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Κυβερνητική πολιτική και στόχοι

T 
ώρα που η Συμφω-

νία με τα Σκόπια 
υπογράφτηκε, ας  προσπερά-

σουμε  τις «θέσεις», τις «παραθέ-

σεις» και την κάθε μορφής δημα-

γωγία και λαϊκισμό που ζήσαμε, 
ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, 
και ας δούμε, με την απαιτούμενη 
νηφαλιότητα και τη σοβαρότητα 
που απαιτεί το θέμα, ποιοι είναι 
οι κίνδυνοι και ποιες οι προοπτι-
κές που ανοίγονται… 

Θα παραβλέψουμε επίσης και 
τις επιπτώσεις του «εθνικού διχα-

σμού», που προκάλεσε η μονο-

κομματική διαχείριση αυτού του 
τόσο σημαντικού Εθνικού Θέμα-

τος, από την κυβέρνηση. Μία δια-

χείριση για την οποία, ορισμένοι 
από το κυβερνητικό στρατόπεδο, 
υποστηρίζουν πως ήταν ανα-

γκαία, τάχα για να αποφύγουν 
τα «προσχηματικά εμπόδια» ορι-
σμένων κομμάτων… 

Τουλάχιστον, ας το δοκίμαζαν 
και αν διαπίστωναν κάτι τέτοιο, 
ας προχωρούσαν με τους υπόλοι-
πους. Σίγουρα τα αποτελέσματα 
της διαπραγμάτευσης θα ήταν 
καλύτερα... 

Δυστυχώς όμως, κι εδώ επι-
κράτησε ο «αθέμιτος κομματικός 
ανταγωνισμός»! Δηλαδή, η με-

γαλύτερη κακοδαιμονία που μα-

στίζει και σήμερα την «πολιτική 
ζωή» της χώρας μας…  

Πέραν όμως αυτών, ας δούμε 
ήρεμα και νηφάλια, ποιες θα μπο-

ρούσαν να είναι οι εναλλακτικές 
επιλογές, έχοντας πάντα υπόψη 
μας πως ένα «βέτο» έχει και ημε-

ρομηνία λήξης… Συνεπώς, με το 
πέρασμα του χρόνου, οι προοπτι-
κές για μία καλύτερη συμφωνία,  
μάλλον δεν θα ήταν οι μεγαλύτε-

ρες…
Επίσης, αν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, η Ελληνική Βουλή 
είχε καταψηφίσει τη Συμφωνία 
των Πρεσπών, αφού την είχε ήδη 
υπογράψει η Βουλή των Σκοπί-
ων, οι αρνητικές συνέπειες για 
την Ελλάδα, θα ήταν σίγουρα με-

γαλύτερες, εφόσον όλα σχεδόν τα 
κράτη που, με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, έχουν εμπλακεί στην υπό-

θεση, θα στρεφόντουσαν εναντί-
ον μας… 

Όσο για τις μακροχρόνιες επι-
πτώσεις και συνέπειες της άρ-

νησης ή αποδοχής μιας συμβι-
βαστικής λύσης επί του θέματος, 
μόνον οι ιστορικοί του μέλλοντος 
θα μπορέσουν να τις εκτιμήσουν 
και να τις καταγράψουν με αδιά-

σειστα στοιχεία… 

Κάτι ανάλογο ισχύει και για την 
αναπόφευκτη  πτώση της σημε-

ρινής κυβέρνησης των Σκοπίων, 
στην περίπτωση καταψήφισης 
της συμφωνίας από την Ελληνική 
Βουλή και την θέση της οποίας θα 

έπαιρναν οι  περισσότερο αδιά-

λεχτοι… Οι οποίοι, είτε θα «πε-

τύχαιναν» περισσότερες υποχω-

ρήσεις σε βάρος των Ελληνικών 
θέσεων, είτε θα οδηγούσαν τη 
γείτονα χώρα στη διάλυση… 

Το ερώτημα λοιπόν είναι, εξυ-

πηρετούνται τα Ελληνικά συμφέ-

ροντα με  τη «διάλυση» του κρά-

τους των Σκοπίων; Σίγουρα όχι!
Ορισμένοι, μεταξύ των οποίων 
και Έλληνες, θα προτιμούσαν 
τη «διάλυση» του κράτους των 
Σκοπίων  και το «μοίρασμά» 
του ανάμεσα σε γείτονες… Κάτι 
που αναπόφευκτα θα γινόταν με 
τη βία και θα είχε απρόβλεπτες 
συνέπειες για ολόκληρη την πε-

ριοχή… 
Ακόμη κι αν δεχτούμε, πως σε 

περίπτωση «ανακατατάξεων» 
στην περιοχή, θα εξασφαλίζο-

νταν περισσότερα δικαιώματα 
στους Βορειοηπειρώτες, που εί-
ναι μία από τις πιθανές εκδοχές, 
το κόστος, οικονομικό και ασφά-

λειας, για όλες σχεδόν τις χώρες 
των Βαλκανίων και ίσως, ακόμη 
μεγαλύτερο για τους Βορειοηπει-
ρώτες θα ήταν τεράστιο…  Και 
θα οδηγούσε, αναπόφευκτα, στη 
δημιουργία μιας «Μεγάλης Αλβα-

νίας»! 
Ας δούμε όμως πως διαμορφώ-

νονται, μετά την επικύρωση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών, οι δι-
μερείς και οι πολυμερείς σχέσεις 
της Ελλάδας με τη «Βόρεια Μα-

κεδονία» και με τις άλλες χώρες 
της ευρύτερης περιοχής των Βαλ-

κανίων, αλλά και ποιες είναι οι 
προοπτικές... Απόψεις, τις οποίες  
συμμερίζονται σε πολλά σημεία  
και σημαντικές προσωπικότητες 
της χώρας!
 Α. Η Συμφωνία των Πρεσπών 
βάζει ένα τέλος στην μακροχρό-

νια περίοδο έντασης, δυσκολιών, 
πόλωσης και αντεγκλήσεων, ανά-

μεσα στην Ελλάδα και τις άλλες 
χώρες που έχουν «συμφέροντα» 
στην περιοχή…  Ελπίζουμε κατά 
συνέπεια, την αρχή μιας νέας πε-

ριόδου ειρήνης και συνεργασίας, 
για περισσότερες από μία  χώρες 
στην ευρύτερη περιοχή των Βαλ-

κανίων.
 Β. Η συνεργασία και η φιλία, 
αλλά και η στεγανοποίηση των 
συνόρων των χωρών της περιο-

χής από ξένες επιρροές, είναι ο 
καλύτερος τρόπος για τη διασφά-

λιση της σταθερότητας και της 
προόδου στα Βαλκάνια, σε μια 
περίοδο που η περιοχή ξαναπο-

κτά μία ιδιαίτερη γεωστρατηγική 
σημασία, για την Δύση, αλλά και 
τη Ρωσία και Τουρκία, χώρες που 
συστηματικά προσπαθούν να 
επωφεληθούν από την επιρροή 
τους, σε διάφορους πληθυσμούς 
της Περιοχής…
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Πως να γραφτείτε συνδρομητές
Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες να υποδείξουν, αν επιθυμούν 
να λαμβάνουν την εφημερίδα  ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά,  επικοινω-

νώντας με το Ελληνικό Κέντρο στο τηλέφωνο: +322 538.62.12 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση centrehellenique@skynet.be  Αν επιθυμείτε να 
λαμβάνετε την εφημερίδα ταχυδρομικά μπορείτε να ενισχύσετε  την 
προσπάθειά μας, ανάλογα με τις δυνατότητές σας, καταβάλλοντας μία 
συμβολική ετήσια συνδρομή,  στον ακόλουθο λογαριασμό : 

CENTRE HELLENIQUE  -  BELFIUS
   BE41 7775-9112-1110   BIC: GΚCCBEBB  

Φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι  5€.                                                  COMMUNICATION :       
Εργαζόμενοι 15€, Οργανισμοί / Σύλλογοι 30€.         PROTOPOROS ABONNEMENT ANNUEL

Στις 18  Δεκεμβρίου 2018, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Προκόπης Παυλόπουλος, πραγμα-

τοποίησε επίσημη  επίσκεψη στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλ-

λες.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, 

μετά από  πρόσκληση, του προέ-

δρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής,  συμμετείχε σε γεύμα στο Κολ-

λέγιο των Επιτρόπων, κ.α..

Με την ευκαιρία της επίσκεψης 
του Προέδρου της Ελληνικής Δημο-

κρατίας στις Βρυξέλλες, η Πρέσβης 
της Ελλάδας στο Βέλγιο, κα Ελευ-

θερία Γαλαθιανάκη, παρέθεσε δεξί-
ωση, προς τιμή του Προέδρου μας 

κ. Παυλόπουλου, στην πρεσβευτική 
κατοικία.

Ως άριστη οικοδέσποινα, η  Πρέ-

σβης μας κα Ελευθερία Γαλαθιανά-

κη, υποδέχθηκε τους καλεσμένους 
της  με το χαμόγελο και την λεπτό-

τητα που την χαρακτηρίζει. Ενώ τα 

εδέσματα και τα ποτά ήταν, όπως 
πάντα, ιδιαίτερα προσεγμένα.

Η Πρέσβης μας, παρουσίασε 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με 
τρόπο χαλαρό και ευχάριστο, τους 
εκλεκτούς καλεσμένους, ενώ και ο 
Πρόεδρος, με την αμεσότητα που 
τον χαρακτηρίζει, ανταπέδωσε.

Ομολογουμένως, ήταν μία όμορ-

φη και άρτια οργανωμένη εθιμο-

τυπική εκδήλωση, στην οποία  οι 
πολυάριθμοι καλεσμένοι, Έλληνες 
και ξένοι, εξέφρασαν την ικανοποί-
ησή τους.

Επίσημη επίσκεψη στις Βρυξέλλες    
του Προέδρου της Δημοκρατίας

Σύμφωνα με τον Φιλικό προς 
την κυβέρνηση τύπο, γραπτό 

και οπτικοακουστικό, η ελληνική 
οικονομία μπήκε σε σταθερή ανα-

πτυξιακή τροχιά: το ΑΕΠ ανεβαίνει, 
η βιομηχανική παραγωγή, οι εξα-

γωγές και τα εισοδήματα αυξάνο-

νται, ο τουρισμός ανθεί, η ανεργία 
μειώνεται και οι καταθέσεις επι-
στρέφουν… σύμφωνα με τα στοι-
χεία  της Τράπεζας της Ελλάδος, 
της ΕΛΣΤΑΤ αλλά και της Κομισιόν.

