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Υπήρχε λύση χωρίς Μνημόνια;   
Όχι, χρειάζεται όμως και ριζική 

αλλαγή νοοτροπίας!               
T ο 2010 η Ελλάδα 

χρεοκόπησε, δεν 
κατάρρευσε όμως, επειδή ήταν 
μέλος της Ευρωζώνης και κρίθηκε 
ασύμφορο για όλα τα κράτη μέλη 
και τις οικονομίες τους…

Περιέργως οι πολιτικοί μας, ενώ 
τα σημάδια οικονομικής και κοι-
νωνικής κατάρρευσης της χώρας 
ήταν εμφανή πολύ πριν το 2010, 
κανένας, εκτός από μερικές φω-
τεινές εξαιρέσεις, δεν έδειχνε να 
προβληματίζεται… 

Ούτε οι πολιτικοί μας, μάλλον για-
τί δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν 
τους ψηφοφόρους τους, αλλά  
ούτε και οι ψηφοφόροι, σπουδαγ-
μένοι και μη, κι αυτό, μάλλον γιατί 
δεν ήθελαν να «δυσαρεστήσουν» 
τους εαυτούς τους…

Δυστυχώς, αν αναλογιστούμε 
πως οι δημόσιοι υπάλληλοι και 
οι συνταξιούχοι μαζί, αριθμούν 
περίπου τα 4 εκατομμύρια ψηφο-
φόρους και γνωρίζοντας πως το 
σύνολο των Ελλήνων που προ-
σέρχονται στις κάλπες ανέρχεται 
στα 6 εκατομμύρια περίπου, οι 
αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους… 
Το γεγονός πως  η ομάδα αυτή,  
είναι «ετερογενής», δεν την εμπό-
διζε να είχε (και να έχει) μεγάλη 
επιρροή! 

Αυτά συνέβαιναν μέχρι το 2010, 
πριν δηλαδή η Χώρα φτάσει στο 
«χείλος του γκρεμού». Στη συνέ-
χεια η κατάσταση άλλαξε, απλά 
για να αποφύγουμε την πτώση… 
Απ΄ ότι δείχνουν τα πράγματα 
όμως, όχι αρκετά, τουλάχιστον αν 
κρίνουμε από τα προαπαιτούμενα 
που εξακολουθούν να βρίσκονται 
σε αναμονή…

Για να κατανοήσουμε καλύτε-
ρα την σοβαρότητα της κρίσης, 
αρκεί να αναλογιστούμε πως το 
ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε, λόγω της 
σοβαρότητας της κατάστασης, να  
ψηφίσει μέτρα που ήταν τελείως 
αντίθετα στη φιλοσοφία που είχε 
ακολουθήσει στο παρελθόν με 
αποτέλεσμα να ΄΄εξαφανιστεί΄΄, 
σχεδόν ολοκληρωτικά, στις εκλο-
γές που ακολούθησαν… Εξάλλου 
και η ΝΔ υπέστη εκλογική ήττα, 
απλά ήταν λίγο πιο ήπια…

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην 
πολιτική και ιδιαίτερα της Ελλά-
δας, είναι πως τα κόμματα εξου-
σίας και ιδιαίτερα οι πολιτικοί 
τους, λειτουργούν «κοντόφθαλ-
μα» και λαϊκιστικά… Δεν εννοώ 
βέβαια πως και τα μικρότερα κόμ-
ματα δεν «λαϊκίζουν», απεναντί-
ας μάλιστα, απλά το «ειδικό τους 
βάρος» είναι μικρότερο, εφόσον 
τα ποσοστά τους είναι πιο μικρά 
και επιπλέον, δεν διαχειρίζονται 
άμεσα την εξουσία…

Ορισμένοι, υποστηρίζουν πως 
για να αλλάξει πορεία η χώρα, 
χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα με 
νέους ανθρώπους και νέες ιδέες, 
ώστε  να μπει ένα τέλος στις πα-
λιές καταστροφικές συνήθειες… 

Είναι δυστυχώς μία σκέψη θεω-
ρητικά ελκυστική, όχι όμως εφικτή 
και πραγματοποιήσιμη!  Αν ήταν 
τόσο εύκολο, θα το είχαν πράξει 
πολλοί και σε πολλά κράτη του 
κόσμου… 
Εξάλλου,  χωρίς να θέλω να μει-
ώσω την ευθύνη των πολιτικών, 
υπενθυμίζω πως «οι πολιτικοί δεν 
είναι παρά ο καθρέπτης αυτών 
που τους εκλέγουν», κατά συνέ-
πεια, αν πραγματικά θέλουμε να  
αλλάξουν οι πολιτικοί, πρέπει, 
πριν ή τουλάχιστον ταυτόχρονα, 
να αλλάξουν και οι ψηφοφόροι…    

Παράλληλα, ορισμένοι άλλοι επί-
σης αναρωτιούνται.  «Μήπως η 
«διάσωση» μιας χώρας δεν είναι 
η καλύτερη λύση, εφόσον, αν δεν 
καταρρεύσει ένα οικονομικό και 
πολιτικό μοντέλο, δεν «διαλύο-
νται» οι παλιές προβληματικές 
δομές και είναι δύσκολο να οικο-
δομηθούν νέες»;  

Παρακολουθώντας από κοντά 
τις εξελίξεις, διαπιστώνουμε πως 
αυτοί είναι ακριβώς οι λόγοι, για 
τους οποίους επιβλήθηκαν τα 
Μνημόνια… Για να καμφθεί δη-
λαδή η απροθυμία θέσπισης των 
δύσκολων αλλά και απαραίτητων  
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 
ώστε να επαλειφθούν και οι αιτίες 
της χρεοκοπίας…

Αναμφισβήτητα, η «σχετικά 
ήπια» αυτή δημοσιονομική προ-
σαρμογή που εξασφάλισαν οι δα-
νειακές συμβάσεις, έδωσε τη δυ-
νατότητα και το χρόνο, σε μέρος 
του πολιτικού συστήματος και σε 
ορισμένες συντεχνίες, δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, να συμμα-
χήσουν και να οργανωθούν, με 
στόχο να αντιτάξουν στην ατζέντα 
των διαπραγματεύσεων, τις δικές 
τους διεκδικήσεις… Να διατηρή-
σουν δηλαδή τα προνόμια και 
κεκτημένα δεκαετιών, τα οποία 
αποκαλούν συχνά και «κόκκινες 
γραμμές»…  

Εξάλλου, αυτοί είναι και οι λόγοι 
για τους οποίους οι Εταίροι και 
δανειστές μας, επιμένουν στην 
ανάγκη δημιουργίας ενός «ερ-
γαλείου ενισχυμένης εποπτείας» 
για την Ελλάδα, μετά τη λήξη του 
Μνημονίου… Κάτι που για τους 
περισσότερους Εταίρους μας, 
είναι μία  απαραίτητη προϋπόθε-
ση, για την αποδοχή των μέτρων 
ελάφρυνσης του χρέους! 
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Δημοτικές Εκλογές 2018 στο Βέλγιο  
Άσκηση των πολιτικών μας δικαιωμάτων                  

ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ

Στα τέλη Μαρτίου 2018 έλαβε 
χώρα στο Ζάππειο, το διήμε-

ρο ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, όπου 350 Έλλη-
νες νεολαίοι,  από κάθε γωνιά του 
πλανήτη, ένωσαν τις δυνάμεις τους 
στο πλαίσιο του διήμερου Φόρουμ 
«Hellenic Youth in Action», που 
πραγματοποιείται στο Ζάππειο.

Οι συμμετέχοντες πέρα από τις, 
κατά τα άλλα, πολύ ενδιαφέρουσες 
ιδέες, ανταλλαγές εμπειριών και 
προτάσεις κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών τους στο Ζάππειο,  έστειλαν 
και ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους 
πως «Μπορεί να ζούμε, ο καθένας 
μας, μακριά αλλά η καρδιά όλων 
μας είναι στην Ελλάδα». 

Στη συνέχεια και κατά τον ελεύθερο 
χρόνο τους επισκέφτηκαν διάφορα  
μέρη της Αθήνας και χόρεψαν ελλη-
νικούς παραδοσιακούς χορούς στο 
Σύνταγμα. Ενώ η τελετή λήξης έγινε 
στην Πνύκα.
Ο Υφυπουργός, κ. Κουίκ, έκανε ειδι-
κή αναφορά στην ενότητα των Ελλή-
νων και είπε μεταξύ άλλων:
«Γνωρίζουμε πως οι Έλληνες του 
εξωτερικού, φέρετε περήφανα την 
ελληνική σας ταυτότητα και είναι 
αποδεδειγμένο πως οι εθνικοτοπι-
κές οργανώσεις όπου γης, εργά-
ζονται συλλογικά με πολλή πυγμή 
για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους 
αλλά και για την πατρίδα τους την 
Ελλάδα», προσθέτοντας πως «είναι 
καθήκον μας ως Υπουργείο Εξωτε-
ρικών να βοηθήσουμε στην ενοποί-
ηση της ομογένειας και την στήριξή 
της». Επίσης, «επεσήμανε πως θα 
πρέπει, η μία Ομογένεια να στηρίζει 
την άλλη, από Ήπειρο σε Ήπειρο, 
όπως για παράδειγμα οι Ομογένειες 
της Αμερικής, της Ευρώπης και της 
Αυστραλίας, να δώσουν ζωντανά 
σημεία επαφής με τους Έλληνες της 
Αφρικής ή των πρώην Σοβιετικών 
Δημοκρατιών όπου κυρίως ζουν 
Ποντιακής καταγωγής Ομογενείς». 
Προσθέτοντας πως «Η κινητικότητα 
των νέων και δη της Ελληνικής Ομο-
γενειακής νεολαίας, μπορεί να παί-
ξει τον καταλυτικό ρόλο σε αυτό»…
Στην έναρξη των εκδηλώσεων ήταν 
επίσης παρών και ο Προεδρικός 
Επίτροπος τη Κυπριακής Δημοκρα-
τίας κ. Φώτης Φωτίου, αρμόδιος για 
θέματα Διασποράς, ο οποίος στο 
χαιρετισμό του κάλεσε τους νέους 
να «συμμετέχουν ενεργά στη ζωή 
των χωρών υποδοχής έτσι ώστε να 
διαδώσουν και να δυναμώσουν το 
Ελληνικό πνεύμα όπου Γης».

