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T όσο οι ευρωεκλογές 
όσο και  οι αυτοδι-

οικητικές εκλογές στην Ελλάδα 
τελείωσαν, δίνοντας  στη ΝΔ του 
Κυριάκου Μητσοτάκη μία  πρω-
τόγνωρη, και σε όλα τα επίπεδα 
νίκη, μία νίκη που μόνον οι «μι-
κρόψυχοι» δεν είχαν το σθένος 
να την αποδεχθούν!
Και ο πρωθυπουργός της Χώρας, 

είναι δυστυχώς, ένας από αυτούς 
που δεν  είχαν  τη  στοιχειώδη 
«πολιτική ευγένεια»  να παραδε-
χθούν την  ήττα τους και να συγ-
χαρούν  τον αντίπαλό τους,  για 
την τριπλή  και ξεκάθαρη  εκλο-
γική του επιτυχία!  Κερδίζοντας  
το ΣΥΡΙΖΑ, στις ευρωεκλογές  με 
προβάδισμα 9,5 μονάδων,  στις 
Περιφερειακές εκλογές  κερδίζο-
ντας  τις 11 από τις 13 Περιφέρει-
ες της χώρας και  στις δημοτικές 
όπου οι υποψήφιοι που υποστή-
ριξε η ΝΔ, κέρδισαν  πάνω από 
το  90% των Δήμων της Χώρας, 
μεταξύ των οποίων και ο Δήμος 
της Αθήνας! 
Τα αποτελέσματα  μάλλον «ξάφ-
νιασαν» το κυβερνητικό κόμμα, το 
οποίο,  παρά το γεγονός  ότι, μετά 
το δημοψήφισμα και την περίφημη 
«κωλοτούμπα» του Πρωθυπουρ-
γού, αλλά  και  σε συνδυασμό με 
την  ψήφιση  και υιοθέτηση  των 
«αντιλαϊκών μέτρων». Έπρεπε οι 
επικεφαλείς του ΣΥΡΙΖΑ να είχαν 
προβληματιστεί…
Ούτε και οι σφυγμομετρήσεις  
που επί τρία ολόκληρα χρόνια,  
όλες  σχεδόν  έδειχναν συστημα-
τικά, ένα προβάδισμα της ΝΔ της 
τάξης του 10%, δεν  έδειχναν να 
τους απασχολούν…
Έκαναν μάλιστα και κάτι το χειρό-
τερο…  Υποστήριξαν, και μάλιστα  
με μεγάλη  δόση «αλαζονείας», 
πως έφταιγαν  οι σφυγμομετρή-
σεις… Στη συνέχεια όμως,  μέσω 
των «φιλικών» προς τον ΣΥΡΙΖΑ  
Οργάνων Τύπου και της «κυβερ-
νητικής ραδιοτηλεόρασης»,  άρ-
χισαν, να παραγγέλνουν  σφυγ-
μομετρήσεις, οι οποίες  «ως εκ 
θαύματος»,  έβγαζαν σχεδόν τα  
αντίθετα αποτελέσματα…
Πρωτεργάτης ήταν ο σύντροφος 
Βαξεβάνης, χάρη στον οποίο  τα 
γκάλοπ του Documento, αλλά και  
της Αυγής, της Εφημερίδας των 
Συντακτών και περιέργως του 
Αντώναρου, πρώην στέλεχος της 
ΝΔ και «επίδοξος» αρχηγός του 
υπό δημιουργία κόμματός του… 
Χωρίς βέβαια να ξεχνάμε και 
την συμβολή της «κυβερνητικής» 
ΕΡΤ… Όλα τα γκάλοπ  «έδει-
χναν», πως ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε μειώ-
σει τη  διαφορά ακόμη και μέχρι το 
όριο του «στατιστικού λάθους»… 
Ορισμένοι  μάλιστα, «προετοίμα-
ζαν» τους αναγνώστες τους, για 
επικείμενο πανηγύρι στο Σύνταγ-
μα, μετά τις εκλογές...