Επίσης  υποστηρίζεται, πως 
τα εισοδήματα και οι καταθέσεις 
αυξάνονται, η χώρα έχει  επιστρέ-

ψει στις αγορές, ενώ η παραγωγή 
υψηλών πρωτογενών πλεονασμά-

των, έχει εκτιναχτεί στα ύψη! Τι 
σημαίνουν όμως όλα αυτά, όταν  ο 
κάθε «προβληματισμένος»  πολίτης 
γνωρίζει πως η κακή κατάσταση 
των τραπεζών οφείλεται, βασικά, 
στην αδυναμία της κυβέρνησης 
αλλά και των ιδίων των τραπεζών, 
να διαχειριστούν αποτελεσματικά, 
το θέμα των κόκκινων δανείων!

Γεγονός που εμποδίζει τις τράπε-

ζες να ασκήσουν μία από τις βασι-
κές τους δραστηριότητες, που είναι η 
παροχή δανείων… Με αποτέλεσμα, 
η ιδιωτική επενδυτική δραστηριότη-

τα να είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Πώς 
μπορούμε, συνεπώς, να μιλάμε για 
βελτίωση του οικονομικού κλίματος! 

Τα κυβερνητικά κλιμάκια όμως, 
πιστεύουν πως για να επιτευχθεί η 
εκκίνηση της οικονομίας,  αρκεί να 
εμφυσήσει την αισιοδοξία στην κοι-
νωνία ώστε να δημιουργήσει προσ-

δοκίες που θα «μεταφρασθούν» σε 
καταναλωτική εμπιστοσύνη, επι-
στροφή αποταμιεύσεων στις τρά-

πεζες και αυξανόμενη ροή επενδυ-

τικών κεφαλαίων από το εξωτερικό. 

Όπως: την ανάκαμψη του ΑΕΠ, 
τη βιομηχανική παραγωγή, τις 
εξαγωγές αγαθών, την αποκλιμά-

κωση της ανεργίας, την ενίσχυση 
της κατανάλωσης, την ανάκαμψη 
της οικοδομικής δραστηριότητας, 
την αύξηση των τραπεζικών κατα-

θέσεων των  νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων, την αύξηση των 
επενδύσεων, το υπέρ πλεόνασμα  
του Κρατικού Προϋπολογισμού 
και την αύξηση του τουρισμού! 

Δυστυχώς, οι «θετικοί δείκτες» και 
μερικά «θετικά σχόλια» του ξένου 
τύπου δεν αρκούν, ούτε και τα ευχο-

λόγια,  χρειάζονται τολμηρές και μα-

κρόπνοες πρωτοβουλίες, με στόχο  
να προσελκύσουν τις επενδύσεις… 

Το επιβεβαιώνει εξάλλου και η 
πιστοληπτική αξιολόγηση του οίκου 
Fitch  για το ελληνικό αξιόχρεο, ο 
οποίος θεωρεί  πως η ελληνική οικο-

νομία  έμεινε στα ίδια περίπου επί-
πεδα, δηλαδή  στο «ΒΒ-». Μεταξύ 
άλλων,  ο οίκος αναφέρει ότι «πρέπει 
να υπάρξει μεγαλύτερη επιτάχυνση 
της ανάπτυξης για το 2019, να ανέλ-

θει η επενδυτική ζήτηση, να μειωθεί 

η ανεργία, να αυξηθούν τα διαθέ-

σιμα εισοδήματα σε συνδυασμό με 
την ήπια δημοσιονομική χαλάρωση 
για να στηριχθεί η εγχώρια ζήτηση».

Επίσης και η «πραγματική  οι-
κονομία» δεν δείχνει να δικαιώνει 
τους ευγενείς πόθους της κυβέρ-

νησης. Αν εξαιρέσουμε τα δύο τε-

λευταία σημεία, δηλαδή το υπέρ 
πλεόνασμα του Κρατικού Προϋ-

πολογισμού, το οποίο σύμφωνα 
με την οικονομική κατάσταση της 
χώρας και την υπερφορολόγηση, 
η ένδειξη είναι μάλλον «αρνητική»! 

Όσον αφορά την αύξηση του του-

ρισμού, είναι ίσως η μοναδική πραγ-

ματικά θετική ένδειξη, που όμως δεν 
οφείλεται μόνον στην κυβερνητική 
πολιτική και τις ικανότητες, της, κατά 
τα άλλα άξιας, Υπουργού Τουρι-
σμού, αλλά και στην γεωπολιτική συ-

γκυρία στην περιοχή της Μεσογείου! 

Σχετικά με την αύξηση των επενδύ-

σεων, η αύξησή τους  είναι μάλλον 
αμφισβητούμενη, ειδικά αν αφαιρέ-

σουμε τις επενδύσεις των εφοπλι-
στών…  Κάτι  ανάλογο ισχύει, κατά 
κάποιο τρόπο, και για την ανάκαμψη 
της οικοδομικής δραστηριότητας, η 
οποία, εν μέρει, οφείλεται και στις 
ενοικιάσεις μέσω της airbnb αλλά 
και της «Χρυσής Βίζας»… Όσο για  
την αύξηση των τραπεζικών καταθέ-

σεων των  νοικοκυριών και των επι-
χειρήσεων, δεν οφείλεται μόνο στην 
ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά 
και στα χρήματα που σταδιακά 
«βγαίνουν κάτω από τα στρώματα»!

Επίσης, όταν μιλάμε για θετικές 
επιδόσεις της οικονομίας και επεν-

δύσεις, δεν νοείται να «αρκούμαστε»  
στις «επενδύσεις» που προέρχονται 
από τα χρήματα των Θεσμών, δηλα-

δή από το ΕΣΠΑ και τα άλλα προ-

γράμματα… Όσο για την εξέλιξη της 
απασχόλησης, επίσης δεν πρέπει να 
«αρκούμαστε»   στις δεκάδες χιλιά-

δες, επιδοτούμενες και προσωρινές, 
«προεκλογικές» θέσεις εργασίας!

Για να αλλάξει η ροή των πραγμά-

των και να βελτιωθεί το οικονομικό 
κλίμα της χώρας, έπρεπε να γίνουν 
πολύ περισσότερα και πάνω από 
όλα, προς  διαφορετική  κατεύθυν-

ση…

Μία αλλαγή κατεύθυνσης όμως,  
είναι μάλλον «αδιανόητη», για μία 
κυβέρνηση η οποία  πιστεύει στον 
«κρατισμό» και στις  διάφορες  
«κρατικίστικες συνταγές» για να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, 
τα μεγάλα προβλήματα της οικονο-

μίας… Ο ρόλος του κράτους είναι 
αναμφισβήτητα σημαντικός και 
απαραίτητος,  για την αντιμετώπι-
ση  των πολύπλοκων οικονομικών 
προβλημάτων, αλλά  και την επί-
τευξη μιας ισορροπημένης οικονο-

μικής και κοινωνικής ανάπτυξης, 
όμως, η ανάπτυξη της οικονομίας 
πρέπει να αφεθεί, υπό όρους βέ-

βαια, στην ιδιωτική πρωτοβουλία…
 συνέχεια στη σελίδα 3   

Με αφορμή τα 10 χρόνια λει-
τουργίας του Μουσείου της 

Ακρόπολης, την Πέμπτη 24 Ιανου-

αρίου πραγματοποιήθηκε εκδή-

λωση στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας στις Βρυξέλλες. 

Καλεσμένος και κύριος ομιλητής 
ήταν ο καθηγητής και Διευθυντής 
του νέου Μουσείου της Ακρόπο-

λης κ. Δημήτρης Παντερμαλής ο 
οποίος έκανε μια εκτενή παρου-

σίαση με χρήση και διαφανειών, 

του βίαιου διαμελισμού των μαρ-

μάρων από τον Έλγιν αλλά και τις 
επιπτώσεις στο σύνολο του μνη-

μείου από την θραύση γλυπτικών 
του συνόλων που δημιουργούν 
και την ανάγκη επανασύνδεσής 
τους. 

H συζήτηση που ακολούθησε 
την παρουσίαση ήταν  επίσης κα-

τατοπιστική.  
συνέχεια στη σελίδα 3   

Ο ομιλητής  Δημήτρης Παντερμαλής

Συμφωνία των Πρεσπών
Ποιες οι προοπτικές για το μέλλον   

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού 
στην Τουρκία   

Μετά την αποτυχημένη  επίσκε-

ψη του Ερντογάν στην Αθήνα 
τον Δεκέμβριο του 2017,  η πρό-

σφατη επίσκεψη του Τσίπρα στην 
Τουρκία προκάλεσε, σε πολλούς, 
ανησυχίες… Ορισμένοι μάλιστα 
αναρωτήθηκαν, τι νόημα μπορεί να 
έχει ο διάλογος μεταξύ δύο χωρών, 
όταν η μία από τις δύο, κάθε φορά 
κλιμακώνει, την επιθετικότητα και 
τις διεκδικήσεις της…
Ξέρουμε βέβαια, πως μία στοιχει-

ώδης επικοινωνία είναι απαραίτη-

τη, έστω και για να αποφευχθούν οι 
παρεξηγήσεις… Εξάλλου, διάλογος 
δεν σημαίνει και επίλυση διαφο-

ρών. Το ζητούμενο των επαφών και 
του διαλόγου στοχεύει, πολύ συ-

χνά,  στην κατανόηση του τρόπου 
σκέψης της άλλης πλευράς και την 
ενδεχόμενη αναζήτηση  τρόπων, 
ώστε να αρθούν οι  πιθανές παρα-

νοήσεις… 

Οι επίσημες επισκέψεις σε επίπεδο 
κορυφής όμως, δεν είναι απαραίτη-

το να γίνονται συχνά!  Χωρίς αυτό 
να σημαίνει πως δεν θα υπάρχει 
επικοινωνία ανάμεσα  στους ηγέτες 
των δύο χωρών, απλά οι συναντή-

σεις γίνονταν στο περιθώριο διε-

θνών συναντήσεων. 

Επιπλέον, οι επισκέψεις «κορυ-

φής» πρέπει να γίνονται σε κλίμα 
σχετικά καλό. Αντιθέτως, όταν οι 
σχέσεις είναι οξυμένες, θα ήταν 
ίσως προτιμότερο να προγραμματί-
ζονται συναντήσεις των υπουργών 
Εξωτερικών, ώστε να μένει ελεύθε-

ρο, ένα  «ύστατο επίπεδο διευθέ-

τησης διαφορών», σε περίπτωση 
σοβαρού προβλήματος.