Μετά την τελετή έναρξης του Φό-
ρουμ, οι κ.κ. Κουίκ και Φωτίου απο-
χώρησαν προκειμένου να έχουν ιδι-
αίτερη συνεργασία στην σημαντική 
ατζέντα των τριμερών τους δράσεων 
με τους ομολόγους τους του Ισραήλ, 

Αιγύπτου και Αρμενίας και εν όψει 
της έναρξης τριμερούς συνέργειας 
με την μεγάλη Διασπορά του Λιβά-
νου.
Η Ελληνική πολιτεία, από ότι δεί-
χνουν τα πράγματα, προσπαθεί, 
για μια ακόμη φορά, μετά από πολ-
λές σχετικά ατυχείς προσπάθειες, 
να «επενδύσει  στη συνέχεια» της 
Ελληνικής Ομογένειας, δίνοντας 
ιδιαίτερο βάρος στους νέους της. 
Παιδιά με μόρφωση, με όραμα που 
αποδεδειγμένα αγαπούν την Ελλά-
δα, και που ήρθε η ώρα να πάρουν 
την σκυτάλη από τους πατεράδες 
και τους παππούδες τους, οι οποί-
οι σε δύσκολες εποχές, στα πρώτα 
χρόνια του μεταναστευτικού ρεύ-
ματος από την Ελλάδα, «έστησαν» 
και οργάνωσαν τον Ελληνισμό του 
εξωτερικού. 
Μία προσπάθεια δύσκολη, αλλά 
όχι και ακατόρθωτη, για ένα μέρος 
τουλάχιστον των νέων, εφόσον το 
μεγαλύτερο μέρος, είτε δεν έχει την 
απαραίτητη «ευαισθητοποίηση» 
είτε απλά το «παρασύρει το γενι-
κότερο ρεύμα»… Αναμφισβήτητα 
όμως υπάρχουν ανάμεσα στους 
Έλληνες του εξωτερικού, αρκετοί 
ευαισθητοποιημένοι νέοι οι οποίοι 
θα μπορούσαν να προσφέρουν 
πολλά στον Ελληνισμό. Χρειάζεται 
όμως μία σταθερή πολιτική της εκά-
στοτε κυβέρνησης, πολιτική  που να 
απευθύνεται, ιδιαίτερα  σε αυτούς 
που, αποδεδειγμένα, ενδιαφέρονται 
να προσφέρουν και μάλιστα  ανιδι-
οτελώς… 
Και φυσικά, πρέπει οπωσδήποτε να 
ψηφισθεί νόμος που να επιτρέπει το 
δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του 
Εξωτερικού από τη χώρα που ζουν, 
δημιουργώντας μάλιστα και μία 
«Ειδική Περιφέρεια» για τον έξω-
ελληνισμό… Εξάλλου, είμαστε η 
μόνη σχεδόν χώρα στον κόσμο, με 
ισχυρή μετανάστευση, που δεν της 
αναγνωρίζει το δικαίωμα ψήφου! 
Όσο για τους  φόβους που εκφρά-
ζουν ορισμένοι «πολιτικάντηδες» 
της Χώρας, οι οποίοι,  φοβούνται 
τάχα, πως θα αποφασίζουν οι «ξέ-
νοι» για το μέλλον της Ελλάδας... Οι 
κύριοι αυτοί πρέπει να γνωρίζουν, 
πρώτον πως οι Έλληνες του εξω-
τερικού που ενδιαφέρονται ιδιαίτε-
ρα για την Ελλάδα και θα πάνε να 
ψηφίσουν είναι, δυστυχώς, σχετικά 
λίγοι και δεύτερον πως οι Έλληνες  
αυτοί είναι «περισσότερο Έλληνες» 
από τον μέσο Έλληνα της Ελλάδας!

Αν λοιπόν  η κυβέρνηση και το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν κα-
ταφέρουν να ξεπεράσουν τους 
«κομπογιαννίτικους»  και «ψηφο-
θηρικούς» υπολογισμούς, ώστε 
να αντιμετωπίσουν με ειλικρίνεια  
και εθνική ευθύνη το χρόνιο πλέον 
αυτό πρόβλημα, είμαστε, απλά, 
άξιοι της τύχης μας…   

Στις 14 Οκτωβρίου 2018, θα 
πραγματοποιηθούν στο Βέλγιο 

οι Δημοτικές Εκλογές. Όπως όλοι 
γνωρίζουμε, οι κάτοικοι που έχουν 
μόνιμα εγκατασταθεί στο Βέλγιο, 
έχουν  το δικαίωμα του «εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι» στις Δημοτικές 
εκλογές του Βελγίου, χωρίς να 
έχουν τη βελγική υπηκοότητα.  Το 
δικαίωμα έχουν από το 2000 αυτοί 
που  κατάγονται  από μία χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από το 
2006 κι αυτοί που προέρχονται από  
χώρες εκτός ΕΕ. Ήταν μία επιλογή 
της βελγικής κυβέρνησης  που είχε 
σαν στόχο την καλύτερη ενσωμάτω-
ση, όλων των κατοίκων του Βελγίου, 
στα πολιτικά δρώμενα της χώρας.
Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και 
δεν πρέπει να το ξεχνάμε πως ο 
κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να 
συμμετάσχει στις Εκλογές, πρέπει 
να γραφτεί στους εκλογικούς κατα-
λόγους πριν τις  31 Ιουλίου 2018, 
που είναι η τελευταία ημέρα εγγρα-
φής. Όμως αν είχε συμμετάσχει σε 
προηγούμενες εκλογές, είτε το 2000, 
2006 ή το 2012, η προηγούμενη εγ-
γραφή του στο Δήμο, εξακολουθεί 
να ισχύει!
Στις προηγούμενες Δημοτικές εκλο-
γές, δηλαδή το 2012, αν και οι 19 
Δήμοι της Περιοχής των Βρυξελλών, 
σε συνεργασία με 49 οργανώσεις 
που έχουν ως βασική τους προ-
τεραιότητα την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των πολιτών, οργά-
νωσαν  μία ευρεία καμπάνια ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης όλων 
των κατοίκων  της Περιοχής των 
Βρυξελλών  που δεν έχουν τη βελγι-
κή υπηκοότητα, το αποτέλεσμα δεν 
ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό.
Εφόσον τα ποσοστά συμμετοχής 
στις Δημοτικές  Εκλογές του Βελγίου 
το 2012,  όλων των ξένων εθνικοτή-
των, δεν ξεπέρασαν το 15% κατά 
μέσον όρο,  και τα ποσοστά συμ-
μετοχής των Ελλήνων ήταν  εξίσου 
χαμηλά… 
Όμως για έναν λαό όπως τον Ελ-
ληνικό, που συχνά «αρέσκεται» να 
επαναλαμβάνει πως είναι: «Λαός 
ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος,  εφό-
σον στην Αρχαία Ελλάδα γεννήθηκε 
και η Δημοκρατία», είναι κάτι που 
δεν μας τιμά…  
Δεν θα ασχοληθώ βέβαια, τουλάχι-
στον στο άρθρο αυτό,  με τα «πολιτι-
κά  συστήματα της Αρχαιότητας»… 
Ειδικά όταν ο καθένας μας γνωρίζει 
πως το επίπεδο «πολιτικοποίησης» 
ενός λαού εξαρτάται από τις κοινω-
νικό-οικονομικές συνθήκες της επο-
χής του  και όχι από μία, οποιασδή-
ποτε μορφής, κληρονομικότητα…
Υπάρχουν όμως και ορισμένα 
«αντικειμενικά» στοιχεία που μας 
επιτρέπουν να κατανοήσουμε κα-
λύτερα τον «σχετικά χαμηλό βαθμό 
συμμετοχής» των Ελλήνων του Βελ-
γίου, που μεταξύ άλλων είναι:
Πρώτος λόγος είναι πως το 50% 
περίπου των Ελλήνων του Βελγίου 
έχει και την βελγική υπηκοότητα, 
είτε γιατί είναι δεύτερης ή τρίτης 

γενιάς μετανάστες, είτε γιατί πολιτο-
γραφήθηκε κάποιος από τους γονείς 
και κατά συνέπεια, στους εκλογι-
κούς καταλόγους αναφέρονται ως 
Βέλγοι…  
Ο δεύτερος λόγος είναι πως οι πε-
ρισσότεροι Έλληνες, επηρεασμένοι 
ίσως και από την ελληνική πολιτική 
σκηνή, δεν «επενδύουν» εύκολα 
σε κάτι, εάν δεν «αποβλέπουν» σε 
κάποιο κέρδος, στο άμεσο μέλλον…  
Εννοείται, πως το «κουσούρι» αυτό 
το έχουν και  άλλες εθνικότητες, 
αλλά και οι Βέλγοι… 
Ο τρίτος είναι το γεγονός πως η ψή-
φος δεν είναι υποχρεωτική, για τους 
ξένους, κάτι που δεν ισχύει για τους 
Βέλγους υπηκόους… 
Υπάρχουν και άλλες «εξηγήσεις», 
λιγότερο ή περισσότερο πειστικές, 
όπως η γραφειοκρατική διαδικασία, 
η πολυπλοκότητα του βελγικού πο-
λιτικού συστήματος, τα γλωσσικά 
προβλήματα κ.α. όλα αυτά όμως, 
δεν  είναι  παρά προσχήματα… 
Εξάλλου μια παλιά ελληνική και 
λαϊκή παροιμία μας το υπενθυμίζει, 
«όποιος δεν βρέξει πόδια, ψάρια 
δεν πιάνει»…
Τέλος, υπάρχει και το πρόβλημα της 
«απομόνωσης ή γκετοποίησης», 
πρόβλημα το οποίο δεν χαρακτη-
ρίζει ιδιαίτερα  τους Έλληνες, αφο-
ρά όμως ορισμένες άλλες εθνικές 
ομάδες, που λόγω των δικών τους 
«ειδικών προτεραιοτήτων» δεν τους 
απασχολεί η  πολιτική! 
Δεν θέλω να  επεκταθώ περισσό-
τερο, πιστεύω όμως πως πρέπει ο 
καθένας από εμάς να συμμετάσχει, 
είτε λίγο είτε περισσότερο, στα πο-
λιτικά δρώμενα του χώρου στον 
οποίο ζει ο καθένας μας, αλλά και 
να ενημερώνει και τους γύρω του…  
Χωρίς συμμετοχή,  δεν έχει νόημα 
να μιλάμε για δημοκρατία… 
Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, να κά-
νουμε όσο γίνεται περισσότερο αι-
σθητή και συμμετοχική την παρου-
σία μας στην περιοχή που ζούμε, 
αξίζει να κάνουμε μια προσπάθεια.
Να ενημερωθούμε περισσότερο για 
τους διάφορους υποψήφιους αλλά 
και τα κόμματά τους, είτε αυτοί είναι 
Έλληνες είτε όχι…
Και ας  μην ξεχνάμε πως, ως άτομα 
μπορεί να αποφασίζουμε για αρ-
κετά πράγματα που μας αφορούν, 
εμάς και την οικογένειά μας, όμως 
σαν «οργανωμένο σύνολο» αποφα-
σίζουμε για πολύ περισσότερα!
Επίσης, αν αποφασίσουμε να 
ενεργοποιηθούμε πολιτικά, ας προ-
σπαθήσουμε να προωθήσουμε και 
τις  συνεργασίες με άλλες εθνικό-
τητες,  θα είναι και ένας τρόπος να  
ξεπερασθεί το «μειονέκτημα» των 
Ελλήνων στο Βέλγιο, για επένδυση 
στην   πολιτική,  δηλαδή το γεγονός 
ότι είμαστε σχετικά λίγοι για τα πο-
λιτικά δεδομένα, αλλά  και σχετικά 
«σκορπισμένοι» σε διαφορετικούς 
Δήμους…

Σάκης Δημητρακόπουλος
Σημείωση: Ευχαριστώ τον αγαπητό Δημήτρη 
ΑΓΓΕΛΗ, για τα στοιχεία που μου έστειλε.

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 5 Μαΐου 2018, στα πλαίσια 
του εορτασμού της Ημέρας της 

Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα στις Βρυξέλλες, εόρτασαν 
επίσης το 2018 ως «το Ευρωπαϊκό 
Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 
σύμφωνα με απόφαση του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της ΕΕ, που πήραν στις 
17.05.2017. 

Στόχος της απόφασης αυτής, ήταν 
η ενθάρρυνση των Ευρωπαίων 

πολιτών να ανακαλύψουν, να γνω-
ρίσουν και να προωθήσουν την 
πολιτιστική κληρονομιά της κάθε 
χώρας, ως κεντρικό στοιχείο της 
πολιτιστικής πολυμορφίας και του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, στην 
Ευρώπη!  Τη διοργάνωση και την 
εποπτεία του ελληνικού περίπτε-
ρου ανέλαβε το Γραφείο Τύπου 
και Επικοινωνίας Βρυξελλών της 
Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελ-
λάδας στην ΕΕ. 