Δεν γνωρίζω αν οι επικεφαλείς 
του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πραγματικά 
πιστέψει τις «συγκεκριμένες εκτι-
μήσεις»… 
Το σίγουρο όμως είναι πως δεν 
άλλαξαν,  ουσιαστικά, τίποτα… 
Ούτε στην πολιτική τους, ούτε και 
στο ύφος τους… 
Φυσικά, δεν αναφέρομαι στα 
μέτρα  που είχαν συμφωνηθεί 
με τους Εταίρους και δανειστές 
μας, εξάλλου και στο σημείο αυτό 
υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα,  
εφόσον υπάρχουν  λ.χ.  ακόμη  
22 προαπαιτούμενα, που ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ είχε δεσμευτεί να τα υλοποι-
ήσει  και δεν το έκανε, κι αυτό, 
για να αποφύγει το «πολιτικό 
κόστος»…  
Ένα   «πολιτικό κόστος»,  που 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, το «πλήρωσαν» 
στις προηγούμενες κοινοβουλευ-
τικές εκλογές!
Ούτε καν  την «πολιτική τους 
εικόνα»  δεν προσπάθησαν να   
«καλλωπίσουν»,  απεναντίας «οι 
κάθε λογής Πολάκιδες» και «μπα-
χαλάκηδες» γίνονταν  όλο και πιο 
θρασείς,  και μάλιστα,  με την 
«επικρότηση» και του ίδιου του 
πρωθυπουργού…  Η «ευγενής 
άμιλλα» είναι μάλλον είδος άγνω-
στο, για τους περισσότερους πο-
λιτικούς …
Παράλληλα  ο  Αλέξης, ξεχνώντας 
πως  η εποχή του Ανδρέα έχει πε-
ράσει και τα Ταμεία είναι πλέον 
άδεια επέμεινε στην  προσπά-
θειά του  να τον «μιμηθεί»…  Οι  
επιθέσεις του  και η έντασή τους  
ενάντια στον Κυριάκο Μητσοτά-
κη, προκειμένου,  να του  «κολλή-
σει» κάποια «πολιτική ρετσινιά»,  
κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που 
είχε  πετύχει ο Ανδρέας,  κολλώ-
ντας  τη ρετσινιά «του αποστάτη»  
στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη!  
Από τις εξελίξεις στις εκλογές,  δι-
απιστώνουμε πως ο  Αλέξης Τσί-
πρας, έχασε σε όλα τα μέτωπα!
Απεναντίας, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, κέρδισε παντού, αν και 
στην αρχή είχε λίγο πέσει στην 
παγίδα της «κοκορομαχίας»  που 
του έστηνε ο Αλέξης Τσίπρας, 
γρήγορα όμως, αντιλήφτηκε το 
λάθος του και  «ατάραχος» πλέ-
ον,  ακολούθησε το δικό του δρό-
μο…  Δεν επιδίωξε τις «μεγάλες 
συνάξεις», ούτε και τις πολλαπλές 
ναυλώσεις λεωφορείων… Απενα-
ντίας προτίμησε μικρές συνάξεις 
και μεγαλύτερη και αμεσότερη 
επαφή με τον κόσμο και μάλιστα, 
χωρίς έπαρση, αλαζονεία ή βε-
ντετισμό…
Παρουσίασε το πρόγραμμά του, 
ένα πρόγραμμα χωρίς πολλά 
«θα»… Είναι ίσως  η πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, που ένα κόμμα  κερ-
δίζει μία εκλογική αναμέτρηση, με 
τόσο λίγες υποσχέσεις…
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Συνέντευξη : Ο Πρωτοπόρος, μια βελγική ελληνόφωνη ιστορία

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

Την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, ο 
Σύλλογος Ποντίων Βρυξελλών 

«Καμιάν ‘κ’ έν αργώς» τίμησε τη μνή-
μη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτο-
νίας του 1919 από τους Νεότουρκους 
και διοργάνωσε επιμνημόσυνη δέηση 
η οποία τελέστηκε στο Μητροπολιτικό 
Ναό Βρυξελλών ύστερα από την καθι-
ερωμένη πρωινή Θεία Λειτουργία. 
Παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο Σύλλο-
γος Θρακιωτών της περιοχής με τιμη-
τικό άγημα. Λίγο αργότερα, τα παιδιά 
του Σωματείου κρατώντας πανό για 
τη Γενοκτονία των Ποντίων τραγού-