Το 1981, η ελληνική κυβέρνηση 
«διέκοψε» το διάλογο με την Τουρ-

κία και έθεσε ως προϋπόθεση για 
την επανέναρξη του ελληνοτουρκι-
κού διαλόγου, τη διακοπή των πα-

ραβιάσεων του ελληνικού εναέριου 
χώρου για ένα χρονικό διάστημα. 
Στην συνέχεια όμως, μερικά χρόνια 
αργότερα, επαναδραστηριοποίη-

σαν την επικοινωνία,  κατόπιν ενός 
«παραλίγο» ατυχήματος… 

Το πρόβλημα όμως είναι, πως η 
Ελλάδα  κατά την προετοιμασία των 
επισκέψεων, δεν  επιδίωξε να συμ-

φωνηθεί μια αυστηρή θεματολογία 
των συζητήσεων, ώστε να μπορεί 
να αντιδράσει απέναντι στην τουρ-

κική επιδίωξη ανοίγματος παλιών 
και νέων θεμάτων… 

 συνέχεια στη σελίδα 3

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πλαισιωμένος από την Πρέσβη κα Γαλαθιανάκη και το 
Δήμαρχο Ιξελλών  Χρήστο Δουλκερίδη
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Η « Electra » του Πέτρου 
Σεβαστίκογλου στις Βρυξέλλες 
από τον Ελληνικό Κύκλο.

Η προβολή της ταινίας 
του Πέτρου Σεβαστίκογλου 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή  
17 Φεβρουαρίου στο θέατρο «De 
Lijsterbes » από τον Ελληνικό 
Κύκλο, παρουσία του σκηνοθέτη.

Το Art Base και ο Ελληνικός 
Κύκλος σε συνεργασία 
παρουσίασαν στο κοινό των 
Βρυξελλών την Τετάρτη 30 
Ιανουαρίου την μουσικοθεατρική 
παράσταση «Άδεια Ποδηλάτου».  
Πρόκειται για ένα ταξίδι 
αναμνήσεων στην εικοσαετία 
1946-1966.  Η εξαιρετική ερμηνεία 

και το τραγούδι με συνοδεία 
πιάνου, έγιναν από την Κερασιά 
Σαμαρά. 

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 
το Ελληνικό Θέατρο Βελγίου 

έκοψε την δική του βασιλόπιτα 
στην οποία παραβρέθηκαν και 
αντάλλαξαν ευχές,  οι συντελεστές 
των επιτυχιών του θεάτρου και 
πολλοί  φίλοι.

Κοπή βασιλόπιτας και μουσική 
βραδιά διοργάνωσε ο  Σύλλογος  
Θρακιωτών στο Laeken  το 
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019.

Κοπή βασιλόπιτας και γλέντι 
από τον Σύλλογο Ποντίων 

Βρυξελλών.
Το Σάββατο 5 Ιανουαρίου ο  

Σύλλογος Ποντίων Βρυξελλών 
΄΄ΚΑΜΊΑΝ Κ΄ΕΝ ΑΡΓΩΣ΄΄ 
διοργάνωσε την καθιερωμένη 
ετήσια γιορτή του κόβοντας και 
την παραδοσιακή βασιλόπιτα 
με μουσική και χορό. Μια 
πραγματικά όμορφη βραδιά με 
παραδοσιακή μουσική αλλά και 
με λαϊκό πρόγραμμα.

Σύλλογος«Μέγας Αλέξανδρος» 
Tην Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 
2019 και ώρα 7:30 μ.μ. ο Σύλλογος 
Μέγας Αλέξανδρος διοργάνωσε 
την 157η διάλεξή του  στην Ιατρική 

Εταιρεία του Σαρλερουά (Maison 
des Médecins), υπό την αιγίδα 
της Πρέσβεως της Ελλάδας στο 
Βέλγιο. 

Ομιλητής ήταν ο καθηγητής Mar-
co Cavalieri του Πανεπιστημίου 
της Λουβέν-λα-Νεβ (UCLouvain-
la-Neuve) ο οποίος παρουσίασε 
την ομιλία με θέμα: «O μύθος 
του Αλεξάνδρου στους πρόποδες 
του Βεζούβιου: μία ιστορική και 
κριτική μελέτη του ψηφιδωτού 
των Γαυγαμήλων, το οποίο 
ανακαλύφθηκε στην Οικία του 
Φαύνου στην Πομπηία». 

Στην διάλεξή του, ο κ. Cavalieri 
ανέπτυξε ερωτήματα όπως: Ποια 
μάχη απεικονίζει το ψηφιδωτό; 
Γιατί ένας σημαίνων κάτοικος της 
Πομπηίας θέλησε να τοποθετή-

σει την εικόνα του Αλεξάνδρου σε 
μία από τις μεγαλύτερες αίθου-

σες της οικίας του; Ποια είναι η 
συμβολική εμβέλεια μιας τέτοιας 
επιλογής;    

Παράσταση στο BOZAR. 
Υπό την διεύθυνση του 
Κωνσταντίνου Καρύδη

Από τις 22 έως τις 24 Φεβρου-

αρίου, η Κρατική Ορχήστρα Βελ-

γίου ανέβασε στο BOZAR την 
παράσταση «I Did It My Way 

– Beethoven & Shostakovich» 
με διευθυντή της ορχήστρας τον 
μαέστρο  Κωνσταντίνο Καρύδη. 

Λαϊκή Ενότητα Βελγίου 
Η Λαϊκή Ενότητα Βελγίου 

πραγματοποίησε εκδήλωση-
παρουσίαση  στο   Ευρωκοινο-

βούλιο  με θέμα  «Οι Κοινωνικές 
Επιπτώσεις των Πολιτικών των 
Μνημονίων» την Τρίτη 19 Φε-

βρουαρίου 2019.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο 

Ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενό-

τητας, κ. Νίκος Χουντής και ο 
Καθηγητής του Παντείου Πανεπι-
στημίου, κ. Γιάννης Κουζής.

Σύντομη ανασκόπηση εκδηλώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΩΝ

Εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας

T
O Ελληνικό και Διαπολιτισμικό 
Κέντρο Βρυξελλών και η Ένωση 

Πελοποννησίων «Ο Μοριάς» 
διοργάνωσαν μία όμορφη εκδήλωση 
για την κοπή της παραδοσιακής 
βασιλόπιτας, στην αίθουσα του 
Ελληνικού Κέντρου, την Κυριακή 27 
Ιανουαρίου 2019.
Παρά το γεγονός ότι την ώρα που 

είχε προγραμματισθεί η εκδήλωση,  
η πορεία των νέων που είχε ως θέμα 
την «κλιματική αλλαγή», η οποία είχε 
και μεγάλη επιτυχία, συνεχιζόταν 
και είχε προκαλέσει κυκλοφοριακό 
χάος… Παρόλα αυτά η συμμετοχή 
Ελλήνων αλλά και Φιλελλήνων, 

ήταν μεγάλη, όμως η έναρξη 
της εκδήλωσης έγινε  με κάποια 
καθυστέρηση. 

Ξεκινώντας, έλαβε το λόγο, 
εκπροσωπώντας και τους δύο φορείς, 
ο κ. Σάκης Δημητρακόπουλος ο 
οποίος αφού ευχήθηκε Χρόνια Πολλά  
και με Υγεία σε όλους, χαιρέτησε 
την παρουσία του κ. Προξένου, 

του εκπροσώπου του Μητροπολίτη 
μας και τους εκπροσώπους των 
ελληνικών φορέων και στη συνέχεια, 
αναφέρθηκε με λίγα λόγια, στα 
ελληνικά και στα γαλλικά, στην 
προέλευση του εθίμου της κοπής 
της Βασιλόπιτας, έθιμο το οποίο, 
σύμφωνα με την παράδοση, 
οφείλεται στον Άγιο Βασίλειο.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον 
πρόξενό μας κύριο Τσιγκόπουλο, 
να απευθύνει ένα χαιρετισμό. 
Στην ομιλία του  ο κ. Πρόξενος, 
συνεχάρη τους διοργανωτές για 
την επιτυχία της εκδήλωσης αλλά 
και για τις δραστηριότητές τους 
γενικότερα. Υπογράμμισε συνάμα 
και την ιδιαίτερη σημασία που έχουν 
ορισμένες  δραστηριότητες του 
Ελληνικού Κέντρου, τόσο για τους 
Έλληνες όσο και τους Φιλέλληνες, 
όπως: τα μαθήματα της ελληνικής 
και γαλλικής γλώσσας, οι διάφορες 
υπηρεσίες, οι μεταφράσεις, κ.α.

Ακολούθησε η ευλογία και η 

κοπή της βασιλόπιτας από τον π. 
Αθανάσιο, ο οποίος μετέφερε και τις 
ευχές του Μητροπολίτη μας.

Τα μέλη του Παιδικού Χορευτικού 
του Κέντρου, έψαλλαν τα κάλαντα 
και καταχειροκροτήθηκαν από 
τους προσκεκλημένους για την 
παρουσίαση όμορφων χορών, 
δίνοντας έτσι μια πολύ ευχάριστη 

νότα αλλά και ελπίδα για την 
συνέχιση των παραδόσεων από τις 
ερχόμενες γενιές.    
Η τυχερή της ημέρας, που βρήκε το 
«φλουρί», ήταν η κυριά Βασιλική, 
η οποία όμως, το διαπίστωσε όταν 
επέστρεψε στο σπίτι της! 

Άποψη από την κοπή της Βασιλόπιτας του Ε. Κ. και της Ε. Πελοποννησίων

ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στις Βρυξέλλες, τη Δευτέρα 18 
Φεβρουαρίου 2019, εγκαινιάστηκε η 
έκθεση του ταλαντούχου ζωγράφου 
Βασίλη Θεοχαράκη με τίτλο 
«Βασίλης Θεοχαράκης – Ζωγραφική 
Οδύσσεια» με επιλεγμένα και 
αντιπροσωπευτικά έργα, κυρίως της 
τελευταίας του δουλειάς.  Πρόκειται 
για έργα που αποπνέουν το φώς 
και την αίσθηση της Ελλάδας.  
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο 
Ευρωβουλευτής  Γιώργος Κύρτσος, 
ο Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος 

κος Παπαδημούλης, η Διευθύντρια 
της Εθνικής Πινακοθήκης - 
Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, 
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, ο 
επιμελητής της έκθεσης Τάκης 
Μαυρωτάς και ο ζωγράφος Βασίλης 
Θεοχαράκης.  Ήταν πραγματικά μια 
πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα 
βραδιά.  Τα εγκαίνια της έκθεσης 
παρακολούθησε και ένα από τα 
τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του 
Ελληνικού Κέντρου που αποτελείται 
από φιλέλληνες. .