συνέχεια στη σελίδα 3   

Ημέρα της Ευρώπης και Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς                          

Αποψη από το ελληνικό περίπτερο
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Ο Γιώργος Στασινάκης γεννή-
θηκε το 1941 στην Καλαμάτα, 

σπούδασε και εργάστηκε στο εξω-
τερικό και συνταξιοδοτήθηκε από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρη-
νικών Ερευνών (CERN), το 2005.
Όμως, πέρα από τις επαγγελματι-
κές του υποχρεώσεις, το «πάθος» 
του ήταν και είναι η μελέτη και προ-
βολή της ζωής και του έργου του 
Νίκου Καζαντζάκη. Είναι ιδρυτής 
και πρόεδρος της Συντονιστικής 
Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρίας 
Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Είναι 
αρχισυντάκτης της επιθεώρησης 
Le Regard crétois  και του ενημε-
ρωτικού δελτίου Synthesis. Πέρα 
από τους τίτλους που έχει λάβει 
από τη Γαλλία και την Ελλάδα, 
το 2007 κηρύχθηκε και επίτιμος 
δημότης του Δήμου «Νίκος Καζα-
ντζάκης». Επίσης είναι και ένας 
από τους σημαντικούς δωρητές 
του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη 
στη Μυρτιά Κρήτης. Έχει ταξιδεύ-
σει και έχει δώσει διαλέξεις, με 
δικά του έξοδα, σε 100 περίπου 
χώρες, με στόχο τη διάδοση του 
έργου και της σκέψης του μεγάλου 
συγγραφέα.  
Στο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε 
από τις Εκδόσεις Καστανιώτη, 
ο συγγραφέας περιγράφει, μετά 
από μελέτη στοιχείων και μαρτυ-
ριών, τη συνεργασία, αλλά  και 
τη βαθιά εκτίμηση και φιλία  που 
δημιουργήθηκε ανάμεσα στους 
δύο αυτούς, ανόμοιους αλλά και 
μεγάλους άνδρες. 

Προσπαθεί να δώσει  μία αρκετά 
ολοκληρωμένη εικόνα της σχέσης 
που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους 
δύο άνδρες, τόσο μέσα από τις 
ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα 
τους, όσο και μέσα από τη συνερ-
γασία τους, από το 1914 που γνω-
ρίστηκαν, από την αποτυχημένη 
επιχείρηση ξυλείας στο Άγιο Όρος 
το 1915,  το επίσης αποτυχημένο 
λιγνιτωρυχείο στη Δυτική Μάνη το 
1917, καθώς  και τον Επαναπα-
τρισμό των 150.000 Ποντίων του 
Καυκάσου το 1919, όταν ο  Καζα-
ντζάκης είχε αναλάβει Διευθυντής 
του νεοσύστατου Υπουργείου Πε-
ριθάλψεως  
Ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Αλέξης 
Ζορμπάς ήταν πράγματι δύο ανό-
μοιοι άνθρωποι, ο ένας, μεγάλος 
συγγραφέας και διανοούμενος και 
ο άλλος ένας απλός και σχεδόν 
αγράμματος εργάτης, ο οποίος 
ήταν  όμως προικισμένος από τη 
φύση με άλλα χαρίσματα και ικα-
νότητες. Δύο άνθρωποι ανόμοιοι 
αλλά ξεχωριστοί που συνάμα ήταν 
ελεύθεροι και μεγάλοι ταξιδευτές!
Εξάλλου δεν είναι τυχαίο πως ο 
Αλέξης Ζορμπάς ήταν ο άνθρωπος 
που του έμπνευσε το μυθιστόρημα 
«Βιος και πολιτεία του Αλέξη Ζορ-
μπά», που εκδόθηκε το 1946 και 
έγινε  best – seller!  
Συγχαρητήρια αγαπητέ Γιώργο 
για το βιβλίο σου, αλλά και για 
τη συνολική σου δράση για  την  
προώθηση της νεοελληνικής πεζο-
γραφίας.     

Εορτή του Αγίου Γεωργίου στο Dilbeek Βρυξελλών 

Εορτή της Μητέρας        
Από την Ένωση Πελοποννησίων «ο Μοριάς»                         

Η νεοδημιούργητη ενορία των Αγίων 
Γεωργίου του Τροπαιοφόρου και 
Αλένας στο Dilbeek των Βρυξελλών, 
περιοχή που βρίσκεται στα προά-
στια των Βρυξελλών, ιδρύθηκε πριν 
ένα περίπου χρόνο για να καλύψει 
τις ανάγκες των Ορθόδοξων που 
ζουν στην περιοχή (Φλαμανδική 
Βραβανδία) και στεγάζεται σε πα-
ρεκκλήσιο, που παραχώρησε στην 
ενορία η Καθολική Εκκλησία.
Την Κυριακή 22 Απριλίου, τιμώντας 
τη μνήμη του μεγάλου και λαοφιλούς 
Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, 
τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία από ιερείς και διακόνους της 
Μητροπόλεως, προεξέχοντος του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας κ. 
Αθηναγόρα. Στο κήρυγμά του ο Μη-
τροπολίτης Αθηναγόρας αναφέρθη-
κε μεταξύ άλλων στο θάρρος και την 
τόλμη που διέκρινε τις Μυροφόρες 
γυναίκες, προσθέτοντας πως «Θέ-
λει τόλμη και θάρρος, σήμερα, να 
είσαι χριστιανός και να το υποστη-
ρίζεις με τη ζωή σου, σε μια εποχή 

που πασχίζει να εκμηδενίσει αρε-
τές και αξίες από τον άνθρωπο…».
Στη συνέχεια  οργανώθηκε, από τον 
πατέρα Ιωάννη και την Επιτροπή 
της Ενορίας,  δεξίωση σε γειτονική 
προς το Ναό αίθουσα, όπου οι πα-
ρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
γιορτάσουν τη μνήμη του μεγάλου 
και λαοφιλούς Αγίου Γεωργίου, με 
ελληνικούς χορούς και εδέσματα.

Η  Ομοσπονδία Συλλόγων Ελ-
λήνων Ποντίων στην Ευρώ-

πη (ΟΣΕΠΕ), που ιδρύθηκε στη  
Φρανκφούρτη το 1981 και  αριθμεί  
περισσότερα από 40 μέλη, έχει 
σαν  βασικούς της στόχους,  τη δι-
αφύλαξη της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς της Ποντιακής Κοινότητας 
αλλά και τη διατήρηση της ιστορι-
κής της  μνήμης. 
Για το σκοπό αυτό, διοργανώνει 
κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου, «εκ-
δήλωση μνήμης στα θύματα της 
Γενοκτονίας των Ποντίων, δηλαδή  
τα 353.000 θύματα της ποντιακής 
γενοκτονίας από τους Νεότουρ-
κους κατά τη διάρκεια και του 
τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου.
Φέτος η «εκδήλωση μνήμης» έγινε 
στις Βρυξέλλες, σε  συνεργασία 
με τον τοπικό Ποντιακό Σύλλογο 
των Βρυξελλών, όπου συμμετεί-

χαν  και Ποντιακοί σύλλογοι της 
Γερμανίας,  όπως οι σύλλογοι, της 
Κολωνίας «οι Αργοναύτες», του 
Κρέφελντ,  κ.α.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με Θεία 
Λειτουργία στην Ιερά Μητρόπολη 
Βελγίου στις  Βρυξέλλες, στο τέλος 
της οποίας ο κ. Γιώργος Σιδηρό-
πουλος πρόεδρος του Συλλόγου 
Ποντίων Βελγίου, «Καμιάν Κέν Άρ-
γος» - «Ποτέ δεν είναι αργά»,  που  
ιδρύθηκε πριν από 40 χρόνια στις 
Βρυξέλλες, εκφώνησε η σχετική με 
το θέμα  ομιλία.    Ομιλία, κατά την 
οποία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων,  
στο ιστορικό της Ημέρας, δηλαδή 
την Γενοκτονία που υπέστησαν οι 
Έλληνες του Πόντου  ανάμεσα στο 
1914 και 1923 και υπογράμμισε 
την ανάγκη συνέχισης της δράσης 
για την αναγνώριση,  της Γενοκτο-
νίας από την Τουρκία.   Ευχαρί-
στησε δε όσους παρευρεθήκαν 
και ιδιαίτερα  αυτούς που ήρθαν 
από μακριά.  

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση, σε κοντινή αίθουσα, 
όπου απεύθυναν χαιρετισμούς, 
ο κ. Αμπατζίδης, αντιπρόεδρος 
της Ομοσπονδίας  Σωματείων  
Ελλήνων Ποντίων   Ευρώπης, ο 
οποίος μεταξύ άλλων, αναφέρθη-
κε και στην υποκρισία ορισμένων 
κρατών,  όπως λχ της Γερμανίας,  
που, ενώ η Βουλή της αναγνώρι-
σε τη Γενοκτονία των Αρμενίων, 

η γερμανική κυβέρνηση συνεχίζει 
να στέλνει όπλα στην Τουρκία, η 
οποία συνεχίζει  να προκαλεί και 
νέες γενοκτονίες στη Συρία…  Ο 
Σάκης Σιδηρόπουλος ο οποίος, 
μίλησε στα Γαλλικά και στα Φλα-
μανδικά, απεύθυνε το χαιρετισμό 
του και μίλησε για την ανάγκη  
αναγνώρισης από την Τουρκία της 
Γενοκτονίας.  Χαιρετισμό απεύθυ-
ναν επίσης ο βουλευτής του Φιλε-
λεύθερου Κόμματος και πρώτος 
αντιδήμαρχος  στο Αντερλέχτ κ.  
Van  Goïndsenhoven, ο οποίος 
υπογράμμισε την ηθική  υποχρέ-
ωση που έχουν οι  κοινωνίες  μας  
να αναγνωρίσουν όλες  τις Γενο-
κτονίες… 

Τέλος ο καθηγητής Φιλοσοφίας 
κ. Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης, ο 
οποίος, εξάλλου, είχε οργανώσει 
τον περασμένο χρόνο την  Ημερί-

δα με θέμα τις ΄΄Γενοκτονίες΄΄ στη 
Βελγική Ακαδημία,΄ υπογράμμισε 
πως θύματα της μη αναγνώρισης, 
από την Τουρκία, των  Γενοκτονι-
ών, δεν είναι μόνον  οι Αρμένιοι,  
οι Έλληνες Πόντιοι και οι άλλοι 
αλλά και οι ίδιοι οι Τούρκοι, ιδι-
αίτερα  οι νέοι, οι οποίοι «κουβα-
λούν ένα φορτίο», ενώ δεν έφται-
ξαν σε τίποτα…  

Ακoλούθησε το χορωδιακό τμήμα 
του συλλόγου  Ποντίων Βρυξελ-
λών, το οποίο με συνοδεία λύρας 
παρουσίασε ποντιακά τραγούδια, 
σχετικά με την Γενοκτονία. 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κε-
ντρικός ομιλητής, ο  πρόεδρος 
της Εθνικής Επιτροπής των Αρ-
μενίων στην Ευρώπη,  κ. Κασπάρ 
Καραμπετιάν,  ο οποίος  αφού 
έκανε μία  ιστορική αναδρομή 
στις Γενοκτονίες των Οθωμανών 
Τούρκων και του Κεμάλ, όχι μόνον  
των Ποντίων αλλά και όλων  των 
άλλων χριστιανικών μειονοτήτων 
και φυσικά και των Αρμενίων, 
υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, την 
αναγκαιότητα πως πρέπει  οι 
απόγονοι όλων  των θυμάτων των 
Γενοκτονιών που υπέστησαν οι 
Χριστιανικοί πληθυσμοί, από  την 
τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία και 
τους Νεότουρκους, να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους, ώστε η δράση μας 
να έχει την μεγαλύτερη αποτελε-
σματικότητα!   

