkish Cypriot
regime, which has decided to use militant rhetoric
and threats against the
Republic of Cyprus. Such

Academy Award Winner Olympia Dukakis
Brings Auschwitz Story to Life
(TORONTO, On.)
A largely unknown story
from the annals of Auschwitz is coming to life on
the big screen, thanks to
a team of Toronto-based
filmmakers.
Eleftheromania (Greek
spelling) is the title of the
film, which comes from
the obscure word meaning
“man’s innate desire to be
free” and comes from two
Greek words— eleftheria(freedom) and mania
(desire).
Based on a true story, the
20-minute short film follows author and Auschwitz
survivor Piroska (Olympia
Dukakis) as she shares a
story in contemporary
time from her harrowing
past to a journalist (Anthoula Katsimatides). The
film then flashes back to

the 1940s inside the death
camp.
In the summer of 1944, Nazis enlisted 446 Greek-Jewish prisoners to the horrific
task of leading Hungarian
prisoners into gas chambers. If they refused, they
would be killed. After being given the despicable
order, the Greek prisoners
had a moral debate in their
barracks. Piroska, one of
the Hungarian prisoners,
bore witness to their astonishing decision.
The idea for the film came
to life after Gregory C.
Pappas stumbled upon a
diary entry by a Holocaust
survivor that mentioned
the Greek-Jewish prisoners
and their dilemma.
After several years of research, which included
scouring the archives at

Auschwitz and official
testimonies from SS officers, Gregory teamed up
with Toronto-based writer
Joanna Tsaniswho transformed the true story into
a screenplay and co-produced the film with Gregory Pappas and Award-Winning Canadian producer
Chuck Scott.
Where passion lives, passion follows. Soon Eleftheromania became a team of
over 70 members of Ontario’s talented film community including award-winning director David Antoniukand dozens of actors,
extras and production
support. Eleftheromania
was mostly filmed in Toronto. Additional scenes
were shot in New York City.
With music playing a central role in the film’s story,

eminent singer Glykeria
(who was once awarded
the “golden key of the city”
by the Mayor of Jerusalem)
joined the production to
singGreek ballad “Minore
Tis Avgis” for the closing
credits.
The team’s aim is to share
this widely unknown but
widely important story
with the world. As David
Antoniuk states,
“How we live our lives
and the choices we make
define the margins of morality for those who come
after us. In Eleftheromania
a woman recounts the
story of people having life
or death choices foisted
upon them. (...)This story
is one that needs to be
honoured and retold again
and again.”
Directed by David Antoni-

uk, written and produced
by Joanna Tsanis, produced by Chuck Scott and
Gregory C. Pappas, and
starring Academy Award winner Olympia
Dukakis, Eleftheromania will
premiere at the
Toronto Shorts
International
Film Festival on
Friday, March 2
at 9:10pm.
Tickets can be
purchased here:
http://tisff.net/
toronto/content.asp?PageID=1
More details
about screenings and film
festivals will be
shared on the

statements of conflict by
the TC regime makes it
abundantly clear that the
regime no longer represent the interests of their
own people but the interests of their paymasters
in Ankara; for they dictate
their every move!
There are public feelings
that the government must
now take action and shut
the crossings but also
freeze all EU funding to
the TC puppet regime until
they come to their senses
and put an end to Turkey’s
meddling and hostilities.
As a way forward Cyprus
passports and citizenship
held by TCs must also be
revoked until a reunification solution is found
without any presence of
Turkish troops on the island.
Games of deviousness
must finally come to an
end and allow the two
peoples to prosper together as equal citizens
and to share equally the
rewards of the Republic
such as; EU citizenship,
freedom of movement; the
wealth of natural gas and
social stability but above
all else, live in peace under
Democracy and the Rule of
Law. The TCs cannot have
it both ways!
Andreas C Chrysafis - @
ac_chrysafis
February27, 2018
Author/Writer/Artist
w w w. f a c e b o o k . c o m /
ACChrysafisAuthor
www.facebook.com/ACChrysafisArtGallery
Andreas C Chrysafis is a
UK published author of
five books and over 400
press articles. His latest
books “Aphrodite’s Sacred
Virgins” and “Andreas C
Chrysafis Art – Volume 1”
are available to the reading
public from bookshops
and online providers such
as Amazon Books and Kindle Books worldwide.