Ο Ιάσων Πιπίνης παρουσίασε στις 
Βρυξέλλες το βιβλίο του: «Βενεζουέλα-

Από τον Τσάβες στον Μαδούρο».
Ο πολυχώρος Περίπλους και οι 

εκδόσεις Κέδρος διοργάνωσαν 
την Τρίτη 29 Ιανουαρίου μια βραδιά 
αφιερωμένη στο δημοσιογράφο 
Ιάσονα Πιπίνη, γνωρίζοντας στο 
κοινό των Βρυξελλών το νέο του 

βιβλίο.  Το βιβλίο φέρει τον τίτλο 
«Βενεζουέλα-Από τον Τσάβες στον 
Μαδούρο».  

Το βιβλίο πραγματεύεται τη βαθιά 
πολιτική, οικονομική και κοινωνική 
κρίση στη Βενεζουέλα μετά το θάνατο 
του Ούγο Τσάβες.  Οι μαρτυρίες των 
πρωταγωνιστών και τα άγνωστα 
ντοκουμέντα που περιλαμβάνονται 

στο βιβλίο φωτίζουν το σκοτεινό 
παρασκήνιο της μεγάλης αυτής 
κρίσης.  

Για το βιβλίο μίλησαν και 
τίμησαν με την παρουσία τους οι 
Ευρωβουλευτές : 

Ελίζα Βόζενμπεργκ, Νίκος 
Ανδρουλάκης, Μίλτος Κύρκος, 
ενώ η παρουσία και η μαρτυρία 
της Ιβόν Ετσεναγκούσια, θύμα 
βασανιστηρίων υπό το καθεστώς 
της Βενεζουέλας εξιστορώντας τις 
περιπέτειές της προβλημάτισε, 
συγκίνησε αλλά και καθήλωσε 
όλους εμάς που συμμετείχαμε στην 
εκδήλωση.   

Δημήτρης Δημητριάδης 
Συνάντηση με θέμα «Δημόσιος Λόγος»

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου Ο 
Ελληνικός Κύκλος Σύγχρονων 

Μελετών σε συνεργασία με τον 
πολυχώρο Περίπλου, φιλοξένησαν 
τον Δημήτρη Δημητριάδη σε μια 
συνάντηση με τίτλο «Δημόσιος 
Λόγος».  
Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα 

συνάντηση εφ’ όλης της ύλης με τον 
πολυτάλαντο θεατρικό συγγραφέα, 
δραματουργό, συγγραφέα και 
μεταφραστή. 
Ο Δημήτρης Δημητριάδης γεννήθηκε 

στη Θεσσαλονίκη το 1944 και 

σπούδασε στη Νομική Σχολή.  Το 
1963 με υποτροφία του Βελγικού 
κράτους σπούδασε θέατρο και 
κινηματογράφο στις Βρυξέλλες, στο 
Εθνικό Ινστιτούτο  Τεχνών Θεάματος 
(INSAS).  Το 1968 στο Παρίσι 
ανέβηκε το πρώτο θεατρικό του έργο 
στα γαλλικά με μεγάλη επιτυχία και 
πολύ καλές κριτικές.  
Οι επιτυχίες ακολούθησαν η μια μετά 

την άλλη, όπως με το πεζογράφημα 
«Πεθαίνω σαν χώρα» αλλά και με 
την ποιητική ενότητα «Κατάλογος 
1-4».  Παράλληλα συνέγραψε και 
πολλά θεατρικά έργα.    

Κοπή της Βασιλόπιτας στην 
Ιερά Μητρόπολη Βελγίου,

την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019.
Στο Βέλγιο έχει γίνει πλέον 

παράδοση, το απόγευμα 
της δεύτερης Κυριακής του 
Ιανουαρίου να συγκεντρώνονται 
στη Μητρόπολη Βελγίου,  ο 
Μητροπολίτης, ο κλήρος, πολιτικοί 
και διπλωματικοί παράγοντες 
από την Ελλάδα και το Βέλγιο 
και οι πιστοί, για να κόψουν την 
βασιλόπιτα και να ανταλλάξουν 
ευχές για το νέο έτος.

Άποψη του εκκλησιάσματος στην 
Ιερά Μητρόπολη
Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών 
και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας 
και συμμετείχαν ιερείς και 
διάκονοι της Μητροπόλεως, ενώ 

παρέστησαν συμπροσευχόμενοι 
οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι 
κ. Δοσίθεος (Πατριαρχείο της 
Γεωργίας) και Νεαπόλεως κ. 
Πορφύριος (Διευθυντής του 
Γραφείου παρά τη Ε.Ε. της 
Εκκλησίας της Κύπρου), ο Πρωτοπ. 
κ. Γεώργιος Λέκκας (Γραμματέας 
του Γραφείου παρά τη Ε.Ε. της 
Εκκλησίας της Ελλάδος), ο κλήρος 
της Μητροπόλεως Βελγίου και 
κληρικοί των διαφόρων Ορθοδόξων 
παρουσιών στο Βέλγιο.

Πριν την κοπή της Βασιλόπιτας, 
ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας 
αναφέρθηκε στο πρόσωπο 
του Μεγάλου Βασιλείου, το 
πολυδιάστατο του χαρακτήρα 
του και το εύρος του έργου, που 
κληροδότησε στην Εκκλησία. 
Στην συνέχεια, αναφέρθηκε στα 
σημαντικά για την Ιερά Μητρόπολη 
γεγονότα της χρονιάς που πέρασε, 
αλλά και στα οράματα και τον 
προγραμματισμό για το νέο έτος. 
Με κορυφαίο γεγονός τον εορτασμό 
των 50 χρόνων από την ίδρυση 
της Ιεράς Μητροπόλης Βελγίου, 
σε συνδυασμό με την παρουσία 
της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, 
τον προσεχή Νοέμβριο, στα τρία 
κράτη της Μπενελούξ. 

Την κοπή της Βασιλόπιτας 
τίμησαν με την παρουσία τους η 
Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο 
κα Ελευθερία Γαλαθιανάκη, ο 
κ. Ιωάννης Πλώτας, Σύμβουλος 
της Μόνιμης  Ελληνικής 
Αντιπροσωπίας στην Ε.Ε., 
οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι 
της Ελλάδας στους θεσμούς, 
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Γκατζογιάννης και Αντιναύαρχος 
Κωνσταντίνος Καραγεώργης, ο 
Επίσκοπος των Συροϊακωβιτών στο 
Βέλγιο κ. Γεώργιος, εκπρόσωποι 
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, 
Άρχοντες του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Κοινότητας και 
πιστοί από όλες τις ενορίες της 
Μητροπόλεως.

http://www.centrehellenique.net
centrehellenique@skynet.be

Κοπή βασιλόπιτας του Συλλόγου 
Κρητών στις Βρυξέλλες.

Τις ευχές του για το νέο έτος έδωσε 
ο Σύλλογος Κρητών Βελγίου 

με την κοπή της παραδοσιακής 
βασιλόπιτας  το Σάββατο 26 
Ιανουαρίου 2019.  Η εκδήλωση έλαβε 
χώρα στην έδρα του Συλλόγου. 

Ο πρόεδρος κ. Σταύρος Περδίκης, 

αφού ευχήθηκε τα Χρόνια Πολλά 
και Καλά σε όλους και ευχαρίστησε 
τους εκπροσώπους φορέων και 
της Ελληνικής Κοινότητας για την 
παρουσία τους,  αναφέρθηκε  στα 
πεπραγμένα του Συλλόγου και 
υπενθυμίζοντας πως  κάθε Σύλλογος 

χρειάζεται και «νέο αίμα»,  κάλεσε 
τα μέλη και ιδιαίτερα τους  νέους, να 
συμμετάσχουν στις εκλογές που θα 
γίνουν, σε μερικές εβδομάδες, για 
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου.
Την Βασιλόπιτα ευλόγησε και έκοψε 

ο π. Εμμανουήλ Μαυρογιαννάκης, 
ο οποίος και μετέφερε τους 
χαιρετισμούς του Μητροπολίτη μας.
Στη συνέχεια το ΔΣ προσέφερε από 
ένα δωράκι στα μέλη του χορευτικού 
τμήματος του Συλλόγου.

Άποψη από την κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου Κρητών

Το παιδικό Τμήμα του ΕΚ ενώ ψέλνει τα κάλαντα

Άποψη από την κοπή της Βασιλόπιτας στη Μητρόπολη

Ανακοίνωση 
Στην Ιερά Μητρόπολη,  στις 

Βρυξέλλες έχουν ήδη ξεκινήσει έργα  
ανακαίνισης,  τα χρήματα όμως 
που διαθέτει η Μητρόπολη, δεν 
είναι αρκετά για να καλύψουν το 
σύνολο των αναγκών οι οποίες είναι 
μεγάλες. Συνοπτικά αναφέρουμε τις 
πιο σημαντικές:

1.Ανακαίνιση Ενοριακού Κέντρου 
2. Διάνοιξη θυρών εντός του 
Ναού 3. Επισκευή προσόψεως 
του Ναού και του εφαπτόμενου 
κτηρίου αυτής 4.  Επισκευή της 
κεντρικής αποχέτευσης του Ναού 5. 
Επιδιόρθωση του ηλεκτρολογικού 
πίνακα  6. Τέμπλο 7. Αγορά 
Προσκομιδής 8. Αλλαγή Καυστήρα 
9. Διαμόρφωση της αίθουσας 
όπισθεν του Ιερού 10. Αγορά 
λειτουργικών σκευών και αμφίων  
11. Καθίσματα…

Για όσους επιθυμούν να 
ενισχύσουν την προσπάθεια 
ο αριθμός λογαριασμού της 
Μητρόπολης είναι:

ΙΒΑΝ: BE20 3100 6076 7556 
PATRIARCAT OECUME-
NIQUE 
BIC: BBRUBEBB, Banque: 
ING

Οι ομιλητές κατά σειρά: ο Ευρ. Νίκος Ανδρουλάκης, η Ευρ. Ελίζα Βοζενμπέργκ,
 ο Συγγραφέας  και δημ. Ιάσων Πιπίνης και ο Ευρ. Μίλτος Κύρκος.
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Η πρόσφατη ιστορία μας έδει-
ξε, πως σε όλες τις χώρες που 
επιβλήθηκε και  δοκιμάστηκε η 
«σχεδιασμένη οικονομία» απέ-