Την Κυριακή 6 Μαΐου 2018, η 
Ένωση Πελοποννησίων «ο 

Μοριάς»,  οργάνωσε μία απλή και 
γεμάτη συμβολισμό  εκδήλωση για 
να τιμήσει τη Μητέρα. Εκδήλωση  
την οποία έχει καθιερώσει εδώ 
και πολλά χρόνια και κάθε φορά, 
την οργανώνει σε μία διαφορετική 
Ενορία των Βρυξελλών. Η φετινή 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην 
εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, (1030  
Βρυξέλλες).
Στο τέλος της θείας λειτουργίας, ο 
ιερέας έδωσε το λόγο στον πρόε-
δρο της Ένωσης Πελοποννησίων 
κ. Σάκη Δημητρακόπουλο, ο οποίος 
αφού απεύθυνε ένα μικρό χαιρετι-
σμό και αναφέρθηκε στο ιστορικό 
της εκδήλωσης,  κάλεσε  τη φετινή 
ομιλήτρια, την κυρία  Ελένη Σαλ-
ταρίδα - Λέκκα, τη γνωστή στην 
παροικία μας οδοντίατρο,  η οποία  
μας παρουσίασε ένα μικρό αφιέρω-
μα στη Μητέρα που είχε ετοιμάσει. 
Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, 
αναφέρθηκε στη φυσική υπόσταση 
της μητρότητας, δίνοντας το παρά-
δειγμα μιας Γιαπωνέζας μητέρας, η 
οποία, για να σώσει το τριών μηνών 
μωρό της από  τις συνέπειες ενός 
ισχυρού σεισμού στις αρχές του 
περασμένου αιώνα, το κάλυψε με το 
σώμα της και θυσιάζοντας τη δική 
της ζωή, το έσωσε! 
Στο δεύτερο μέρος, αναφέρθηκε 

στην πνευματική υπόσταση της 
μητρότητας, υπόσταση, την οποία 
κάλυψε με το ποίημα «Γυναίκες της 
πίστης» της Μαρίας Γουμενοπού-
λου. Από το οποίο παραθέτουμε ένα 
μικρό απόσπασμα: «Είκοσι αιώνες! 
Της πίστης οι γυναίκες σιωπηλές, 
ξεχορταριάζουν το χωράφι τ΄ άγιο 
μην πνίξουνε το φύτρο τα ζιζάνια κι 
ελαττωθεί η  σοδειά».
 
Τέλος, κυρίες, μέλη της Ένωσης 
Πελοποννησίων  προσέφεραν  από 
ένα όμορφο τριαντάφυλλο σε όλες 
τις κυρίες και δεσποινίδες και στη 
συνέχεια, σε συνεργασία με τη Φι-
λόπτωχο της Ενορίας, προσέφεραν, 
στην αίθουσα της εκκλησίας, κου-
λουράκια και καφέ σε όλους τους 
παρευρισκόμενους.   

Στην νεοσύστατη ενορία Αγίων Ει-
ρήνης και Παϊσίου στο  Lasne (Γα-
λόφωνη Βραβανδία), τα  θυρανοίξια 
της οποίας τελέσθηκαν το Σάββατο 
30 Σεπτεμβρίου 2017,  για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες των Ορθόδοξων 
που ζουν στην περιοχή, Έλληνες 
και μη. Συνεπώς, η Θεία Λειτουργία 
τελείται στα ελληνικά και στα γαλ-
λικά. Στεγάστηκε δε σε παρεκκλήσι 
που παραχώρησε η Καθολική Εκ-
κλησία. 
Στις 5 Μαΐου 2018, ο πατέρας Ευάγ-
γελος και η Επιτροπή της Ενορίας, 
οργάνωσαν το πρώτο Πανηγύρι της  
Ενορίας προς τιμή της Αγίας. 
Την πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
τελέστηκε από ιερείς και διακόνους 
της Μητροπόλεως, προεξέχοντος 
του Μητροπολίτη μας κ. Αθηναγόρα
Στην ομιλία του ο πατέρας Ευάγγε-
λος, ιερέας της ενορίας,  αναφέρ-
θηκε στην Μεγαλομάρτυρα Ειρήνη, 
στο βίο και το έργο της.
Προς το τέλος της Θείας λειτουργίας, 
ο Μητροπολίτης μας, αφού ευχαρί-
στησε τους παρευρισκομένους για 
την παρουσία τους και συνεχάρη 
τους εορτάζοντες, ευχήθηκε ιδιαίτε-

ρα, τα χρόνια πολλά, στην πρώην 
εκδότρια του «Ευρωπαρατηρητή» 
και δημότισσα της νέας Ενορίας 
κυρία Ειρήνη Δημακάκου-Meugens, 
στην οποία προσφέρθηκε και μία 
όμορφη ανθοδέσμη.
Στη συνέχεια, οργανώθηκε από τον 
πατέρα Ευάγγελο και την Επιτροπή 
και μέλη της Ενορίας, πλούσια δεξί-
ωση στην αυλή του Ναού, όπου οι 
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 
να γιορτάσουν τη μνήμη της Αγίας 
Ειρήνης.      

Αποψη από την εκδήλωση στη Μητρόπολη την ώρα της ομιλίας 
του Προέδρου  του Συλλόγου Ποντίων κ. Γ. Σιδηρόπουλου 

«Ο κύριος ΚΙΧ και το μυστικό 
Κουτί των Ήχων». Το ευρηματικό 
μουσικοθεατρικό έργο « ο κύριος 
ΚΙΧ και το μυστικό Κουτί των Ήχων» 
παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες το 
Σάββατο, 21 Απριλίου, από την καλ-
λιτεχνική ομάδα «Κοπέρνικος» στο 
CliqueArt. Το έργο παίχθηκε για τρία 
συνεχή χρόνια στο Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού στην Ελλάδα, ενώ ο 
«Κοπέρνικος» έχει πραγματοποιήσει 
εκατοντάδες παραστάσεις σε διάφο-
ρες πόλεις της πατρίδας μας, από 
την Κρήτη ως την Αλεξανδρούπολη 
και από τη Ρόδο ως της Λευκάδα.  
Συνδυάζει μοναδικά τη θεατρική 
αφήγηση, τη σωματική έκφραση και 
τους προηχογραφημένους ήχους, με 
τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά 
καθ’ όλη τη διάρκεια, αναγνωρίζο-

ντας ήχους, διακρίνοντας τα μουσι-
κά ηχοχρώματα και βοηθώντας τον 
κύριο ΚΙΧ να…μαγέψει τον φοβερό 
δράκο Μουσικόδοντα. Το κείμενο 
υπογράφουν οι συγγραφείς και ιδρυ-
τές της ομάδας ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ, Άγγε-
λος Αγγέλου και Έμη Σίνη.

Η Μαρία Φαραντούρη στην Αμ-
βέρσα. Μετά από τρία χρόνια (όταν 
το 2015 μαζί με τον Γιώργο Νταλά-
ρα έδωσε συναυλία, με αφορμή τα 
ενενηκοστά γενέθλια του Μίκη Θεο-
δωράκη), η καταξιωμένη Ελληνίδα 
ερμηνεύτρια βρέθηκε ξανά στο Βέλ-
γιο. Στις 15 Απριλίου η Μαρία Φα-
ραντούρη, «καθήλωσε» όλους όσοι 
έδωσαν το παρόν στο «De Roma» 
της Αμβέρσας, ερμηνεύοντας ως επί 
το πλείστον δημιουργίες, εμπνευσμέ-

νες από την συνεργασία της με τους 
Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζη-
δάκι.

Ο Σύλλογος Κρητών Βελγίου  δι-
οργάνωσε με επιτυχία Κρητικό Γλέντι 
στις 21 Απριλίου 2018,  στη γνωστή 
αίθουσα «Aurore» , με το συγκρότη-
μα των αδερφών Λιβιάκη. Στο πρό-
γραμμα, εκλεκτοί μεζέδες και κρασιά 
από την μεγαλόνησο καθώς και  πα-
ρουσίαση παραδοσιακών κρητικών 
χορών από το χορευτικό συγκρότημα 
του Συλλόγου.  

O Νίκος Ναυρίδης στις Βρυξέλλες. 
Την ατομική έκθεση του εικαστικού 

Νίκου Ναυρίδη παρουσιάζει από τις 
18 Απριλίου ως και τις 5 Ιουλίου η 
αίθουσα τέχνης Bernier/Eliades στις 
Βρυξέλλες. Ο τίτλος αυτής «When you 
sing», ενώ ο Νίκος Ναυρίδης θα «πα-
ρουσιαστεί» ξανά στο Βρυξελλιώτι-
κο κοινό μετά από το καλοκαίρι του 
2014, όταν και η προηγούμενή του 
έκθεση είχε φιλοξενηθεί στο Bozar. 

Η Αρτεμις Μενούνου στο Πανεπι-
στήμιο της Μονς. Το μονόπρακτο 
της Αρτεμης Μενούνου «Les dieux 
révisités» παρουσίασε το Ελληνικό 
Τμήμα του Πανεπιστημίου της Μονς 
στις 2 Μαίου. Η θεατρική παράστα-
ση της Ελληνίδας καλλιτέχνιδος δό-

θηκε στα πλαίσια του πολύγλωσσου 
θεάματος, που παρουσιάζει κάθε 
πέντε χρόνια η σχολή μετάφρασης 
και διερμηνείας του βελγικού πανεπι-
στημίου και αφορούσε μία σύγχρονη 
ματιά των θεών στην σημερινή πραγ-
ματικότητα...  

Ρεμπέτικο στο ArtBase.  Μία 
βραδιά διαφορετική από τις άλλες 
διοργανώθηκε από το Artbase στις 
4 Μαίου, με απώτερο στόχο να συ-
γκεντρωθούν χρήματα για τα φτωχά 
παιδιά του χωριού Klang Leu στη 
Καμπότζη. Οι φίλοι του ρεμπέτικου 
που έδωσαν το παρών, έδωσαν ο 
καθείς τον οβολό του, ώστε να καλυ-
φθεί μέρος των αναγκών για τα παι-
διά, που αφορούν την υγιεινή τους, 
τη σχολική εκπαίδευση για ηλικιωμέ-

νους και τη στήριξη των οικογενειών.

Θέατρο στο Ελληνικό Σχολείο 
Βρυξελλών. Μία άκρως αξιέπαινη 
πρωτοβουλία από πλευράς του Ελ-
ληνικού Σχολείου των Βρυξελλών 
σε συνεργασία με το Collège Saint-
Julien, έλαβε χώρα στις 6 Μαίου.  Το 
Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο «ανέ-
βασε» την παράσταση « Ψάχνοντας 
την Αντιγόνη μας», στο πλαίσιο του 
διακρατικού προγράμματος OLC 
(Ouverture aux langues et cultures) 
και σε αυτό του διετούς e-twinnning. 
Ο στόχος; Η αναζήτηση των προσω-
πικών σύγχρονων μηνυμάτων της 
αρχαίας τραγωδίας, από την πλευρά 
των μαθητών, μέσω των εφαρμογών 
της Δραματικής Τέχνης  στην Εκπαί-
δευση…

Η Μητρόπολη Βελγίου, Λουξεμβούργου 
και Ολλανδίας συνεχώς επεκτείνεται     

Βιβλίο του Γιώργου Στασινάκη     
΄́ Καζαντζάκης-Ζορμπάς μια αληθινή  φιλία΄́

ΕΛΛΗΝΟ-ΠΟΝΤΙΑΚΗ  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ           

Η κα Ελένη Σαλταρίδα - Λέκκα

Σύντομη ανασκόπηση εκδηλώσεων

Η Μητρόπολη Βελγίου, Λουξεμβούργου και Ολλανδίας, με επικεφαλής το 
δραστήριο και δυναμικό Μητροπολίτη της κ. Αθηναγόρα, συνεχίζει να διευ-
ρύνει τη δράση της . Δείγμα του έργου της είναι και η δημιουργία των δύο 
νέων Ενοριών  στην περιοχή των Βρυξελλών, τον τελευταίο χρόνο. Η πρώ-
τη  είναι του Αγίου Γεωργίου στο Dilbeek στην Φλαμανδόφωνη Περιοχή και 
η δεύτερη της Αγίας Ειρήνης στο  Lasne, στην Γαλλόφωνη Περιοχή.