film’s website www.eleftheromania.com and Facebook page www.facebook.
com/eleftheromania.
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Greece needs social stability and consensus
to return to normality, BoG governor says

Greece needs social stability and consensus to
achieve the country’s return to normality, Bank of
Greece’s governor Yannis
Stournaras said on Monday.
Presenting the bank’s annual report, the central
banker said that the country, after the completion
of the programme, must
convince productive forces
and international markets
that “it has definitely left
past practices behind it
and was back on a convergence course with Europe”.
Stournaras said that Greece
should be cautious in its
next attempts to access
international capital markets, noting that he was in
favour of a precautionary
credit line. “A smooth exit
from the programme and
a successful course in a
new, post-crisis European
normality needs a commitment to safeguarding the
achievements made thus
far, to implementing a prudent economic policy after
the programme and continuing structural reforms
until their completion,” the

central banker said.
He said that a recent seven-year bond issue was
successful amid turmoil
in international markets,
but noted that caution
was needed as turmoils
seemed to affect countries
with a weak credit rating
and less strong economy
more deeply. Additionally,
he said that international
experience has shown
that a test return to the
markets to create a cash
buffer before the end of
the programme, created a
climate of confidence and
prepared the country’s exit
from the programme.
However, he reiterated
that Greece should examine the possibility of
a precautionary support
programme, which could
offer financing security
for the Greek state and
Greek banks after the
end of the programme in
August 2018. A precautionary credit line from
the European Stability
Mechanism (ESM) could
made these funds available without necessitating
their use in advance, he

Continuing from page28

you borrowed $20,000,
now give it back,’ because
you’ve taken it from you
own account.”
She recommends looking
at other ways to access
money like taking a shortterm low-interest loan or
using a line of credit as a
more “financially sound”
way to deal with financial
problems.
“That also puts you on a
payment plan, so it makes
you a little bit more accountable for the money that you actually borrowed,” she said.

noted, whereas
accumulating
cash reserves
required immediate borro w i n g t h a t
burdened the
country’s annual debt servicing costs.
Additionally,
this precautionar y sup port frame work ensured
the continuation of a waiver for Greek
state bonds to be used as
collateral in the Eurosystem until Greece obtains
an investment-grade credit rating.
The central banker said
Greek banks have set ambitious goals in reducing their non-performing
loans in the next two years.
Greek banks are following
a timetable set for a gradual reduction of non-performing exposures with
the aim of lowering their
NPEs by around 37 pct
in the period from June
2017 to December 2019.
Stournaras asked Greek
banks’ managements to
intensify efforts to achieve
their business plans on this
front, as “there is no room
for complacency since the
domestic financial system remains vulnerable
to macroeconomic and
financial turbulence”.
Stournaras said that despite the progress made,
recorded in significant
economic data, risks remained and noted that
in this framework it was

necessary to readjust a
policy mix, lowering the
tax burden. He said that
an above-target fiscal surplus achieved in 2017 was

mainly due to increased direct and indirect taxes
revenues from previous was minimal, indicating
fiscal years and a reduction taxation fatigue.
in public spending, while ANA-MPA
the revenue increase from

After U.S. President Donald Trump announced
a proposal to slap hefty
tariffs on steel and aluminum imports, Finance
Minister Bill Morneau
says Canada is ready to
retaliate if necessary.
“Canada is an integral part
of the supply chain on
steel and aluminum in
North America,” Morneau
told CTV Question Period
host Evan Solomon.
“We clearly have said that
this is important to maintain the ability for us to
trade back and forth…
And obviously we’re going
to be firm. We’re going
to say that this is not an
acceptable possibility for
us to put tariffs on an important commodity like
steel and aluminum.”
Trump announced the proposed tariffs on Thursday,
outlining a 25 per cent
tariff on imported steel
and a 10 per cent tariff
on imported aluminum.
Canada is the top supplier
of both metals to the U.S.,
with $15 billion a year in
combined sales.
Morneau said the Liberal government’s first approach is to make its position on the issue known.
If that fails to sway the
Trump administration,
Morneau added, “We’ve
clearly said that we’re prepared to react.”
“I spoke to Treasury Secretary (Steven) Mnuchin
this week to give him our
point of view,” Morneau
in the survey said they are explained. “He clearly unnot planning to contribute derstood. So we’re going
to keep working to make
to their RRSPs this year.