τυχε και εγκαταλείφτηκε παταγω-

δώς… Απεναντίας, στις χώρες 
που «εμπιστεύτηκαν» την ιδιωτι-
κή πρωτοβουλία, πέτυχαν πολύ  
καλύτερα αποτελέσματα… Ακόμη 
και σε κράτη της ΕΕ, στα οποία 
το «συνολικό κόστος εργασίας» 
είναι πολύ υψηλό…  
 Μία ανάλογη οικονομική πολιτική, 
θα μπορούσε να έχει πολύ θετικά 
αποτελέσματα, και στην ελληνική 
οικονομία, ειδικά που στην Ελ-

λάδα, η ειδίκευση είναι καλή και 
το κόστος εργασίας είναι, ακόμη, 
χαμηλό… 

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση, 
είναι να εγκαταλείψουμε τις ιδεο-

ληψίες και  να σεβαστούμε τους 
κανόνες της οικονομίας!
Τέλος, καιρός είναι η Κυβέρνη-

ση να πάψει να σπαταλά την 
ενέργειά της κατηγορώντας, 
συστηματικά και με ασήμαντα 
προσχήματα, την Αξιωματική  
Αντιπολίτευση για οτιδήποτε συμ-

βαίνει… Η προεκλογική καμπάνια 
έχει και αυτή τα όριά της… Το ίδιο 
πρέπει να ισχύει και για την Αξιω-

ματική  Αντιπολίτευση, χρέος και 
προτεραιότητά της είναι, να επε-

ξεργαστεί και να καταθέσει ένα 
πρόγραμμα με ολοκληρωμένες 
και αξιόπιστες προτάσεις για την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας.                          

Σάκης Δημητρακόπουλος
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Πολυπληθές το κοινό της εκδήλω-

σης αποτελούμενο από Έλληνες και 
Φιλέλληνες οι οποίοι, με την διάλεξη 
του κ. Παντερμαλή, κατανόησαν κα-

λύτερα τη διάσταση του προβλήμα-

τος αλλά και το γεγονός  ότι τα μάρ-

μαρα έχουν, κατά κάποιον τρόπο,  
ψυχή αλλά και φωνή… 
Η εκδήλωση τελούσε υπό τη αιγί-

δα της Βελγικής Επιτροπής για την 
Επιστροφή των Μαρμάρων.  Την 

προλόγισε ο Πρόεδρος της Επιτρο-

πής κ. François Roelants du Vivier, 
ο οποίος μιλώντας για το έργο της 
Επιτροπής τόνισε πως τα τελευταία 
χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική 

πρόοδος στο πάγιο αίτημα των ελ-

ληνικών κυβερνήσεων για την επι-
στροφή των μαρμάρων και ότι το 
θέμα αυτό έχει πλέον βγει από τα 
συρτάρια, όντας θέμα που το γνω-

ρίζουν όλοι.  Έκλεισε λέγοντας πως 
«οφείλουμε όλοι οι Ευρωπαίοι να 
πράξουμε τα δέοντα».  

Κυβερνητική πολιτική και στόχοι

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΚΑΙ ΤΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  ΜOΥΣΕΙΟΥ 
ΤΗΣ  ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΛΑΝΟ 
ΚΑΙ ΒΑΡΕΖΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Βουλή των Ελλήνων, 
αποφάσισε ομόφωνα στις 

αρχές του 2017, να τιμάται  η 
ελληνική γλώσσα και η ημέρα 
μνήμης του εθνικού ποιητή 
Διονύσιου Σολωμού στις 9 
Φεβρουαρίου.

Η ιδέα της καθιέρωσης 
της «Παγκόσμιας Ημέρας 
της Ελληνικής Γλώσσας» 
υιοθετήθηκε ήδη από πολλές 
πόλεις. Στη γειτονική μας Ιταλία  
διοργανώθηκαν ήδη εκδηλώσεις 
σε περισσότερες από 20 
πόλεις και μάλιστα όχι μόνο σε 
πόλεις όπως στη Νάπολη και 

το Μιλάνο και τα ελληνόφωνα 
χωριά της Κάτω Ιταλίας, 
ούτε μόνο από τις Ελληνικές 
Κοινότητες και Αδελφότητες 
αλλά και από ιταλικά σχολεία 
και πανεπιστήμια.  

 Είναι χαρακτηριστικό 
εξάλλου, το μήνυμα που έστειλε 
ο Υπουργός Παιδείας της Ιταλίας 
κ. Μάρκο Μπουσέτι στη μεγάλη 
εκδήλωση που διοργανώθηκε 
στον Δήμο του Μιλάνου: «Η 
Ιταλία στηρίζει την πρωτοβουλία 
της Ελλάδας για την καθιέρωση 
της Παγκόσμιας Ημέρας της 
Ελληνικής γλώσσας».

Ο Έλληνας Υφυπουργός 
Εξωτερικών  κ. Τέρενς Κουίκ 
συμμετείχε σε αρκετές από τις 
εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν 
στη γειτονική μας χώρα.  Ήταν 
ο ομιλητής σε μια εντυπωσιακή 
γιορτή για την ελληνική γλώσσα 
που διοργάνωσαν τα ιταλικά 
σχολεία του Βαρέζε, στην 
εκδήλωση που διοργάνωσε η 
φιλελληνική εταιρεία της Ιταλίας 
στο Μιλάνο, όπως και στην 
πανηγυρική εκδήλωση στην 
ίδια πόλη, με τη συμμετοχή 
μουσικών και καλλιτεχνών από 
την Σκάλα του Μιλάνου. 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών 
Τέρενς Κουίκ δήλωσε 
χαρακτηριστικά :
«Αυτό που έγινε φέτος στην 
Ιταλία με την συνδρομή και των 
Διπλωματικών μας Αρχών, ήταν 
πράγματι πολύ εντυπωσιακό. 
Δεν γιορτάσαμε την Παγκόσμια 
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 
μεταξύ μας, δηλαδή στις 
ομογενειακές οργανώσεις μας. 
Η ελληνική γλώσσα τιμήθηκε 
από τους ίδιους τους Ιταλούς με 
τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, 
εκπαιδευτικών από δεκάδες 
σχολεία και μαθητών τους. 
Χάρηκα που έδωσα το πρώτο 

βραβείο σε διαγωνισμό 
που διενεργήθηκε για την 
αρχαιοελληνική γλώσσα, σε 
μια Ιταλίδα μαθήτρια 17 ετών 
η οποία έκανε μια εξαιρετική 
εργασία πάνω στους λόγους 
του Ισοκράτη». 

Στο Τορίνο διοργανώθηκε 
από την ομογένεια μια ιδιαίτερη 

όσο και μοναδική εκδήλωση 
για την ελληνική γλώσσα,  που 
απευθυνόταν σε ανθρώπους 
που δεν μπορούν να μιλούν 
και εκφράζονται στη νοηματική 
γλώσσα. Με τη βοήθεια 
των Ελλήνων του Τορίνο 
διοργανώθηκε στο Ινστιτούτο 
Κωφών του Τορίνου ειδική 
εκδήλωση για τον ελληνικό 
πολιτισμό για ανθρώπους με 
ειδικές δεξιότητες.  Σημειώνεται 
πως, μεταξύ άλλων,  στο 
συγκεκριμένο ινστιτούτο παιδιά 
με πρόβλημα ακοής μαθαίνουν 
αρχαία ελληνικά στη νοηματική 

γλώσσα. 
Κλείνοντας έναν κύκλο πολύ 

επιτυχημένων εκδηλώσεων 
στην Ιταλία για την Παγκόσμια 
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, 
την οποία το ιταλικό κράτος και 
οι πνευματικοί άνθρωποι της 
γειτονικής χώρας αγκάλιασαν 
σε όλα τα επίπεδα! 
Στην επιτυχία των εκδηλώσεων 

συνέβαλαν καθοριστικά: 
η Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας του Μιλάνου κα. 
Σοφία Ζαφειροπούλου και το 
Διοικητικό της Συμβούλιο, η 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
κα Όλγα Νάσση, και ο επίτιμος 
Πρόξενος κ. Νίκος Σάκαρης που 
στήριξαν αυτές τις εκδηλώσεις 
στη Βόρεια Ιταλία. Επίσης,  
έκανε θαυμάσια δουλειά 
και ο αναπληρωτής Γενικού 
Διευθυντή της ΓΓΑΕ κ. Δημήτρης 
Πλευράκης.

Αποφασιστική ήταν και η 
Υφυπουργός Παιδείας κα. 
Μερόπη  Τζούφη  η   οποία  
παρέστη στις αντίστοιχα 
εντυπωσιακές διήμερες 
εκδηλώσεις στη Νάπολη. 

Στις εκδηλώσεις παρέστη, 
εκπροσωπώντας την Γενική 
Γραμματεία Αποδήμου 
Ελληνισμού, ο επικεφαλής 
της υπηρεσίας, κ. Μιχάλης 
Κόκκινος. 
Ο Προεδρικός Επίτροπος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Φώτης Φωτίου, έδωσε και αυτός 
το δικό του παρόν δεδομένου 
ότι η Κύπρος συνεργάζεται 
στενά με την Ελλάδα σε κάθε 
εκδήλωση που αφορά την κοινή 
μας γλώσσα.
Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε 

πως η Ιταλική Ομοσπονδία 
Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων 
επί προεδρίας του καθηγητή 
Γιάννη Κορίνθιου ήταν αυτή 
που έφερε στην Ελληνική 
Βουλή την πρόταση για τη 
καθιέρωση του εορτασμού 
της Παγκόσμιας Ημέρας της 
Ελληνικής Γλώσσας, η οποία 
τελικά ψηφίστηκε ομόφωνα! 
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Στιγμιότυπο από τις εκδηλώσεις στην Ιταλία

Κοπή βασιλόπιτας από την 
Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών.

Εκδήλωση στο Μασμέχελεν του 
Λιμβούργου

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 
2019, ο Σύλλογος γονέων και 

κηδεμόνων του ΤΕΓ Μασμέχελεν, 
εόρτασε την επίσημη αναγνώριση 
του σχολείου,  με μια όμορφη 
εκδήλωση. 