Tην Κυριακή 13 Μαΐου 2018,  στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Γάν-

δης, ενορία την οποία ο ίδιος είχε 
ιδρύσει, τελέσθηκε, με προεξάρχοντα 
τον υιό του, Σεβασμιότατο Μητρο-
πολίτη Βελγίου, το διετές μνημόσυνο 
του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιγνατίου 
Peckstadt.  Παραβρέθηκαν κλήρος 
και λαός της Ιεράς Μητροπόλεως, 
τους οποίους  συγκινημένος ευχαρί-
στησε ο Σεβασμιότατος.Ο αείμνηστος 

π. Ιγνάτιος, πατέρας του Μητροπολί-
τη μας Αθηναγόρα, ήταν  διαπρεπής 
δικηγόρος του Βελγίου στην εποχή 
του και αφού ενήργησε τα μέγιστα 
με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμονα για 
την αναγνώριση της Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας από το Βελγικό κράτος, έγινε 
και ο ίδιος στη συνέχεια κληρικός και 
οργάνωσε τις ορθόδοξες ενορίες στην 
περιοχή της Φλάνδρας.    

Διετές μνημόσυνο του Πρωτοπρεσβυτέρου 
π. Ιγνατίου Peckstadt

Εορτή της Αγίας Ειρήνης στο  Lasne Βρυξελλών

Ο Πατέρας Ευάγγελος κατά την 
ομιλία του 

Η Λειτουργία στον Αγιο Γεώργιο
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με βασικό στόχο την παρότρυνση 
των Ευρωπαίων πολιτών, να χρη-
σιμοποιήσουν το παρελθόν, ως 
εργαλείο

Όπως ήταν αυτονόητο, η παρου-
σία στοιχείων  που αντλήθηκαν 
από την ελληνική μυθολογία 
ήταν έντονη και είχε ως κεντρικό 
στοιχείο τη Θεά Αθηνά, σύμβολο 
της Σοφίας και προστάτιδα των 
Τεχνών. Επίσης, η επίσημη προ-
σκεκλημένη των εκδηλώσεων ήταν 
η πόλη της Αθήνας, «ως λίκνο 
και σύμβολο του δυτικού πολιτι-
σμού»! 

Ταυτόχρονα όμως, έγινε και προ-
βολή της σύγχρονης Ελλάδας ως 
μία χώρα, που χάρη στην πολι-
τιστική της κληρονομιά, διαθέτει 
εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυ-
ξης στον τομέα της καλλιτεχνικής 
και ψηφιακής δημιουργίας, όπως 
λ.χ. στον τομέα της κινηματογρά-
φησης…

Μεταξύ άλλων, στο ελληνικό περί-
πτερο παρουσιάστηκαν: 

•Το νέο νομικό πλαίσιο για την 
ανάπτυξη του οπτικοακουστικού 

τομέα της χώρας μας, μέσω του 
διαφημιστικού σποτ GREECE IS 
NOW FILM FRIENDLY με τον κινη-
ματογραφικό  φακό να αποτυπώ-
νει στην Ελλάδα, τις «αποχρώσεις 
του μπλε», που είναι περισσότε-
ρες από οποιοδήποτε άλλο μέρος 
του κόσμου...
• Ενημερωτικό τουριστικό υλικό 
του Δήμου Αθηναίων και του ΕΟΤ 
μέσω του οποίου παρουσιάστη-
καν Αρχαιολογικοί χώροι και άλλα 
αξιοθέατα. 
• Οπτικοακουστικό υλικό  από τη  
Διαδικτυακή – διαδραστική πλατ-
φόρμα εικονικών ξεναγήσεων του 
You Go Culture σε προορισμούς 
ανά την Ελλάδα. 
• Επίσης έγινε και εκτεταμένη 
ενημέρωση για το Προσφυγικό-
Μεταναστευτικό στην Αγγλική 
Γλώσσα, ώστε το κοινό να ενημε-
ρωθεί για το ανθρωπιστικό αυτό 
ζήτημα που κλήθηκε να αντιμε-
τωπίσει η χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια. 
• Ελληνικά προϊόντα όπως λάδι, 
ελιές, βότανα, παστέλι, ταχίνι και 
άλλα, προσφορά ελληνικών εται-
ριών που γεύτηκαν οι επισκέπτες.                               
Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρω-
σε το ενδιαφέρον πολλών επισκε-
πτών, ο αριθμός των οποίων άγγι-
ξε τις πέντε χιλιάδες.   

Στις 17 Μαΐου 2018, ο κύκλος 
ομιλιών της Ιεράς Μητροπόλεως 

Βελγίου «Ορθόδοξος Λόγος», οργά-
νωσε σε συνεργασία με το Σύλλογο 
«Δίαυλος» την τέταρτη και τελευταία 
διάλεξη του ακαδημαϊκού έτους, με 
ομιλητή τον καθηγητή Παναγιώτη 
Γιαννόπουλο και είχε ως θέμα «Θε-
οφάνης ο Ομολογητής, ο ήρωας της 
δεύτερης εικονομαχίας», ομιλία που 
έγινε στα ελληνικά. 

Ο ομολογητής Θεοφάνης γεννήθη-
κε στη Χίο το 759. Γόνος πλούσιας 
οικογένειας έχασε τον πατέρα σε 
ηλικία τριών ετών. Την ανατροφή 
του ανέλαβε η αυταρχική μητέρα 
του με στόχο την προώθησή του 
στην αυτοκρατορική διοίκηση, με 
αποτέλεσμα ο νεαρός Θεοφάνης να 
διαμορφώσει έναν άτολμο και κλει-
στό χαρακτήρα με τάση προς τον 
μοναχισμό. Η μητέρα του τον υπο-
χρέωσε σε ηλικία 18 ετών να νυμ-
φευτεί με εκκλησιαστικό γάμο την 16 
ετών Μεγαλώ, κόρη πλούσιου αυλι-
κού, ώστε να  μην μπορεί να γίνει 
μοναχός. Όμως το 780 την εξουσία 
κατέλαβε η Ειρήνη η Αθηναία που 
επέτρεψε στον Θεοφάνη να εγκλεί-
σει τη Μεγαλώ σε μοναστήρι, πριν 
να γίνει και ο ίδιος μοναχός. Για μία 
επταετία περιήλθε διάφορες μονές 
και το 787 ίδρυσε τη μονή του Με-
γάλου Αγρού στη Σιγριανή. Με την 
έναρξη της δεύτερης εικονομαχίας 
το 815, κλήθηκε στη  Κωνσταντι-
νούπολη, αλλά επειδή αρνήθηκε 
να δεχτεί τις εικονομαχικές απόψεις 
του αυτοκράτορα Λέοντος Ε΄, φυλα-
κίστηκε για δύο χρόνια και τελικά 
εξορίστηκε στη Σαμοθράκη όπου 
και πέθανε στις 12 Μαρτίου 818. Το 
822 οι μοναχοί του Μεγάλου Αγρού 
μετέφεραν τα λείψανά του στη μονή 
που είχε ιδρύσει.

Υπό το όνομα του Θεοφάνη σώθη-
κε μία χρονογραφία, που συνέταξε 

σε συνεργασία με τον Γεώργιο Σύ-
γκελλο, αρχιγραμματέα του πατρι-
αρχείου Κωνσταντινουπόλεως ως 
το 806. Η χρονογραφία καλύπτει 
την περίοδο από τον Διοκλητιανό 
ως το 813 και αποτελεί τη μοναδι-
κή γραπτή πηγή για την περίοδο 
μεταξύ των ετών 752 και 813. Υπό 
τη ιδιότητά του αυτή ο Θεοφάνης 
για τους ιστορικούς παραμένει ένας 
από τους σημαντικότερους βυζαντι-
νούς συγγραφείς, ενώ η ανάμνησή 
του ως ομολογητής της εικονόφιλης 
παράταξης σχεδόν έχει λησμονηθεί.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο 
καθηγητής Παναγιώτης Γιαννόπου-
λος, απαντώντας στις, κατά τα άλλα, 
πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που 
τέθηκαν, μας έδωσε την ευκαιρία να 
απολαύσουμε, στην κυριολεξία, τη 
βαθιά μελέτη και γνώση του αντικει-
μένου του. 

Είναι ίσως η πρώτη φορά που σε 
μία εκκλησιαστικού τύπου διάλεξη, 
μας δόθηκε η ευκαιρία να συνδυά-
σουμε το θρησκευτικό μέρος, με το 
κοινωνικό και το πολιτικό.

Συγχαρητήρια στον ομιλητή, αλλά 
και σε όλους τους άλλους συντελε-
στές .  

΄́ Το ποιητικό έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου΄́  
Εκδήλωση της ΒΕΝΕΣ με ομιλητή τον κ. Π. Γιαννόπουλο                                      

Ο ομιλητής κ. Γιαννόπουλος

Τ  ην Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, η 
Βελγική Εταιρία Νεοελληνικών 

Σπουδών (ΒΕΝΕΣ) οργάνωσε στις 
Βρυξέλλες, μία πολύ ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση με θέμα: ΄΄Η έννοια της 
γλώσσας στο ποιητικό έργο του 
Νικηφόρου Βρεττάκου΄΄, ο οποίος 
γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 
1912 στις Κροκεές  και αποβίωσε 
στη γενέτειρά του, το 1991.  Ομιλη-
τής ήταν ο καθηγητής Παναγιώτης 
Γιαννόπουλος.  
Ο ομιλητής αναφέρθηκε στα δύσκο-
λα παιδικά χρόνια του ποιητή, ως 
γόνος πολύτεκνης οικογένειας που 
ήταν, από τη γέννησή του μέχρι που 
τελείωσε το γυμνάσιο στο Γύθειο  το 
1929 και στη  μετακόμισή του στην 
Αθήνα όπου εργαζόταν και προ-
σπάθησε να σπουδάσει.
Πολέμησε στο αλβανικό  μέτωπο 
και στη συνέχεια έλαβε μέρος στην 
αντίσταση του ΕΑΜ.  Το 1949 τον 
διέγραψε το ΚΚΕ γιατί ήθελε να 
παραμένει ελεύθερος. Από το 1946 
μέχρι το 1962 έμενε στον Πειραιά, 
ασχολήθηκε με τα κοινά  και συνέ-
βαλε καθοριστικά  στην αναμόρ-
φωση της πόλης. Επί δικτατορίας 
αυτοεξορίστηκε στην Ελβετία. Τι-
μήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών  
με το βραβείο Ουράνη και το 1986 η 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστή-
μιου Αθηνών τον ανακήρυξε Επίτιμο 

Διδάκτορα, ενώ η Ακαδημία Αθηνών 
τον εξέλεξε μέλος της.
Ο Νικηφόρος Βρεττάκος  θεωρείται 
από τους σπουδαιότερους Έλληνες 
ποιητές και πεζογράφους του 20ου 
αιώνα και προτάθηκε 4 φορές για 
το  Βραβείο Νόμπελ. Έγινε ευρύ-
τερα γνωστός μετά το 1933, όταν 
δημοσιεύθηκε  η συλλογή «κατε-
βαίνοντας τη σιγή των αιώνων».  Η 
ποίησή του ήταν αρχικά «απαισι-
όδοξη» ενώ στη συνέχεια, μετά το 
1937, στρέφεται περισσότερο προς 
τη φύση και γίνεται περισσότερο 
εγκωμιαστική…

Εντυπωσιάστηκε από την ποίηση 
του Σεφέρη και το σουρεαλιστικό  
κίνημα στο οποίο και εντάχθηκε. 
Προοδευτικά όμως η ποίησή του 
γίνεται όλο και πιο λυρική με επίκε-
ντρο τον άνθρωπο και την φύση… 
Επίσης στην ποίησή του υπάρχουν 
συχνά και δοξαστικές αναφορές στο 
Θεό που θυμίζουν το Βάρναλη ή τον 
Σικελιανό, χωρίς όμως το δαιμονικό 
πνεύμα ή το μυστικισμό … 
Ακολούθησαν, ερωτήσεις και συζή-
τηση και στο τέλος μικρή δεξίωση.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους 
συντελεστές και  ευχόμαστε τα κα-
λύτερα στη ΒΕΝΕΣ,  για το νέο της 
ξεκίνημα.  