or fund or any type of
signal that there would
be a contingency plan if
NAFTA goes off the rails
or if these other trade
irritants come along.”
The 2018 budget, Scheer
added, “failed to treat
these types of trade issues
seriously” and included
nothing to make Canada
“a more attractive place
to invest.”
Such measures, he said,
could have come in the
form of lower tax rates or
regulatory reductions.
Scheer also said that he
would have liked to see
the government conduct
more outreach to American companies that rely
on Canadian trade in order
to put pressure on the U.S.
administration.
“If investors around the
world and within the United States don’t see Canada
as a place where they’re
fighting to get into, then
we have fewer voices in
the United States putting
pressure on the administration to keep that border
open,” he explained.
Scheer also cautioned
against imposing retaliatory measures in the wake
of potential steel and aluminum tariffs.
“We have to understand
that any escalation in a
trade fight also hurts our
own economy,” he said.
“So, as we slap tariffs on
things that we import in
from the U.S., that raises
costs and damages our
economy, so we have to be
very careful. That’s not the
preferred option.”

Canadians take more money out
of retirement savings to pay for
expenses: survey
by how expensive it is from
an income tax penalty perspective.”
With consumers holding
a record amount of debt,
especially in big cities like
Vancouver and Toronto,
where they might be feeling “stretched to their absolute limit,” taking money
out of retirement plans can
be really tempting, said
Ahmed-Haq.
“If they have been diligently saving in their RRSP and
they’re really struggling to
make their bills meet, they
might look at that chunk of
change and say why don’t
I take $10,000-$20,000 out
of here and just ease my
burden a bit on the other
side,” she said.
But then they lose out on
what they’ve been saving,
she said.
And plans to repay that
money to the plan often
fall short.
“When you borrow from
your RRSP, you’re borrowing from yourself, and
there’s no one knocking
on your door saying, ‘Hey,

Withdrawals by region
The lowest average
amount withdrawn was
$12,374, in the Prairies,
with paying for living expenses cited as the main
reason; the highest was
$23,505, in Atlantic Canada, where the most common reason given by respondents was to buy a
home.
On top of withdrawing
more money from retirement plans, more than
one-third of respondents

Morneau says Canada ‘prepared to
react’ against U.S. tariffs if necessary

sure that all of the people
that are involved in this decision get to what we hope
will be the right answer.”
Morneau offered no specifics regarding potential
retaliatory trade measures.
He also rejected the U.S.
government’s national
security rationale for imposing tariffs, saying that
they would “harm” both
Americans and American
businesses.
“We’re going to remind
them that we don’t think
a trade war is in anyone’s
best interests, and we
don’t want to be forced to
react, but of course we will
if we have to,” he added.
“We’re working to make
sure we get to the right
conclusion, which is to
exempt Canada from this
action.”
Scheer cautions against
retaliation
Conservative leader Andrew Scheer criticized the
Liberal government for
including nothing in their
recent budget to buffer
the effects of a potential
trade war.
“We have a lot of difficulties right now with our
trading partner and I believe that this government
should be doing more,”
Scheer told CTV’s Question
Period.
“We just saw in the budget
not a single paragraph

The top reasons given:
They don’t have enough
money (44 per cent).
They are paying off debt
(25 per cent).
They have other things to
spend money on (21 per
cent).
More than half of the respondents — 59 per cent
— said they’re putting
money into their savings
account and keeping it as
cash.
Knowledge about RRSPs
was down slightly in those
surveyed, to 79 per cent
from over 80 per cent in
the previous year.
The online survey of 1,500
adult Canadians by BMO
was conducted by Pollara
Strategic Insights between
Dec. 21 and 28, 2017. A
random sample of this size
would yield a margin of error of plus or minus 2.5 per
cent, 19 times out of 20.