Η νέα πρόεδρος του Συλλόγου       
κα Αναστασία-Φανή Καπενεκάκη 

και η εκπαιδευτικός και μέλος του Δ.Σ 
του Συλλόγου κα Μπουρουτζόγλου 
Δήμητρα, σε σύντομη ομιλία τους, 
αφού  απηύθυναν χαιρετισμό στους 
παρευρισκόμενους,  έκαναν μια 
σύντομη αναδρομή στο παρελθόν 
και  στη δράση του Συλλόγου 
γονέων. Η πρόεδρος, αφού μετέφερε 
τον παλμό των νέων ομογενών 
και τη συμμετοχή τους, στη δράση 
για την ανάπτυξη και την  πρόοδο 
του σχολείου, αναφέρθηκε και 
στους άλλους στόχους πέρα από 
τα μαθήματα, που μεταξύ άλλων 
είναι και η μετάδοση των ηθών και 
εθίμων στις νέες γενιές.  
Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος 

του τμήματος κ. Κωνσταντίνος 
Γκιόργκας  που εκπροσώπησε και 
τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης κ. 
Μυρσίνη Ρουμελιώτη,  απηύθυνε το 

δικό του χαιρετισμό, ενώ η  φιλόλογος 
του τμήματος κα Παρασκευοπούλου 
Δήμητρα, απένειμε τα πιστοποιητικά 
Ελληνομάθειας. 
Ακολούθησε πρόγραμμα με 

παραδοσιακούς χορούς από 
το χορευτικό συγκρότημα   
“Καρυάτιδες”,  με χοροδιδάσκαλο 

τον κ. Γιάννη Καπενεκάκη.
Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε 

και η παρουσία δύο εκπαιδευτικών 
που υπηρέτησαν στα ενταγμένα 
σχολεία του Μασμέχελεν τη δεκαετία 
του 90, την κυρία Βίκυ Κατσιγιάννη 
και την κυρία Ελένη Αντωνιάδου, 
οι οποίες  διατήρησαν δεσμούς 
με τον τόπο και την ομογένεια και 
προσκλήθηκαν από το Σύλλογο 
του σχολείου να παρευρεθούν 
στη δεξίωση για την επίσημη 
αναγνώριση του σχολείου από 
το Υπ. Παιδείας. Η  αναγνώριση  
υπογράφτηκε στις 10-07-18 από την 
Υφυπουργό Παιδείας κ. Μερόπη 
Τζούφη.

Ευχόμαστε στο Σχολικό Τμήμα να 
μακροημερεύσει, καθώς επίσης και 
στο δυναμικό Σύλλογο.

Άποψη από την εκδήλωση στο Μασμέχελεν

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού 
στην Τουρκία   
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Στην ουσία όμως το πρόβλημα 
δεν είναι η ίδια η επίσκεψη, 
αλλά η ελλιπής προετοιμασία 
της.  Για τη  διαπραγμάτευση    
και  τις συναντήσεις, χρειάζεται  
ένας δομημένος  διάλογος με 
συγκεκριμένη  και απολύτως 
ορισμένη θεματολογία, ώστε να 
εμποδίζει την «κακοπροαίρετη»  
άλλη πλευρά, να κινείται  όπως της 
αρέσει… 

Με αυτά τα δεδομένα και έχοντας 
υπόψη την εμπειρία της επίσκεψης 
του Ερντογάν στην Αθήνα το 
2017, μήπως θα ήταν προτιμότερο 
να επισκεπτόταν την Τουρκία ο 
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
αντί του πρωθυπουργού; Ειδικά, 
που, όλοι γνωρίζουμε πως η τακτική 
του  Ερντογάν είναι να θέτει και 
να επαναλαμβάνει συνεχώς, όσο 
το δυνατόν περισσότερα θέματα, 
όπως την «τουρκική μειονότητα» 
της Δυτικής Θράκης, όπως τη 
χαρακτηρίζει, αλλά και τις εξελίξεις 
στο Αιγαίο, την υφαλοκρηπίδα, τα 
νησιά..… 

Απέναντι  σε έναν «μη φερέγγυο» 
ηγέτη σαν τον Ερντογάν, πρέπει η 
ελληνική διπλωματία να αντιδράσει 
το συντομότερο. Αυτό που επιδιώκει 
η άλλη πλευρά,  συνοψίζεται σε μία 
παλιά λαϊκή παροιμία «Λέγε λέγε το 
κοπέλι  κάνει τη γριά και θέλει»… 

Σχετικά με τα αποτελέσματα της 
επίσκεψης ποιο το συμπέρασμα; 
Αν λάβουμε υπόψη μας τα 
αποτελέσματα των συζητήσεων,  
της γενικής συμπεριφοράς  και των 
δηλώσεων των πολιτικών, αλλά και 
τη συμπεριφορά των στρατιωτικών 
της Τουρκίας, το αποτέλεσμα σε 
«απόδοση» βρίσκεται δυστυχώς 
κάτω από το μηδέν!  

Πριν την επίσκεψη ο 
Πρωθυπουργός είχε ήδη δηλώσει 
πως οι προσδοκίες του είναι μικρές 
αλλά πως θεωρεί ωφέλιμο το 
διάλογο! Τώρα ποιο διάλογο, όταν 
έκανε τις δηλώσεις του με φόντο τις 
αλλεπάλληλες τουρκικές προκλήσεις 
στο Αιγαίο!

Ένα σημείο «κλειδί» στην ελληνική 
ατζέντα αποτελεί και το προσφυγικό, 

το οποίο χειρίζεται η ΕΕ, η οποία 
έχει και μεγαλύτερο  «ειδικό βάρος»  
και περισσότερες οικονομικές 
δυνατότητες. Γιατί λοιπόν το ελληνικό 
επιτελείο το «μετατρέπει» έμμεσα  σε 
διμερές πρόβλημα; 

Το ίδιο, κατά κάποιον τρόπο, 
ισχύει και για την πιθανή 
επαναλειτουργία της Σχολής της 
Χάλκης. Εντάξει, θετική η επίσκεψη 
και οι φιλοφρονήσεις, όμως  γιατί 
ο κ. Τσίπρας επιτρέπει  «έμμεσα»  
στον Ερντογάν  να ζητά από την 
Ελλάδα ανταλλάγματα,  για  ένα 
θέμα Οικουμενικό  που αφορά όλους 
τους Ορθοδόξους,  το μετατρέπει σε 
διμερές; 

Όταν γίνεται αναφορά στο 
Κυπριακό, τι λέει ο Ερντογάν: 
Οδικό χάρτη και δημιουργία σχέσης 
εμπιστοσύνης και ισοτιμία στους 
Τουρκοκύπριους - εννοείται πως για 
την ασφάλεια της Κύπρου κουβέντα! 

Η Ελλάδα ζητά αποκλιμάκωση 
της έντασης στο Αιγαίο και οι 
Τούρκοι αυξάνουν τις παραβιάσεις, 
γίνονται όλο  και πιο θρασείς και 
αναφέρονται  συνεχώς στην γαλάζια 
πατρίδα τους, δηλαδή το μισό Αιγαίο 
και την Ανατολική Μεσόγειο… 
Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 

ενημερώνει για την απόφαση να 
επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα 
στο Ιόνιο, οι Τούρκοι τρίβουν τα 
χέρια τους… «Αισθάνονται» πως 
οι διεκδικήσεις τους και οι απειλές 
σχετικά με το μισό Αιγαίο, πιάνουν 
τόπο…

Από την άλλη πλευρά, κατά 
τη διάρκεια της περιόδου της 
επίσκεψης, η Τουρκία επικήρυξε 
τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς 
που έχουν λάβει πολιτικό άσυλο 
στην Ελλάδα «απαιτώντας» με 
μεγαλύτερη επιμονή την έκδοσή 
τους και, όσο για την ανεξαρτησία 
της Δικαιοσύνης, για αυτούς «είναι 
άλλου παπά ευαγγέλιο»…

Για την οικονομική συνεργασία 
αυτή γίνεται από μόνη της…  

Τεχνικά υπάρχουν  σίγουρα πολλά 
προβλήματα, αυτά όμως δεν αφορούν 
τους πρωθυπουργούς και ούτε 
χρειάζονται  συναντήσεις κορυφής…
  Σάκης Δημητρακόπουλος

Άποψη από την εκδήλωση για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα

Η Ελληνική Κοινότητα γιόρτασε 
την έλευση του Νέου Χρόνου 

με την κοπή της βασιλόπιτας την 
Κυριακή 20 Ιανουαρίου στο κτίριο 
της Ελληνικής Κοινότητας. 
Ο πρόεδρος της Ελληνικής 

Κοινότητας κ. Αργυρόπουλος, 
αφού ευχαρίστησε όλους όσους 
συνέβαλαν στην επιτυχία της 
εκδήλωσης και ευχήθηκε τα Χρόνια 

Πολλά σε όλους, έδωσε στη 
συνέχεια το λόγο στο  Μητροπολίτη 
μας κ. Αθηναγόρα, ο οποίος, 
αφού ευχήθηκε χαρά και πρόοδο 
σε όλους,  ευλόγησε και έκοψε τη 
Βασιλόπιτα. 
Επίσης, σε σύντομη ομιλία του 

αναφέρθηκε στο ρόλο και τη 
δράση της Μητρόπολης Βελγίου-
Ολλανδίας και Λουξεμβούργου της 
οποίας προΐσταται. Αναφέρθηκε 
επίσης σε δράσεις και ενέργειες 
που απευθύνονται σε όλους τους 
Ορθόδοξους, Έλληνες και  υπηκόους 
άλλων χωρών, εφόσον, όπως όλοι 

γνωρίζουμε το Πατριαρχείο μας, στο 
οποίο ανήκουμε, είναι Οικουμενικό! 
Υπενθύμισε στη συνέχεια σε όλους, 
πως η οικονομική εκστρατεία  για 
συλλογή χρημάτων με στόχο την 
κάλυψη των έργων συντήρησης 
και αναβάθμισης του κτιρίου της 
Μητρόπολης, έχει ήδη ξεκινήσει και 
τέλος, αναφέρθηκε στην επίσκεψη 
του Οικουμενικού μας  Πατριάρχη 

που είναι προγραμματισμένη για το 
Νοέμβριο του 2019.
Ακολούθησε το μοίρασμα της 

Βασιλόπιτας, όπου η τυχερή της 
ημέρας ήταν η  κυρία Ρόζα, η 
οποία παρέλαβε από τον Κυριάκο 
Τοψίδη μία χρυσή λίρα την 
οποία προσέφεραν, ο ίδιος και ο  
εισαγωγέας ελληνικών προϊόντων 
Θωμάς Τσάνης, της « Cannete ».

Τέλος τα χορευτικά της Ελληνικής 
Κοινότητας και του Ελληνικού 
Κέντρου παρουσίασαν όμορφους 
ελληνικούς παραδοσιακούς 
χορούς. 