Γεύμα προς τιμή του Γιώργου Καζάντζα

Ημέρα της Ευρώπης και Ευρωπαϊκό 
Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

΄΄Ο Θεοφάνης,  ο Ομολογητής΄΄
Εκδήλωση της Μητρόπολης με ομιλητή 
τον  καθηγητή  Παναγιώτη  Γιαννόπουλο                         

Ο ι επτά θεατρικές ελληνικές ομά-
δες του Βελγίου με μία μικρή 

θεατρική δημιουργία η καθεμιά,  
εόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα 
Θεάτρου. Την εκδήλωση προλόγισε 
ο κ. Θοδωρής Αμπαζής, Αναπληρω-
τής Καλλιτεχνικός Διευθυντής του 
Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας.
Οι παρακάτω ελληνικές θεατρικές 
ομάδες του Βελγίου συμφώνησαν 
να διοργανώσουν, με αυτόν τον 
τρόπο, κοινό εορτασμό της Παγκό-
σμιας Ημέρας του Θεάτρου. Η ημέ-
ρα αυτή εορτάζεται κάθε χρόνο την 
27η Μαρτίου.  Καθιερώθηκε το 1962 
από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, 
τη σημαντικότερη διεθνή μη κυβερ-
νητική οργάνωση στον τομέα της 
θεατρικής τέχνης, που συστήθηκε 
το 1948 στην Πράγα, με πρωτοβου-
λία της Ουνέσκο, και εορτάζεται σε 
100 και πλέον χώρες του κόσμου. 
Οι αρχές που τιμούμε όλοι μαζί την 
ημέρα αυτή είναι ο ρόλος του θεά-
τρου στην κοινωνία, η συμβολή του 
στην αμοιβαία κατανόηση ατόμων 
και λαών και η άσκηση της πολιτι-
στικής έκφρασης χωρίς διακρίσεις 
ηλικίας, φύλου, πεποιθήσεων ή 
εθνικότητας. 
Οι ομάδες και η σειρά που παρου-
σίασαν το έργο τους, ήταν :
Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών: 
απόσπασμα από το έργο των Ρέπ-
πα-Παπαθανασίου ΄΄Συμπέθεροι 
από τα Τίρανα΄΄, σε σκηνοθεσία 
Δημήτρη Αργυρόπουλου, με τον 
Γιώργο Μαγκλή, την Τίνα Μονογιού 

και τον Τάσο Φιλιππίδη.
Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι 
Βρυξελλών: Σκετς από το έργο του 
Μάριου Ποντίκα Εσωτερικαί ειδή-
σεις, ΄΄Ο τιμωρημένος ‘Ελληνας΄΄, 
σκηνή από άλλο έργο» σε σκηνο-
θεσία Τάσου Νυχά, με την Αγγελική 
Καλλιάνου και τον Γιώργο Στρογγύ-
λη.
Υ-GREC: το τραγούδι του Μάνου 
Χατζιδάκι (στίχοι και μουσική) ΄΄Ο 
Ηθοποιός΄΄ από τη μουσική παρά-
σταση Οδός Ονείρων, σε σκηνοθε-
σία Γιάννη Γαβρά, με τη Στέλλα Αν-
δρουλάκη, τη Βασιλική Βήδενμαϊερ 
και τον Γιάννη Γαβρά.
Ελληνικό Θέατρο Βελγίου: από-
σπασμα από την μονόπρακτη κω-
μωδία του Ιάκωβου Καμπανέλλη ́ ΄Ο 
επικήδειος΄΄, σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Γαβρά, με τον Γιώργο Ανδρονίδη.
Λύκειο Ελληνίδων Βρυξελλών: το 
μονόπρακτο της Λούλας Αναγνω-
στάκη ΄΄Ουρανός κατακόκκινος΄΄, 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Οικονομίδη 
και Μαρίας Καραχάλιου, με την Άν-
να-Μαρία Λυμπεροπούλου.
ΘΕΣΠΙΣ Βρυξελλών: τη μονόπρα-
κτη κωμωδία του Άντον Τσέχωφ 
΄΄Πρόταση γάμου΄΄, σε μετάφραση 
και σκηνοθεσία Αριστείδη Λαυρέ-
ντζου, με τον Βασίλη Μάγνη, τον 
Δημήτρη Στασινόπουλο και τη Μελί-
να Στρούγγη.
NOTA THEATRALE: το μονόλογο 
της Σάρα Κέιν από το Λαχταρώ 
(Crave), σε σκηνοθεσία Βούλας Κα-
γιάσα, με τη Γιώτα Τσελέπη.  

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου            
Κοινός εορτασμός από τις ελληνικές θεατρικές 

ομάδες των Βρυξελλών

Η γιορτή της πλατείας Βηθλεέμ 
στο Δήμο του Saint Gilles΄΄Fête 

Bethlehem΄΄, γνωστή και ως Γιορ-
τή της Ανοιξης πραγματοποιήθηκε 
φέτος το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, 

παρουσιάζοντας για 19η συνεχή 
χρονιά,  ένα πλούσιο πρόγραμμα  
εκδηλώσεων από διάφορους συλ-
λόγους του Δήμου :   συναυλίες, χο-
ροί, κουζίνα, μπάρμπεκιου, γκαλερί 
τέχνης, εργαστήρια δημιουργίας, εκ-

θέσεις...  σε γιορταστική και φιλική 
ατμόσφαιρα. 

Το Ελληνικό Κέντρο συμμετείχε με 
το χορευτικό του συγκρότημα που 

παρουσίασε ελληνικούς παραδο-
σιακούς χορούς και καταχειροκρο-
τήθηκε από το κοινό που γιόρτασε 
την άνοιξη στους διαμορφωμένους 
χώρους της κεντρικής πλατείας του 
Saint-Gilles.    

΄΄Η Γιορτή της Ανοιξης΄΄

Σεμινάριο ελληνικών χορών από 
την «Τερψιχόρη». Την ευκαιρία να 
μυηθούν στα…άδυτα του χασάπικου 
και του ζειμπέκικου είχαν όσοι παρευ-
ρέθηκαν στο μίνι σεμινάριο ελληνικών 
χορών από τον Κύκλο Ελληνικών 
Χορών, «Τερψιχόρη» στις 6 Μαΐου. 
Οι επίδοξοι…χορευτές, αρχάριοι και 
προχωρημένοι, για 4 ώρες αυτοσχεδί-
ασαν και μπήκαν στον ρυθμό των δύο 
πασίγνωστων ελληνικών χορών…

Ο Δημήτρης Μυστακίδης στο 
Muziekpublique. Ένα πρωτότυπο 
ταξίδι μέσα από τα ρεμπέτικα τρα-
γούδια που είχαν δισκογραφηθεί 
και παρουσιαστεί ζωντανά μόνο 
στην Αμερική, παρουσίασε σε μία 

σόλο παράσταση που δόθηκε στις 
11 Μαΐου στο Muziekpublique, ο Δη-
μήτρης Μυστακίδης. Το μακρύ ταξίδι 
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο 
αγώνας για την επιβίωση, η δύσκολη 
προσαρμογή, η περιθωριοποίηση, 
αλλά και το «γλυκό όνειρο» της επι-
στροφής στην πατρίδα μελοποιήθη-
καν μέσα από την διασκευή του Δη-
μήτρη Μυστακίδη, η οποία συγκίνησε 
βαθύτατα το κοινό των Βρυξελλών…

Η Μαρία Παπανδρέου στο 
CliqueArt. Η Ελληνίδα ζωγράφος, 
που συνεχίζει να  καταπλήτει με τις 
δημιουργίες της το βελγικό κοινό, πα-
ρουσιάζει μέχρι τις  14 Ιουνίου, τη νέα 
έκθεσή της στον χώρο του CliqueArt. 

Τα εγκαίνια  πραγματοποιήθηκαν 
με μεγάλη επιτυχία στις 15 Μαΐου.  

Ο «Ταρτούφος» του Μολιέρου από 
τον θίασο «Θέσπις». Στον 17ο χρό-
νο ύπαρξής του, ο θεατρικός θίασος 
«Θέσπις», παρουσίασε από τις 17 
ως τις 20 Μαΐου την πασίγνωστη κω-
μωδία του Μολιέρου, «Ο Ταρτούφος» 
στο θέατρο Comédie Claude Volter. 

Ο Κώστας Γαβράς στις Βρυξέλλες. 
Ο παγκοσμίου ακτινοβολίας Έλλη-
νας, σκηνοθέτης επισκέπτεται στις 
24 Μαΐου 2018  τη βελγική πρωτεύ-
ουσα, με αφορμή την παρουσίαση 

του τελευταίου του βιβλίου, που τιτ-
λοφορείται «Va  où il est impossible 
d΄aller» (Πήγαινε, όπου είναι αδύ-
νατον να πας), στο βιβλιοπωλείο 
Tropismes. Ο Κώστας Γαβράς, τρό-
πον τινά, πραγματεύεται την πορεία 
του από την Αρκαδία (τόπος γέννη-
σής του) ως το ταξίδι του στην Γαλ-
λία, που έμελλε να τον σημαδέψει για 
την μετέπειτα ζωή του και βεβαίως 
για την καλλιτεχνική του σταδιοδρο-
μία, που τον έκανε γνωστό στα πέ-
ρατα της οικουμένης.  Η παρουσίαση 
του βιβλίου του,  καθώς και διάφορα 
άγνωστα στοιχεία  από την ζωή του 
και φυσικά από τη συνεργασία του 

με μερικά από τα σημαντικότερα 
ονόματα της 7ης Τέχνης, που  εν-
δεχομένως  μοιραστεί με το κοινό, 
αναμένονται  με μεγάλο ενδιαφέρον. 

Ο Σίλας Σεραφείμ στις Βρυξέλλες. 
Στην βελγική πρωτεύουσα επισκέ-
πτεται στις 25 Μαίου για δύο μόνο 
παραστάσεις, ο γνωστός Έλληνας 
stand-up comedian, Σίλας Σερα-
φείμ. Με την παράστασή του που 
έχει τίτλο « Η Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους αλλιώς» και με το γνωστό 
ανατρεπτικό του στυλ, ο Έλληνας 
κωμικός χαρίζει απλόχερα το γέ-
λιο, προσφέροντας στο κοινό μία…
διαφορετική ματιά για την Ιστορία 
που διδασκόμαστε / διδαχθήκαμε…

Greek day 2018. Με επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε η συνάντηση των 
ομογενών της δυτικής Ευρώπης στη 
φετινή  59η επέτειο της Ελληνικής 
Ημέρας,  στο πάρκο του Enghien, 
στις 21 Μαίου 2018.  Την έναρξη 
σηματοδότησε η  καθιερωμένη πρω-
ινή Θεία Λειτουργία.  Χαιρετισμούς  
απήυθυναν ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης μας  Αθηναγόρας και ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότη-
τας Βρυξελλών κ.  Αργυρόπουλος.  
Οι 15.000 επισκέπτες είχαν την 
ευκαιρία να επισκεφτούν ελληνικά 
περίπτερα,  να παρακολουθήσουν 
παρουσιάσεις παραδοσιακών χο-
ρών και να ψυχαγωγηθούν με τους 
ρυθμούς της ελληνικής μουσικής.  