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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Μήνυμα Υφυπουργού Εξωτερικών,
Τέρενς Κουίκ, για την Παγκόσμια
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Η θεσμοθέτηση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ως
πράξη αναγνώρισης της
προσφοράς της Ελληνικής
γλώσσας στον παγκόσμιο
πολιτισμό, της γλώσσας
που συνέλαβε και προσέφερε τις έννοιες της πόλης
και της πολιτικής. Το ήθος
της ελληνικής αυτοσυνειδησίας εκφράζεται με
την γλώσσα των Ελλήνων,
πρώτων στην ιστορία της
Οικουμένης, οι οποίοι διαμόρφωσαν ήθος πολιτών
lancers is higher this year, στο πλαίσιο μίας δημοκρα- μιλά έτσι για τη γλώσσα,
θα μπορούσε να γεννήσει
accounting for 29 percent τικής κοινωνίας.
ένα πολιτισμό, που άσκησε
of cases.
Other leading jailers of Ο Αριστοτέλης έγραψε ακατανίκητη έλξη σε όλο
journalists in 2017 are Er- στα «Πολιτικά» ότι ο αν- τον τότε γνωστό κόσμο
itrea, with 15 cases, and θρώπινος λόγος αποτελεί έως και τα απομακρυσμέAzerbaijan and Vietnam, την μεγαλύτερη απόδειξη να οροπέδια της Ασίας.
Η πολυκύμαντη Ελληνική
with 10 cases each.
του ότι ο άνθρωπος είναι
The international commu- από τη φύση του «ζώον ιστορία δίδαξε σε όλα τα
nity has done little to iso- πολιτικόν». Ο Σεφέρης έθνη, και μέσω των «Ιστοlate repressive countries έγραψε στις «Δοκιμές» του ριών» του Ηρόδοτου, την
and U.S. President Donald ότι από την εποχή του Αγί- πολυπλοκότητα της «μοίTrump’s nationalistic rhet- ου Παύλου ως το Διονύσιο ρας», και την ισορροπία
oric and insistence on la- Σολωμό, ο ελληνικός λαός, μεταξύ των κανόνων της
beling critical media “fake μέσα από συνθήκες, που γεωγραφίας και της δυναnews” serves to reinforce εύκολα θα καταντούσαν μικής ατομικής πρωτοβουthe framework of accu- άγλωσσο οποιονδήποτε λίας των Ελλήνων, από την
sations and legal charges άλλο λαό, έσωσε τη γλώσ- εποχή των πρώτων αποικιthat allow such leaders to σα του για να την παραδώ- σμών μέχρι την σύγχρονη
preside over the jailing of σει στις μελλοντικές γενιές. Διασπορά.
journalists. CPJ’s 2017 cen- Ο διανοητής Ευάγγελος
sus found the number of Παπανούτσος μίλησε για Ο πολιτισμός μας μιλά για
journalists jailed for “false τους χυμούς των συμβό- εμάς, εξιστορεί και εξηγεί
news” doubled this year, λων των λέξεων, τις οποίες τη στάση μας στο διεθνές
γίγνεσθαι κάθε εποχής.
to 21 cases.
αποκαλούσε «πλάσματα
Είναι το μεγάλο και ειPoor prison conditions is ζωντανά».
ρηνικό όπλο μας. Δεν θα
another issue this year,
with two journalists jailed Μόνον ένας λαός, που μπορούσε να ανήκει σε άλλον παρά στην Ομογένεια
in China, including Nobel
laureate Liu Xiaobo, dying
just weeks after being released on medical parole,
and several others seriously ill. In Egypt, CPJ found
over half of the jailed journalists have health conditions.
Γιόρκ, των Πανεπιστημίων
The prison census ac- Η διατήρηση της ελληνι- Τορόντο και Γιόρκ και του
counts only for journalists κής γλώσσας στην Ομογέ- Toronto District School
in government custody νεια είναι ζήτημα ύψιστης Board και των ομογενειαand does not include those εθνικής σημασίας θέμα με κών ΜΜΕ που ανταποκρίwho have disappeared or αυτονόητες προεκτάσεις θηκαν στην πρόσκλησή
are held captive by non- που δε χρειάζονται ανά- μας να γιορτάσουμε μαζί
state groups, such as sev- λυση.
τη θεσμοθέτηση της 9ης
eral Yemeni journalists CPJ
Φεβρουαρίου ως Παγκόbelieves to be held by the Ευχαριστούμε τους εκπρο- σμιας Ημέρας Ελληνικής
Ansar Allah movement, σώπους των φορέων Ελλη- Γλώσσας. Ιδιαίτερα εποιknown as the Houthis. νόφωνης Εκπαίδευσης της κοδομητική συζήτηση και
These cases are classified Ι. Μητρόπολης, της Ελληνι- ανταλλαγή απόψεων και
as “missing” or “abducted.” κής Κοινότητας Τορόντο, ιδεών με στόχο τον συντοCPJ has been conducting της Ελληνικής Κοινότητας νισμό των προσπαθειών.
an annual survey of journalists in jail since the early
1990s.
CPJ’s list is a snapshot
moting health conditions.
of those incarcerated at Dr. George I. Traitses
The review of nearly 100
12:01 a.m. on December
1, 2017. It does not in- Think about listening to studies conducted over a
clude the many journalists your favorite song. How 20-year period and involvimprisoned and released does it make you feel? ing more than 9,000 particithroughout the year; ac- Are you “carried away,” pants found that, depending
counts of those cases can removed from the stress on the study, music therapy
be found at https://cpj. and strife of your daily reduced pain intensity, emoorg. Journalists remain on existence for even a few tional distress, and even use
CPJ’s list until the organi- precious minutes? It’s been of pain medication.
zation determines with said laugher is the best
reasonable certainty that medicine, but laughter may music - Copyright – Stock
they have been released or have a companion therapy: Photo / Register Mark In
fact, according to several
have died in custody.
music.
of the studies reviewed,
###
CPJ is an independent, A review of studies sug- exposure to music reduced
nonprofit organization gests music reduces acute self-reported pain intensity
that works to safeguard and chronic pain related to by a full point on a 0-10
press freedom worldwide. cancer and other pain-pro- pain scale compared to