Άποψη από την κοπή της Βασιλόπιτας στην Ελληνική Κοινότητα
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Ανακοίνωση της Ελληνικής 
Πρεσβείας Βρυξελλών

Φάσεις και αντιφάσεις
της κυβερνητικής πολιτικής

Ο Πρωτοπόρος σελιδοποιείται και 
εκδίδεται από το Ελληνικό και  

Διαπολιτιστικό Κέντρο  Βρυξελλών 

Συμφωνία των Πρεσπών
Ποιες οι προοπτικές για το μέλλον  

συνέχεια από την σελίδα 1 

Γ. Ευελπιστούμε επίσης, πως θα 
συμβάλλει στην «ενοποίηση», 
αλλά  και την οικονομική 
ανάκαμψη  ολόκληρου  του 
βαλκανικού χώρου, με την 
Θεσσαλονίκη να εξελίσσεται   
σταδιακά, ως η «οικονομική 
πρωτεύουσά του», προς όφελος 
όλων των ενδιαφερόμενων 
χωρών της  Περιοχής!
Εννοείται πως είναι βασική 
η προϋπόθεση, η «Βόρεια 
Μακεδονία» να συμβάλλει 
έμπρακτα και με σοβαρότητα 
στην υλοποίηση, κατά «γράμμα 
και πνεύμα», της Συμφωνίας…  
Οποιαδήποτε προσπάθεια 
παράκαμψης ή παραποίησή 
της, θα δημιουργήσει, σίγουρα, 
μεγαλύτερα προβλήματα 
στις σχέσεις ανάμεσα στις 
δύο χώρες,  απεναντίας μία 

ειλικρινείς και  δυναμική 
συνεννόηση, θα απελευθερώνει 
σταδιακά  την μέχρι τώρα 
«παγωμένη σχέση», ανοίγοντας 
και νέες προοπτικές και θα 
συμβάλει στην γεωπολιτική 
σταθεροποίηση μιας περιοχής, 
που δεν φημίζεται ιδιαίτερα για 
τη σταθερότητά της…
Είναι ίσως χρήσιμο, να 
δημιουργηθεί μία κοινή 
Επιτροπή, με δύο Τμήματα 
το καθένα από  τα οποία θα 
παρακολουθεί την εφαρμογή 
της συμφωνίας εκ μέρους της 
άλλης πλευράς και ταυτόχρονα 
θα διασφαλίζει, πως το 
γειτονικό μας κράτος αλλά και 
τα υπόλοιπα κράτη στη ΝΑ 
Ευρώπη, θα πορεύονται μαζί 
μας στον ευρωπαϊκό δρόμο!           

Σάκης Δημητρακόπουλος

συνέχεια από την σελίδα 3

ΠΑΡΙΣΙ

Μεταξύ  των πόλεων που 
γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα 
Ελληνικής Γλώσσας είναι και το 
Παρίσι.
Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 

2019, διοργανώθηκε στο Παρίσι 
μια ημέρα γεμάτη εκδηλώσεις 
που προωθούν την ελληνική 
γλώσσα, στο Ελληνικό Σπίτι. Οι 
εκδηλώσεις οργανώθηκαν από την  
Ελληνική Πρεσβεία στη Γαλλία, σε 
συνεργασία με ελληνικούς φορείς 
και συλλόγους, που προωθούν την 
ελληνική γλώσσα, συμβάλλοντας 
ενεργά, ο καθένας με τον τρόπο 
του, στον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας 
Ελληνικής Γλώσσας. 

Διοργανώθηκαν διαδοχικά 
εργαστήρια  για την εκμάθηση 
και τον τρόπο λειτουργίας της 
νεοελληνικής γλώσσας: την ιστορία 
και τις ρίζες της, τις πολλαπλές 
χρήσεις της σε γραπτό ή σε 
προφορικό λόγο, τη μετάφραση 
λογοτεχνικών κειμένων και 
ποιημάτων. Οι ελληνικοί φορείς, 
οι σύλλογοι και οι εκπαιδευτικοί 

των ΤΕΓ που συμμετείχαν 
στις εκδηλώσεις οργάνωσαν 
διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά, 
μαθήματα ελληνικής γλώσσας 
και άλλες δραστηριότητες, καθώς 
και έκθεση βιβλίου. Η Ελληνική 
Κοινότητα Παρισιού παρουσίασε 
το θεατροπαιδαγωγικό παιχνίδι για 
δίγλωσσα παιδιά (6-12 χρονών) 
που διδάσκεται στο Ελληνικό Σπί
τι.                            
 Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν 
με τη συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης με θέμα: «Μαθαίνω 
ελληνικά, γνωρίζω την Ελλάδα». 
Τη συζήτηση που συντόνιζε ο κος 
Αλεξόπουλος Γεώργιος, Σύμβουλος 
Α΄ της Ελληνικής Πρεσβείας, 
έκλεισε με θερμό λόγο προς τους 
παρόντες για τη διάδοση της 
ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό 
η Πρέσβης της Ελλάδας στη 
Γαλλία κα Αγλαΐα  Μπαλτά. Στις 
εκδηλώσεις παρευρέθηκαν όλα τα 
μέλη της ελληνικής διπλωματικής 
αποστολής στη Γαλλία, 
εκπρόσωποι και φορείς που έχουν 
σχέση με την εκπαίδευση και 
μέλη του πνευματικού κόσμου του 
Παρισιού. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ

Θέμα: Συμμετοχή Ελλήνων 
εκλογέων του εξωτερικού, στις 

εκλογές για την ανάδειξη των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον 
Μάιο 2019. 

Σημείωση: Λόγω χώρου, 
δημοσιεύουμε τα κυριότερα 
σημεία, για περισσότερα στοιχεία, 
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
απευθύνονται στο προξενικό 
γραφείο της Πρεσβείας. 

Τα βασικά σημεία είναι τα εξής:

1. Παρέχεται η δυνατότητα στους 
Έλληνες εκλογείς που διαμένουν 
μόνιμα ή που θα ευρίσκονται την 
ημέρα των Ευρωεκλογών του 
Μαΐου 2019 σε κράτος – μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσουν 
εκεί το εκλογικό τους δικαίωμα.

2. Η ψηφοφορία για τους εν λόγω 
Έλληνες εκλογείς θα διεξαχθεί 
το Σάββατο 25 Μαΐου 2019. Στο 
Βέλγιο θα λειτουργήσουν εκλογικά 
τμήματα στις Βρυξέλλες όπως μας 
έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο 
Εσωτερικών.

3. Για την άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος των Ελλήνων 
εκλογέων στο κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου 
ευρίσκονται, απαιτείται: α)  να 
είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό 
κατάλογο Δήμου ή Κοινότητας στην 
Ελλάδα, β) να έχουν το δικαίωμα 
του εκλέγειν, γ) να υποβάλουν 
αίτηση – δήλωση στην οικεία 
προξενική Αρχή (για το Βέλγιο, 
Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας 
Βρυξελλών). 

Η υποβολή των αιτήσεων - 
δηλώσεων πραγματοποιείται είτε 
αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, 
προκειμένου  να καταρτισθούν 
από το  Υπουργείο Εσωτερικών οι 
ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι.

4.  Για τη διαδικασία συμπλήρωσης 
(μέσω χρήσης του διαδικτύου) και 
υποβολής της αίτησης-δήλωσης, 
ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται 
τις σχετικές ιστοσελίδες του 
διαδικτυακού τόπου του 
Υπουργείου Εσωτερικών (www.
ypes.gr).

Επίσης, όσοι δεν διαθέτουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, για την 
ηλεκτρονική συμπλήρωση  της 
αίτησης-δήλωσής τους, μπορούν 
να ζητήσουν τη συνδρομή της 
προξενικής Αρχής.

Ειδικότερα επισημαίνεται, 
ότι η υποβολή των αντιγράφων 
των αιτήσεων-δηλώσεων προς 
επικύρωση (ΑΤΕΛΩΣ) στην 
προξενική μας Αρχή θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 
μέχρι και την 29η Μαρτίου 
2019 (όπως προκύπτει από την 
οικεία ιστοσελίδα του καθ’ ύλην 
αρμοδίου Υπουργείου). 

Στο πλαίσιο αυτό, αρμόδιος 
υπάλληλος του Προξενικού 
Γραφείου θα παραλαμβάνει 
καθημερινά αιτήσεις, 
Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-
Παρασκευή από 9:30 έως 
13:30 και Τετάρτη από 9:30 
έως 12:30 και από 13:30 έως 
16:30.

Εκδήλωση μνήμης στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο για το Κομμένο της Άρτας και το 

Λίντιτσε της Τσεχοσλοβακίας

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 
πραγματοποιήθηκε στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 
πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιου Κούλογλου, 
εκδήλωση μνήμης για δύο χωριά 
που αν και βρίσκονται τόσο μακριά 
το ένα από το άλλο και σε άλλες 
χώρες είχαν κοινή μοίρα κατά 
τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. 
Ιστορική ήταν η συνάντηση  ανάμεσα 
στους επιζώντες και τους απογόνους 
των θυμάτων του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου των δύο αυτών μαρτυρικών 
χωριών, του Κομμένου της Άρτας και 
του Λίντιτσε της Τσεχοσλοβακίας 

τα οποία ξεκληρίστηκαν από τους 
κατακτητές τον Αύγουστο του 1943 
και τον Ιούνιο του 1942 αντίστοιχα.   
 Δύο χωριά που βίωσαν τη 
ναζιστική υστερία και υπέστησαν 
μια άνευ προηγουμένου σφαγή 
του άμαχου πληθυσμού τους.  
Λίγοι ήταν οι επιζώντες των δύο 
αυτών μαρτυρικών χωριών που σε 
αντίποινα οι Γερμανοί, σχεδόν  τα 
αφάνισαν.  Σκοπός της εκδήλωσης 
ήταν να γίνουν γνωστές οι ιστορίες 
των δύο αυτών χωριών, να έρθουν 
σε επαφή αλλά και να γνωριστούν 
μεταξύ τους ώστε να αναπτυχθούν 
συνεργασίες για την προώθηση της 
ιστορικής μνήμης

Αδυνατώ να πιστέψω ότι έχει 
υπάρξει ανάλογη κυβερνητική 

πλειοψηφική μειοψηφία. Τόσο 
εύθραστο κυβερνητικό οικοδόμημα. 
Αλλά και τόσο στιβαρό, την ίδια 
στιγμή! Αποτελεί την πρώτη 
κυβέρνηση - πέρα από πρώτη 
φορά αριστερά... - , την πρώτη 
μνημονιακή κυβέρνηση η οποία όχι 
μόνο δεν διαλύθηκε κατά τη διάρκεια 
των όποιων συμφωνιών έκανε με 
τους θεσμούς (βλ. 3ο μνημόνιο) οι 
οποίες την υποχρεώσαν, όπως και 
τις προηγούμενες, να προχωρήσει 
σε ψήφιση νέων μέτρων κτλ κτλ... 
αντιθέτως μέχρι και σήμερα ακόμα 
«στελεχώνει» κόσμο και ενισχύεται... 
Βέβαια, στο όνομα της καρέκλας δεν 
φοβάται κανείς Έλληνας πολιτικός 
κανέναν, ούτε λογαριάζει τον κόσμο 
που τον υποστήριξε με την ψήφο 
του, ούτε ιδεολογίες ως σημείο 
αναφοράς... Απολύτως τίποτα... Με 
λίγα λόγια, περί πάρτης! κι όπου 
φυσήξει ο άνεμος!
Η παρούσα κυβέρνηση, μας έκανε 

την τιμή να μοιραστεί μαζί μας μετά 
και την συμφωνία των Πρεσπών 
μεγάλες στιγμές και πάλι... Μεγάλες 
στιγμές ανθελληνισμού, πολιτικής 
ανεπάρκειας και χάους μέσω 
επιθέσεων σε πολιτικά πρόσωπα.