δησαν το μοιρολόι «Την πατρίδα μ’ 
έχασα» συγκινώντας τους παραβρι-
σκόμενους.  Ακολούθησε η ομιλία του 
Νίκου Λυγερού στο Collège Saint-
Jean Berchmans και δεξίωση. 
Τέλος, μεταξύ των άλλων προσκεκλη-
μένων  ήταν και ο Χρήστος Δουλκερί-
δης, Δήμαρχος του Ixelles, ο οποίος 
είναι και ποντιακής καταγωγής.
Μια ημέρα μνήμης για τη διαφύλαξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη 
διατήρηση της ιστορίας μας.
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 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΚΑΜΙΑΝ ΄Κ ΕΝ ΑΡΓΩΣ
 Τιμώντας την μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου  του 1919

Εκλογές στην Ελλάδα και 
o πολιτικός πολιτισμός Ο Πρωτοπόρος,  η πιο παλιά 

ελληνόφωνη εφημερίδα των 
Βρυξελλών και του Βελγίου, γιορ-
τάζει φέτος  τα 60 της χρόνια. Με 
αφορμή αυτή την επέτειο, η ηλε-
κτρονική Ιστοσελίδα  της Γενικής 
Γραμματείας Τύπου και Επικοι-
νωνίας, που εκδίδεται στη γαλλι-
κή γλώσσα, GrèceHebdo, έθεσε 
στον αρχισυντάκτη της εφημε-
ρίδας,  κύριο Σάκη Δημητρακό-
πουλο, στις 14 Μαρτίου 2019, μια 
σειρά ερωτήσεων, σχετικά με  το 
ιστορικό της εφημερίδας αλλά και 
με την παρουσία των Ελλήνων 
στο Βέλγιο. Η συνέντευξη παρα-
χωρήθηκε στο δημοσιογράφο  
Κώστα Μαυροειδή

Ποιο είναι το ιστορικό πλαί-
σιο μέσα στο οποίο  γεννή-
θηκε ο Πρωτοπόρος;