των οικουμενικών αξιών,
οι οποίες νοηματοδοτούν
τον σύγχρονο
πολιτισμένο
κόσμο, μεταλαμπάδευσε
την ουσία της
δημοκρατίας,
και συνέβαλε
ουσιαστικά
στην διάδοση
του Χριστιανισμού.

Record number of
jailed journalists
for second year, CPJ
census finds
Turkey, China, Egypt
continue to top list
New York, December 13,
2017--For the second year
in a row, the number of
journalists imprisoned for
their work hit a historical
high, as the U.S. and other
Western powers failed to
pressure the world’s worst
jailers--Turkey, China, and
Egypt--into improving the
bleak climate for press
freedom, the Committee to Protect Journalists
found.
As of December 1, 2017,
CPJ found 262 journalists
behind bars around the
world in relation to their
work, an increase on last
year’s historical high of
259. Turkey is again the
worst jailer, with 73 journalists imprisoned for their
work as the country continues its press freedom
crackdown. China and
Egypt again take the second and third spot, with 41
and 20 cases respectively.
The worst three jailers are
responsible for jailing 134-or 51 percent--of the total.
“In a just society, no journalist should ever be imprisoned for their work
and reporting critically,
but 262 are paying that
price,” said CPJ Executive
Director Joel Simon. “It is
shameful that for the second year in a row, a record
number of journalists are
behind bars. Countries
that jail journalists for what
they publish are violating
international law and must
be held accountable. The
fact that repressive governments are not paying
a price for throwing journalists in jail represents a
failure of the international
community.”
According to CPJ’s census
194 journalists, or 74 percent, are imprisoned on
anti-state charges, many
under broad or vague terror laws. In Turkey, every
journalist on the census
is either accused of or
charged with anti-state
crimes. Although many
journalists cover multiple beats, politics was the
most dangerous, covered
by 87 percent of those
jailed. Nearly all the jailed
journalists are local and
the percentage of free-