Σύντομη ανασκόπηση εκδηλώσεων

Eνα από τα παλαιότερα μέλη 
του, που συνταξιοδοτήθηκε τον 

περασμένο Σεπτέμβριο, τίμησε με 
τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, το 
Ελληνικό Διαπολιτιστικό Κέντρο 
Βρυξελλών. Ο Γιώργος Καζάντζας, 
περί ου ο λόγος, έπειτα από 31 χρό-
νια συνεχούς προσφοράς στο Ελ-
ληνικό Κέντρο(ξεκίνησε το μακρινό 
1986), συνταξιοδοτήθηκε όπως ήδη 
προαναφέραμε, πριν 8 μήνες και 

στις 27 Απριλίου ήταν το κεντρικό 
πρόσωπο στο γεύμα που παρέθεσε 
προς τιμή του η Διοίκηση του Ελλη-
νικού Κέντρου στο εστιατόριο «Bon 
Coeur»(«Καλή Καρδιά»), στο Saint 
Gilles.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., Σάκης Δη-
μητρακόπουλος, το συμβούλιο του 
Κέντρου και βεβαίως από…κοντά 
οι μέχρι πρότινος συνάδελφοί του, 
φρόντισαν ώστε η βραδιά να μείνει 
χαραγμένη στην μνήμη του Γιώργου 
Καζάντζα, ο οποίος εργάστηκε για 

τρεις δεκαετίες στο μεταφραστικό 
τμήμα του Ελληνικού Κέντρου και 
επιπροσθέτως συμμετείχε ενεργά 
και στα μαθήματα Ελληνικών για 
πάρα πολλά χρόνια.

Το κλίμα ήταν συγκινησιακό, οι….
βουτιές στις αναμνήσεις κυριάρ-
χησαν, ενώ οι ιστορίες έδιναν και 
έπαιρναν σε όλη την διάρκεια αυτής 
της ξεχωριστής βραδιάς. 

Το Ελληνικό Κέντρο πρόσφερε στον 
Γιώργο Καζάντζα, ως ελάχιστη έν-
δειξη ευγνωμοσύνης για την επί σει-
ρά ετών προσφορά του, ένα καλαί-
σθητο στυλό, μία ατζέντα και έναν 
χαρτοφύλακα, με τον κ. Καζάντζα 
να ευχαριστεί τους πάντες για την 
εξαιρετική βραδιά που του χάρισαν. 
Το Ελληνικό Διαπολιτιστικό Κέντρο 
Βρυξελλών δίνει τις καλύτερες του 
ευχές για το τέλος της παλιάς και 
την αρχή της νέας σελίδας στο «βι-
βλίο» του Γιώργου Καζάντζα. Πάντα 
με υγεία!  

Στιγμιότυπο με το χορευτικό  συγκρότημα του Ελληνικού Κέντρου

Διακρίνεται στο κέντρο ο Γιώργος Καζάντζας  περιστοιχισμένος από συναδέλ-
φους,  φίλους και μέλη του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου
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Τη Δευτέρα στις 23 Απριλίου 
2018, με πρωτοβουλία της  

ΟΝΝΕΔ Βρυξελλών και του Ευ-
ρωβουλευτή  κ. Γιώργου Κύρτσου,  
διοργανώθηκε  ομιλία-συζήτηση 
στο Ευρωκοινοβούλιο,  με θέμα 
‘’Η Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 
2018’’, με  συντονιστή το δημοσιο-
γράφο Θάνο Αθανασίου. Ομιλητές 
ήταν  ο Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος 
Κύρτσος και ο Αντιπρόεδρος της 
ΝΔ  κ. Άδωνις Γεωργιάδης,  οι 
οποίοι  ανέπτυξαν τον προβλημα-
τισμό τους, σχετικά με τον τερμα-
τισμό του τρέχοντος μνημονιακού 
προγράμματος και τις εκτιμήσεις 
τους για την επόμενη μέρα και ιδι-
αίτερα τις πιθανές, κατά τη γνώμη 
τους, πολιτικές εξελίξεις, μετά τον 
Αύγουστο του 2018.
 
Ο Ευρωβουλευτής  κ. Γιώργος 
Κύρτσος,  αναφερόμενος στην έξο-
δο της Χώρας από τα Μνημόνια, 
υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως 
δεν υπάρχει «καθαρή έξοδος»  και 

στιγμάτισε  την  έλλειψη αναπτυ-
ξιακής πολιτικής από την κυβέρνη-
ση, ειδικά, αν τη συγκρίνουμε με 
τις πολιτικές  που ακολούθησαν 
οι άλλες χώρες που επίσης «υπέ-
στησαν» Μνημόνια… Και πρό-
σθεσε πως, κατά την διάρκεια του 
χρόνου που έρχεται, η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει, με 
διάφορα τεχνάσματα, να μειώσει 
τα ποσοστά της ΝΔ, ώστε να δη-
μιουργηθεί η εντύπωση πως , στις 
εκλογές, δεν θα βγει «κανένας νι-
κητής»… 
Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος της 
Ν.Δ. κ. Άδωνις Γεωργιάδης  με τη 
σειρά του, υπογράμμισε μεταξύ 
άλλων, πως η κυβέρνηση, παρά 
τις σχετικά θετικές για την Ελλάδα 
συγκυρίες, όπως  την χαμηλή τιμή 
του πετρελαίου στην διεθνή αγορά 
και την συστηματική άνοδο του 
τουρισμού στη χώρα μας, δεν κα-
τάφερε να απογειώσει την οικονο-
μία… Και πρόσθεσε πως το 4,2% 
του πλεονάσματος οφείλεται στην 
υπερφορολόγηση των Ελλήνων 

και είναι συνάμα, μία από τις κύρι-
ες αιτίες της χαμηλής ανάπτυξης… 
Επίσης υπενθύμισε, πως όλες οι 
μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβου-
λίες στην χώρα, αποφασίστηκαν 
από την προηγούμενη κυβέρνηση. 
Εξάλλου, πρόσθεσε, πως καμία 
χώρα στον κόσμο, δεν αναπτύσ-
σεται αν δεν στηρίζεται στην  
«ελεύθερη οικονομία».
Κλείνοντας είπε:  Αν κερδίσει, η 
ΝΔ,  στις επόμενες εκλογές θα 
πρέπει να μην πανηγυρίζουμε, 
αλλά να το κάνουμε μόνον όταν 
αρχίσουν να επιστρέφουν, οι νέοι 
που σήμερα αναζητούν εργασία 
στο εξωτερικό…
Ακλούθησαν, ερωτήσεις και συζή-
τηση. 

Δεξίωση προς τιμή του Αντιπρο-
έδρου 
Το απόγευμα της ίδιας μέρας,  η 
ΝΟΔΕ Βελγίου, η ΕΚΟ Υπαλλή-
λων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Τοπική Οργάνωση της Νέας Δη-

μοκρατίας και η ΟΝΝΕΔ Βρυξελ-
λών, διοργάνωσαν κοκτέιλ  προς 
τιμήν του Αντιπροέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Άδωνι Γεωργιάδη,  
με την ευκαιρία της επίσκεψής του 
στις Βρυξέλλες. Εκδήλωση στην 
οποία  ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ, 
είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει 
και να γνωριστεί με τους παρευ-
ρισκόμενους που εργάζονται ή 
σπουδάζουν στις Βρυξέλλες.

Συνέντευξη Τύπου και ομιλία του 
Αντιπροέδρου
Την Τρίτη 24 Απριλίου και μετά 
τη συνέντευξη τύπου του Αντιπρο-
έδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη, στους Έλληνες 
δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, 
ακολούθησε η ομιλία που οργά-
νωσε η ΟΝΝΕΔ, σε αίθουσα του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 
όπου ο Αντιπρόεδρος είχε την ευ-
καιρία να αναπτύξει τις θέσεις της 
Ν.Δ. σε θέματα επικαιρότητας και 
να απαντήσει σε ερωτήσεις που 
έγιναν.  

Ε.Κ. : Ομιλία του Ευρωβουλευτή            
κ. Γιώργου Κύρτσου και του 

Αντιπρόεδρου της ΝΔ κ. Άδωνι Γεωργιάδη  

Ομιλία με θέμα την ελληνική γλώσσα 
από το Νίκο Σαραντάκο

Εκδήλωση για τα 30 χρόνια,  του 
Συλλόγου «Ο Μέγας Αλέξανδρος»                            

συνέχεια από τη σελίδα 1

Oσο για την άποψη πως πρέπει 
να «γκρεμιστεί το παλιό για να χτι-
στεί το καινούριο σε νέες βάσεις»,  
είναι κατά την γνώμη μου μία ου-
τοπία και μάλιστα επικίνδυνη… Κι 
αυτό γιατί απλά, η κοινωνία και η 
οικονομία δεν είναι ένα σπίτι που 
το γκρεμίζουμε και στη θέση του  
χτίζουμε ένα καινούριο… Η κοινω-
νία, η οικονομία και όλα τα παρά-
γωγά της, είναι κάτι το πολυσύν-
θετο και επιπλέον κάτι που αφορά 
άμεσα τους ανθρώπους, οι οποίοι   
χρειάζονται  χρόνια για να βρουν 
τις νέες τους «ισορροπίες»… 

Οι οποίες μάλιστα θα εξαρτηθούν 
από τους διάφορους «συσχετι-
σμούς δυνάμεων» και δεν είναι 
καθόλου σίγουρο πως θα είναι 
«ποιοτικά» καλύτερες από τις προ-
ηγούμενες… Εξάλλου και η ιστο-
ρία, μας το επιβεβαιώνει πολλές 
φορές, ότι σε κάθε προσπάθεια 
ριζικής και βιαίας αλλαγής μιας 
κοινωνίας και οικονομίας, τα απο-
τελέσματα ήταν δραματικά και ιδι-
αίτερα για τους πιο αδύνατους… 

Το ερώτημα όμως είναι, τι κάνου-
με; Αναμφισβήτητα πρέπει η δη-
μοσιονομική προσαρμογή να μη 
γίνεται, σχεδόν αποκλειστικά,  σε 

βάρος του ήδη προβληματικού και 
κρατικοδίαιτου ιδιωτικού τομέα... 
Εξάλλου, τίποτα δεν άλλαξε  ουσι-
αστικά στο υπάρχον παρασιτικό 
μοντέλο της μεταπολίτευσης, ο 
«κρατισμός» της οικονομίας και 
της κοινωνίας «ζει και βασιλεύει»!
Μόνο ο δυναμισμός της ελεύθερης 
οικονομίας και του ανταγωνισμού, 
αν αφεθεί να λειτουργήσει σωστά, 
χωρίς παράλογες παρεμβάσεις, με 
κανόνες που θα ισχύουν για όλους, 
με σταθερό και ανταγωνιστικό φο-
ρολογικό σύστημα και με κίνητρα 
για επενδύσεις, ξένες και ελληνι-
κές, ώστε να αντιμετωπιστεί ριζικά 
το πρόβλημα της  ανεργίας… 

Σε συνδυασμό  με τη δημιουργία 
ισχυρών θεσμών  και υπηρεσιών 
που θα λειτουργούν σωστά, ώστε 
να μη χρειάζεται πλέον το ρουσφέ-
τι και το «μέσον», ούτε, στην εκ-
παίδευση, ούτε στην περίθαλψη,  
ούτε και αλλού!
Η Ελλάδα θα έχει πραγματικά 
αλλάξει πορεία, όταν ο Έλληνας 
δεν θα «χρειάζεται πλέον» το 
ρουσφέτι… Τότε θα μπορέσουμε 
να μιλάμε για  ένα νέο ξεκίνημα, 
όπου νέοι άνθρωποι, με νέες ιδέες, 
θα βάλουν ένα οριστικό τέλος στις 
«παλιές» κακές συνήθειες! 
                                                                                                       