H εφημερίδα Πρωτοπόρος είναι το 
πρώτο έντυπο γραμμένο στα ελληνι-
κά και προοριζόταν στους Έλληνες 
εργαζόμενους στο Βέλγιο οι οποίοι 
άρχισαν σταδιακά, από το 1954 και 
μετά, να φθάνουν στο Βέλγιο ως αν-
θρακωρύχοι.
Οι δυο μεγάλες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις της εποχής εκείνης στο 
Βέλγιο, ήταν η Συνομοσπονδία των 
Χριστιανικών Συνδικάτων (CSC-
ACV), κοινώς αποκαλούμενη «τα 
Χριστιανικά συνδικάτα» που σήμε-
ρα απαριθμεί περίπου 1.700.000 
μέλη και η Γενική Ομοσπονδία Ερ-
γασίας του Βελγίου (FGTB-ABVV) 
κοινώς αποκαλούμενη «τα σοσιαλι-
στικά συνδικάτα» που σήμερα απα-
ριθμεί περίπου 1.200.000 μέλη.
Αρχικά (μετά το 2ο ΠΠ), τα 2  συνδι-
κάτα αντιτάσσονταν στην «μαζική» 
μετανάστευση αλλοχθόνων... Θεω-
ρούσαν ότι με την άφιξη δεκάδων 
έως εκατοντάδων χιλιάδων εργα-
ζομένων μεταναστών, η πίεση στην 
αγορά εργασίας του Βελγίου, θα 
επηρέαζε αρνητικά τα συμφέροντα 
των αυτοχθόνων εργαζομένων...
Aπό συνδικαλιστική άποψη, η 
θέση των 2 συνδικάτων ήταν λο-
γική. Όμως, για να κατανοήσουμε 
καλύτερα ορισμένα πράγματα στο 
Βέλγιο, είναι σημαντικό να έχουμε 
κατά νου πως, σε αντίθεση με την 
αντίληψη «που έχουμε για τα  χρι-
στιανικά κινήματα στην Ελλάδα», 
η  « χριστιανική οικογένεια» του 
Βελγίου, τοποθετείται μάλλον στο 
κέντρο της πολιτικής σκακιέρας, με 
τη «φιλελεύθερη οικογένεια» να βρί-
σκεται στα δεξιά και την «σοσιαλι-
στική οικογένεια» στα αριστερά!
Από την άλλη πλευρά, η θέση της 
κυβέρνησης και της Ομοσπονδίας 
των ανθρακωρυχείων του Βελγί-
ου (FEDECHAR) ήταν αντίθετη, 
όμως από οικονομική άποψη, ήταν 
επίσης  λογική!  Ειδικά, που για 
την ανοικοδόμηση της Ευρώπης, 
μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, απαιτούντο τεράστιες 
ποσότητες ενεργείας, και το κάρ-
βουνο ήταν η μοναδική σχεδόν 
πηγή ενέργειας της εποχής εκείνης!                                                                                    
Εξάλλου, για το κράτος και την κυ-
βέρνηση του Βελγίου, η νίκη στη 
«μάχη του κάρβουνου» ήταν ο στό-
χος νούμερο ένα, ένας στόχος τόσο 
σημαντικός που άξιζε, από μόνος 
του, ένα υπουργείο… Συνεπώς, 
δημιουργήθηκε το Υπουργείο Ενέρ-
γειας, Υπουργός του οποίου ήταν ο 
τότε Πρωθυπουργός κύριος Achille 
Van Acker...

Συνεπώς, μόλις έφθασαν οι πρώτοι 
60 000 Ιταλοί μετανάστες, το 1946, 
η θέση των δύο συνδικαλιστικών 
οργανώσεων αναθεωρήθηκε και το 
καθένα, αποφάσισε να ενσωματώ-
σει τους νεοφερμένους… Μια από-
φαση επίσης συνεπής και λογική, 
διότι από τη στιγμή που η μαζική 
μετανάστευση γινόταν μία πραγμα-
τικότητα, ήταν φυσικό να μεριμνή-
σουν για την ένταξή τους  και την 
εγγραφή τους ως μέλη! 

Ωστόσο, οι δύο συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις δεν ακολούθησαν την ίδια 
στρατηγική. Τα «Σοσιαλιστικά Συν-
δικάτα» θεώρησαν πως δεν ήταν 
απαραίτητο να συγκροτηθεί μια «ει-
δική δομή για τους Μετανάστες» και 
αρκέστηκαν στη συγκρότηση μιας 
υπηρεσίας μεταφράσεων  και διερ-
μηνείας, για της εξυπηρέτηση  των 
μεταναστών που ήταν μέλη τους. 

Τα «Χριστιανικά Συνδικάτα», αντι-
θέτως, δεν είχαν την ίδια προσέγγι-
ση στο θέμα. Εκείνα, από την αρχή 
ενθάρρυναν τους μετανάστες να εγ-
γραφούν ως μέλη τους και να «ορ-
γανωθούν» στα πλαίσια  της συν-
δικαλιστικής οργάνωσης και, εάν 
ήταν δυνατόν, να δημιουργήσουν 
και ένα «πληροφοριακό έντυπο», 
το οποίο θα μπορούσε να χρημα-
τοδοτηθεί από την συνδικαλιστική 
οργάνωση ...

Σύντομα, ένας σημαντικός αριθμός 
Ελλήνων ανθρακωρύχων, οι οποίοι 
εργάζονταν στα βελγικά ανθρακω-
ρυχεία, άρχισαν, από το 1956, να 
γράφονται και να οργανώνονται 
στα πλαίσια των Χριστιανικών Συν-
δικάτων... Το 1959, δημιούργησαν 
και την «Εφημεριδούλα   μας», η 
οποία ένα χρόνο αργότερα μετονο-
μάστηκε «Πρωτοπόρος», ένα 
έντυπο το οποίο γιορτάζει φέτος τα 
60 του χρόνια!