η πρώτη ιδέα, η αρχική
σύλληψη, η σημαίνουσα
πρωτοβουλία για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.
Ο Ελληνισμός της Ιταλίας
υπήρξε ο πρώτος που την
πρότεινε, δραστηριοποιήθηκε και την στήριξε. Το
Υπουργείο Εξωτερικών
και η Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού
ευαισθητοποιήθηκαν και
προώθησαν την πρωτοβουλία, η Ειδική Μόνιμη
Επιτροπή Ελληνισμού της
Διασποράς την υιοθέτησε και η Ολομέλεια του
Ελληνικού Κοινοβουλίου
ομόφωνα την αποδέχθηκε
και την θεσμοθέτησε.
Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας υπενθυμίζει στο διηνεκές ότι η
γλώσσα των Ελλήνων οδήγησε, με βάση τα ιστορικά,
φιλοσοφικά και λογοτεχνικά κείμενα, στην γέννηση

Η ελληνική
γλώσσα έχει τα
προνόμια της αόρατης
γραμμής, που ενώνει τους
ανθρώπους, χωρίς να περιορίζεται από σύνορα. Αναρίθμητες είναι οι ελληνικές
λέξεις που εμπλουτίζουν
άλλες γλώσσες με αποκορύφωμα τη διεθνή ιατρική
ορολογία στην οποία το
80% περίπου των επιστημονικών όρων έχουν ελληνική ρίζα και προέλευση. Η
αόρατη αυτή γραμμή της
ελληνικής γλώσσας έχει
παγκόσμια θεσμική αναγνώριση προς όφελος όχι
μόνον των Ελλήνων, αλλά
και όλων των λαών που
επιθυμούν να ζήσουν και
να προκόψουν ειρηνικά. Εξ
άλλου οι λέξεις που σε ολόκληρο τον κόσμο δίνουν
υπόσταση στη αρμονική
συμβίωση, ‘’democracy’’
και ‘’dialogue’’, είναι ελληνικές.

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στο
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τοροντο.
Δεσμευθήκαμε να διατη- μέσο στοιχειώδους γλωσρούμε ανοικτό το δίαυλο σικής επικοινωνίας αλλά
ως θεμελιώδους στοιχείου
επικοινωνίας.
διατήρησης της εθνικής
Ηρωική η προσπάθεια ταυτότητας των παιδιών
υπό αντίξοες συνθήκες, μας τα οποία μέσα από
των Δασκάλων, Μαθητών τη γλώσσα αποκτούν την
και Γονέων που αφιερώ- συνείδηση της ελληνικής
νουν τον πολύτιμο χρόνο ιστορικής και πολιτιστιτους και καλούμε όλους κής κληρονομιάς και της
τους Έλληνες του Τορόντο καταγωγής τους για την
να περιφρουρήσουν την οποία μπορούν να αισθάεκπαίδευση της Ελληνι- νονται υπερήφανα. #ημέκής γλώσσας, όχι μόνο ως ρα_ελληνικής_γλώσσας
#greeklangday

Pain Relief Is Music to Your Ears

patients who received no ropractic Association web
site at www.chiropractic.
music intervention.
on.ca or call 1877-327So before you run to the 2273. Dr. George I. Traitses
drug store or reach into the of Infinite Health practices
medicine cabinet for a pain traditional chiropractic,
reliever, sit back, relax and advanced nutrition and anti
push play. Your favorite aging therapy and has been
songs may work wonders serving the Toronto and
in reducing your pain and Markham communities
reduce (or completely elim- since 1981. You can reach
inate) the need to take med- him at 416-499-5656 or
ication. Talk to your doctor www.infinite-health.com
for more information.
For more information on Dr. George I. Traitses
health and safety please w e b m a s t e r @ i n visit www.toyourhealth. finite-health.com
com and the Ontario Chi-
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