Ζήσαμε μεγάλες στιγμές 
ανθελληνισμού! Ναι, δυστυχώς! 
Είναι ποτέ δυνατόν να 
συμφωνήσουμε σε κάτι που ακόμα 
δεν έχει κοινοποιηθεί εκ μέρους 
της κυβέρνησης των Σκοπίων, δεν 
το έχουμε δει, δεν έχει καταγραφεί 
επισήμως, δεν ξέρουμε τι πρόκειται 
και πως θα ενταχθεί στο σύνταγμά 
τους αντιθέτως να συμφωνούμε 
αναγνωρίζοντας τα όσα έχουν 
μέχρι στιγμής γνωστοποιήσει;! 
Δηλαδή, ότι από εδώ και στο εξής 
σεβόμενοι την συμφωνία οφείλουμε 
να αποκαλούμε τους πολίτες του 
συγκεκριμένου κρατιδίου  ως 
Μακεδόνες/ πολίτες της Βόρειας 
Μακεδονίας. Να δώσουμε υπόσταση 
στο λεγόμενο, κατ’ αυτούς, 
Μακεδονικό έθνος! Παράλληλα, να 
αναγνωρίσουμε ως Μακεδονική την 
γλώσσα που χρησιμοποιούνε; Μα 
είναι ποτέ δυνατόν;  

Ζήσαμε και μεγάλες στιγμές 
πολιτικής ανεπάρκειας εκ μέρους 
του κοινοβουλευτικού προσωπικού 
της κυβέρνησης όσο και της 
αντιπολίτευσης. Αποτελεί αναγκαίη, 
κι αν όχι τώρα που με τόση 
βιασύνη και τόσο μικροπολιτική 
νοοτροπία η κυβέρνηση παλεύει να 
ολοκληρώσει, να υπάρξει επίλυση 
του ζητήματος ονομασίας για την 
χώρα των Σκοπίων. Είναι γεγονός 
ότι λάθη (διότι έχουν γίνει λάθη και 
από περασμένες κυβερνήσεις!!) 
έδωσαν τη δυνατότητα στη χώρα 
των Σκοπίων να χρησιμοποιεί την 
ονομασία Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας. 
Ασχέτως αν οι περισσότεροι 
στο εξωτερικό την αποκαλούν 
Μακεδονία... Δε σημαίνει όμως αυτό 
ότι θα πρέπει τα λάθη να συνεχιστούν 
κ.κ. της κυβέρνησης! Είναι κι αυτό 
σας το λάθος μέρος των αλλαγών 
που διακαώς υποσχεθήκατε ότι θα 
φέρνατε εις πέρας; Γνωρίζετε ότι 
υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, από τις 
22 Ιανουαρίου 1992 (δίχως καμία 
αλλαγή από τότε έως σήμερα) η 
οποία αναφερεί τα εξής: 
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

επαναλαμβάνει τη θέση που έλαβε 
η Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της 
στο Γκιμάρες κατόπιν αιτήματος 

της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας να 
αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο κράτος. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει 
την ετοιμότητά του να αναγνωρίσει 
το κράτος αυτό με τα υπάρχοντα 
σύνορά του, σύμφωνα με τη 
Δήλωση της 16ης Δεκεμβρίου 1991, 
με όνομα που δεν περιλαμβάνει τον 
όρο «Μακεδονία». Το θυμάστε; Το 
ξέρετε; 

Αλλά ζήσαμε και μεγάλες 
στιγμές χάους από επιθέσεις σε 
σπίτια βουλευτών της παρούσας 
κυβέρνησης. Απαράδεκτο όσο 
και κατακριτέο, από όπου κι 
αν προέρχεται! Δεν αποτελούν 
χαρακτηριστικό του πολιτεύματος 
της δημοκρατίας ανάλογες στάσεις 
και συμπεριφορές, τέτοιες επιθέσεις 
εκφοβισμού! Δυσφημίζει χώρα 
με δημοκρατικό ήθος κι ανάλογη 
ιστορία όταν υπάρξει «χώρος» 
για τρομοκρατικές  κι ανάλογες 
επιθέσεις. Σε καμία περίπτωση 
δεν θα πρέπει να προσφέρεται 
τέτοιο περιθώριο. Σε καμία! Αλλά 
συγγνώμη... απ’ όσο θυμάμαι 
όταν η παρούσα κυβέρνηση ήταν 
αντιπολίτευση σε ανάλογες επιθέσεις 
σε σπίτια των τότε κυβερνητικών 
εκπροσώπων κώφευε και πετούσε 
χαρταετό... Καλά δε θυμάμαι; 
Μήπως υπερβάλλω; Μήπως 
θα κατηγορηθώ ως ακροδεξίος; 
Μήπως γίνομαι φασίστας;  Να 
μην ξεχάσουμε όμως και τα νέα 
σοφίσματα περί βίας που εισήγαγε 
η παρούσα κυβέρνηση. Σύμφωνα 
και με την κατρουγκάλεια φιλοσοφία 
υπάρχει η καλή και η κακή βία... 
Κοινώς, τα δικά μας δικά σας και τα 
δικά σας δικά μας! Απαγορεύεται  να 
αντιπολιτευόμαστε με λίγα λόγια... 
Πιο σώστα, απαγορεύεται να 
αντιπολιτευόμαστε την κυβέρνηση 
της πρώτης φοράς αριστερά...
Αλήθεια, γιατί κ.κ. της κυβέρνησης 
δεν έχετε μάθει ή διδαχθεί ότι ο 
διάλογος και η διαφωνία είναι 
το οξυγόνο της δημοκρατικής 
διαδικασίας; Για ποιο λόγο 
όποιος διαφωνήσει μαζί σας είναι 
ακροδεξίος, φασίστας, άνθρωπος 
που θα πρέπει να ανακασκευάσει 
την σκέψη του; Δεν μπορώ να 
καταλάβω το πρόβλημά σας. 
Πού στηρίζεται η συγκεκριμένη 
σας αντίληψη; Όταν ήσασταν 
αντιπολίτευση το να διαφωνούσατε 
με τα όσα υποστήριζε η εκάστοτε 
κυβέρνηση ήταν αρεστό. Τώρα; Δεν 
έχουμε δικαίωμα να διαφωνήσουμε; 
Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε 
την άποψή μας; Πρέπει η άποψή 
μας να συγκλίνει ή να ταυτίζεται 
με την άποψη τη δική σας; Οι 
αγανακτισμένοι δεν ήταν ακροδεξιοί 
ή φασιστές; Δεν χρειάζονταν κι 
εκείνοι ανακατασκευή του τρόπου 
με τον οποίο σκέφτονται; Δεν ήταν 
μερικές μόνο δεκάδες χιλιάδες που 
διαφωνούσαν με την κυβέρνηση; 
Δεν ήταν κάποιοι κι από εκείνους 
ψηφοφόροι σας; Κι αλήθεια, τόσος 
κόσμος που και πάλι βρέθηκε 
στους δρόμους  για να αντιταχθεί 
στη συμφωνία των Πρεσπών και 
το περιεχόμενό της, μετά από 
«πρόσκληση» που δέχθηκε από 
την δική σας κυβέρνηση ήταν 
άμυαλοι; Αγνώμονες; Ακραίοι; 
Φασίστες; Γύρω στις 70.000 
μόνο κι αυτοί; Λιγότεροι από τους 
αγανακτισμένους; 

Κάποτε, είχατε αναφέρει ότι όταν 
γεμίζουν οι πλατείες μιλάει ο λαός. 
Τώρα τελικά τι έγινε...; Μίλησε ο 
λαός;                 Κούτρας Νικόλαος

Περιήγηση και διαμονή στα Ζαγοροχώρια 
Μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση του Νίκου και 

της Παναγιώτας
Γιορτή και γενέθλια γιόρτασαν 

μαζί ο Νίκος Γιαννής και η 
Παναγιώτα Μπαλοπούλου το 
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018. Οι 

οικοδεσπότες, μας μετέφεραν νοερά 
στα πανέμορφα Ζαγοροχώρια, 
όπου εδρεύει η "Επέκεινα Χώρα", 
και για την οποία προορίζονταν οι 
δωρεές αντί δώρων κατά προτροπή 
των εορτασάντων. 
Υπήρχε πράγματι μία ζεστή, 

εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα 
ενόψει της γιορτινής περιόδου, 

με εκλεκτούς μεζέδες και καλό 
ελληνικό κρασί που απόλαυσαν οι 
καλεσμένοι στο Tapasoif by Can-

ette, το νέο χώρο εκδηλώσεων και 

γευσιγνωσίας ελληνικών προϊόντων, 
που δημιούργησε η Canette.

Περισσότερες πληροφορίες για 
την Επέκεινα Χώρα στο 
www.epekeinahora.gr
Σύντομα πρόκειται να ανακοινωθεί 

το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για 
την περίοδο Πάσχα - καλοκαίρι 
2019.

Ο Νίκος Γιαννής και η Παναγιώτα Μπαλοπούλου  
κατά την εκδήλωση  που οργάνωσαν

Ευρωεκλογές 2019