              Σάκης Δημητρακόπουλος

Ο   Βελγικό-Ελληνικός Πολιτι-
στικός Σύλλογος «Ο Μέγας 

Αλέξανδρος στο Σαρλερουά», ορ-
γάνωσε, στις 16 Μαρτίου 2018, για 
τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του, 
μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και τε-
τραπλή  διάλεξη, με ομιλητές τους 
καθηγητές: κ. V. Pirenne  του ULG 
και του  Collège de France, κ.  F.de 
Callataÿ των ULB, EPHE Paris και 
της  Académie Royale de Belgique, 
κ.  P.   Marchetti του UCL, UNamur 
και του D. Viviers  του ULB και 
Secrétaire perpétuel de l’Académie 
Royale de Belgique.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. 
Philippe VALENTIN, απευθυνόμενος 
στο πολυάριθμο κοινό, που απο-
τελείτο από Έλληνες, Ελληνιστές 
και Φιλέλληνες, τους καλωσόρισε, 
αφού πρώτα χαιρέτισε την παρου-
σία της πρέσβη της Ελλάδας κυρίας 
Ελευθερίας Γαλαθιανάκη, υπό την 
αιγίδα της οποίας λειτουργεί ο Σύλ-
λογος,  και την ευχαρίστησε για το 
συνεχές ενδιαφέρον της.  Αναφερό-
μενος στους Φιλέλληνες, υπογράμ-
μισε  πως αγαπάνε την Ελλάδα και 
τους Έλληνες  και είναι υπερήφανοι 
που τους  δίνεται «η ευκαιρία να δι-
αιωνίσουν τον ελληνικό πολιτισμό 
που όλους,  μας έχει εκπαιδεύσει σε 
ανθρωπιστικές αξίες».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην 
152η διάλεξη που οργανώνει ο Σύλ-
λογος, για τον εορτασμό των 30 χρό-
νων από την ίδρυσή του, μίλησε για 
ένα ταξίδι με  διάφορες «στάσεις», 
χάρη στις οποίες,  οι συμμετέχοντες 

είχαν την ευκαιρία να εξελίξουν τις 
ιδέες τους και να εμβαθύνουν τις 
γνώσεις τους στον Αρχαίο Ελληνικό 
Πολιτισμό! 

Μία περιπέτεια 30 χρόνων που μας 
έδωσε την ευκαιρία να συμβάλουμε 
στην εξέλιξη των ιδεών,  τη διάδοσή 
και την ένταξή τους στη σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή πραγματικότητα , ακο-
λουθώντας τα βήματα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου ο οποίος έδωσε στον 
Ελληνισμό μία «διεθνιστική» ώθη-
ση, την οποία είμαστε υπερήφανοι 
να  ακολουθήσουμε!

Για περισσότερα στοιχεία, μπορεί 
όποιος ενδιαφέρεται να επισκε-
φτεί την  ιστοσελίδα μας www.
alexandrelegrand.be. Η διαδρομή 
μας είναι όπως το ταξίδι του Οδυσ-
σέα προς την Ιθάκη, που όπως 
γράφει και ο Καβάφης: ΄΄Το σημα-
ντικότερο είναι το ταξίδι και όχι ο 
πηγαιμός΄΄:

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώ-
σεις.../… 

Quand tu partiras pour Ithaque,
souhaite que le chemin soit long,
riche en aventures et en 
connaissances…/…
Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον 
δρόμο…/…
Ithaque t’a offert un beau voyage :
sans elle, tu ne te serais pas mis en 
route…/…
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση 
πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι 
σημαίνουν.                                                                   
Sage comme tu l’es devenu à la 
suite d’une telle expérience,        
tu as enfin compris ce que signifient 
les Ithaques.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ιστο-
ρικό του Συλλόγου και τη «σπίθα» 
που προκάλεσε  η επιτυχία του 
Διαγωνισμού «Μέγας Αλέξανδρος» 
στα γαλλόφωνα βελγικά σχολεία,  
δίνοντας το έναυσμα, το 1988, 
στην ίδρυση του Συλλόγου υπό 
την αιγίδα  του τότε Προξένου στο 
Σαρλερουά κ. Πολύδωρου Κοκονά, 

τον οποίο διαδέχθηκε ο κ. Χρόνης 
Πολυχρονίου.

Αφού συνέχισε την αναφορά του 
στην οικουμενικότητα του Ελληνι-
κού Πολιτισμού, που και σήμερα 
στις σύγχρονες κοινωνίες, μπορεί 
να συμβάλει στην ευρύτητα του  
πνεύματος,  την ανοχή, την περιέρ-
γεια, το διάλογο και τις συλλογικές 
αποφάσεις που είναι η βάση της 
Δημοκρατίας… 

Αναφέρθηκε με δυο λόγια στους 
τέσσερεις εξαίρετους ομιλητές οι 
οποίοι, αν και είναι όλοι ιστορικοί, 
στις έρευνές  τους, καλύπτουν όλο 
το φάσμα της Ελληνικής Αρχαιότη-
τας, όπως: Αρχαιολογία, Φιλοσο-
φία, Τέχνη, Φιλολογία, Επιστήμες, 
Τεχνολογία και φυσικά και Ιστορία, 
εξάλλου ο καθένας τους, έχει ήδη 
δώσει από μία διάλεξη στο παρελ-
θόν. 

Ήταν πράγματι μία πολύ πλούσια 
εκδήλωση. Τα θερμά μας συγχαρη-
τήρια, σε όλους τους συντελεστές, ο 
φιλελληνισμός των οποίων, πολλές 
φορές, μας εκπλήσσει!       

Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018  ο 
Νίκος Σαραντάκος,  σε ομιλία 

του με θέμα την ελληνική γλώσσα,  
μίλησε   για τους μύθους και τις αλή-
θειες, καθώς και για τα δάνεια αλλά  
και τα αντιδάνεια, στην ελληνική 
γλώσσα! Απαντώντας συνάμα και 
στα ερωτήματα:
Είναι η ελληνική η πλουσιότερη 
γλώσσα στον κόσμο; Έχασε την ευ-
καιρία να γίνει η επίσημη γλώσσα 
των ΗΠΑ για μια ψήφο; Κρύβει το 

ελληνικό αλφάβητο κρυφά νοήματα; 
Πόσες λέξεις περιέχει η γλώσσα 
των νέων; 
Βρίσκεται η γλώσσα μας σε παρακ-
μή; 
Πώς εξελίσσεται η ελληνική γλώσσα 
και η ορθογραφία της; 
Είναι απειλή τα γκρίκλις; 
Αυτά και άλλα θέματα είχε την ευ-
καιρία να καλύψει, με ιδιαίτερη 
επιτυχία, ο εξαίρετος ομιλητής, στο  
Clique Art.      

Το έμβλημα του Συλλόγου  
«Ο Μέγας Αλέξανδρος»

Η θεσμοθέτηση  του Συμβουλίου 
Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ), έχει 

συζητηθεί αρκετές φορές, ειδικά σε 
περιόδους κρίσης με την Τουρκία, 
ωστόσο καμία κυβέρνηση δεν 
προχώρησε  στην υλοποίησή του!

Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, 
όμως, υπάρχει σε πολλές χώρες 
όπως την Τουρκία, το Ισραήλ, την 
Αγγλία κ.α. Στόχος του είναι  η 
μακροχρόνια χάραξη μιας στρα-
τηγικής για την εθνική άμυνα και 
ασφάλεια της εκάστοτε χώρας… 
Στην Ελλάδα, δίνουμε την εντύ-
πωση πως ζούμε σε άλλον κόσμο, 
γιατί τάχα; Μήπως γιατί επανα-
παυθήκαμε στην «προστασία» του 
ΝΑΤΟ, μα και η Τουρκία είναι στο 
ΝΑΤΟ, αλλά το  ΣΕΑ της το έχει 
και είναι μάλιστα δραστήριο και με 
επιτυχίες…  Η μήπως απλά, φταί-
ει η μανία της κάθε κυβέρνησης 
να «ελέγχει τα πάντα» και να μην 
εμπιστεύεται, ακόμη και διακομμα-
τικούς θεσμούς! 
Υπάρχει βέβαια το ΚΥΣΕΑ,  ένα 
Συλλογικό Κυβερνητικό Όργανο, 
το οποίο, μεταξύ άλλων αρμοδιο-
τήτων, έχει και τα θέματα άμυνας 
και ασφάλειας, συνέρχεται όμως 
μόνο σε περιόδους κρίσεων και 
πολλές φορές δεν έχει μία σφαι-
ρική και μακροχρόνια οπτική των 
πραγμάτων… 
Εφόσον δεν υπάρχει ένα θεσμο-
θετημένο όργανο, διαμόρφωσης, 
σχεδιασμού και υλοποίησης μιας 
Εθνικής Στρατηγικής, σε θέματα 
Άμυνας και  Ασφάλειας, η κάθε  
νέα κυβέρνηση, καθορίζει και ιε-
ραρχεί τα εθνικά συμφέροντα της 
Χώρας και τις αντίστοιχες πολι-
τικές επιλογές, με τρόπο συχνά 
«ερασιτεχνικό» και πολλές φορές  

κοντόφθαλμο και επικίνδυνο… 
Επίσης, σε κάθε αλλαγή κυβέρ-
νησης, όλα παίζονται… Η Εθνική 
Στρατηγική μιας χώρας, δεν μπο-
ρεί να είναι μία ευκαιριακή και 
αποσπασματική πολιτική, αλλά 
ενιαία στρατηγική, συνεχής και 
εφαρμοζόμενη από όλους… 

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας 
θα αποτελείται από συνδυασμό 
θεσμικών οργάνων και εξειδικευ-
μένων κρατικών και μη λειτουρ-
γών, που θα τοποθετούνται με 
εθνική συναίνεση, από αρμόδιες 
επιτροπές της Βουλής…  Επίσης 
θα πρέπει η θητεία τους να διαρκεί 
τουλάχιστον πέντε χρόνια, για να 
μην συμπίπτει με κάθε κυβερνητι-
κή αλλαγή και να συνεδριάζει μία 
φορά τον μήνα αλλά και εκτάκτως 
όταν το επιβάλλουν οι περιστά-
σεις, να ανακοινώνει δε, μόνον 
αυτά που  το εθνικό συμφέρον 
επιτρέπει...
Είναι επικίνδυνο να πιστέψουμε, 
ειδικά σήμερα, πως μία χώρα σαν 
την Ελλάδα, θα μπορέσει να αντι-
μετωπίσει τις σημερινές και μελ-
λοντικές προκλήσεις και  εθνικές 
απειλές, αλλά και θα κατοχυρώσει 
τα οικονομικά μας συμφέροντα,  
χωρίς ένα ισχυρό και αποτελεσμα-
τικό θεσμικό όργανο, που κύρια 
αρμοδιότητα του θα είναι η συστη-
ματική σχεδίαση, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της Εθνικής Στρα-
τηγικής Άμυνας και Ασφάλειας!   

Ας ελπίσουμε πως η επόμενη κυ-
βέρνηση θα συμπεριλάβει το ΣΕΑ, 
ως προτεραιότητα στο πρόγραμμά 
της. 

Σάκης Δημητρακόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                  
Μήπως είναι επιτέλους καιρός να συσταθεί;  

Άποψη από την εκδήλωση με τους εκλεκτούς καλεσμένους 
και μέρος του κόσμου. 

Υπήρχε λύση χωρίς Μνημόνια;   
Όχι, χρειάζεται όμως και ριζική αλλαγή νοοτροπίας!               

Διακρίνονται από αριστερά ο Ευρωβουλευτής κ. Κύρτσος, 
ο  συντονιστής  κ. Α. Αθανασίου και ο Αντιπρόεδρος της 

Ν.Δ. κ. Αδωνις  Γεωργιάδης 

    
To επιτελείο του Πρωτοπόρου 
 σας εύχεται καλές διακοπές !
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