Στην αρχή, ο κύριος στόχος της 
εφημερίδας ήταν να πληροφορεί, 
στα ελληνικά, τους Έλληνες εργα-
ζόμενους για τα δικαιώματά τους, 
αλλά και τις υποχρεώσεις τους, ως 
εργαζόμενοι και ως πολίτες.
Το 1960, οι «ομάδες Ελ

λήνων» οι οποίες εγκαθίσταντο στα 
διάφορα ανθρακωρυχεία του Βελγί-
ου, αναγνωρίστηκαν επίσημα από 
την οργάνωση, ως το Ελληνικό Συν-
δικαλιστικό Τμήμα της CSC-ΑCV, 
και επομένως, η συνδικαλιστική ορ-
γάνωση αποφάσισε να προσλάβει 
ένα επαγγελματικό στέλεχος για την 
Οργάνωση, με κύρια αρμοδιότητά 
του να ασχοληθεί  με το Ελληνικό 
Συνδικαλιστικό Τμήμα! Το στέλεχος 
αυτό ήταν ο Γιάννης Γιαννε-
ρίδης, ο οποίος  ήταν επίσης και 
υπεύθυνος της εφημερίδας Πρω-
τοπόρος  και παρέμεινε σ’ αυτή τη 
θέση έως το 1980.
Το 1980, εκλέχθηκα εγώ ως Υπεύ-

θυνος του Ελληνικού Συνδικαλιστι-
κού Τμήματος της CSC-ΑCV  και 
αρμόδιος για την εφημερίδα Πρω-
τοπόρος. 
Στο σημείο αυτό, αν και δεν το συ-
νηθίζω, είμαι υποχρεωμένος να 
αναφέρω κάποια στοιχεία που με 
αφορούν προσωπικά, κι αυτό, διότι  
ορισμένα από αυτά «επηρέασαν» 
και  τις μετέπειτα επιλογές  μου...
Το 1965, ο πατέρας μου αποφάσισε 
να ξαναέρθει στο Βέλγιο για δεύ-
τερη φορά, με όλη την οικογένεια  
δηλαδή τη μητέρα μου και τα 5 παι-
διά, για να εργαστεί... Ένα χρόνο 
αργότερα, για λόγους ανεξάρτητους 
από τη θέλησή μου, αναγκάστηκα 
να καλύψω μόνος τις ανάγκες μου... 
Και εφόσον είχα φθάσει στην ηλικία 
των 16 ετών και είχα το δικαίωμα να 
εργαστώ νόμιμα στο Βέλγιο,  θεώ-
ρησα πως ήταν «καθήκον μου» να 
αναλάβω και την ευθύνη όλης της 
οικογένειας, δηλαδή τα τέσσερα 
αδέρφια μου και τη μητέρα μου…         
Έτσι, το 1966, άρχισα  να εργάζομαι 
στην Βελγική Βιομηχανία Όπλων 
(FN) στο Herstal – Λιέγη, συνεχίζο-
ντας ταυτόχρονα το σχολείο και τις 
σπουδές μου...

Πολύ σύντομα, άρχισα να παίρνω 
μέρος, όλο και πιο δυναμικά, στην 
συνδικαλιστική δράση. Ήμουν κατά 
κάποιον τρόπο ένας από αυτούς 
που «γνώρισαν» το Μαρξ μέσα από 

την επιχείρηση… Έτσι, στο τέλος 
των σπουδών μου στην Ακαδημία 
των Καλών Τεχνών της Λιέγης, ως 
Αρχιτέκτονας Εσωτερικών Χώρων, 
συνέχισα τις σπουδές μου στις  Οι-
κονομικές και Κοινωνικές Επιστή-
μες, στο Καθολικό Πανεπιστήμιο 
της Λουβαίν!
Ποιοι είναι κατά τη γνώμη 
σας οι λόγοι της αδιάκοπης 
συνέχειας του Πρωτοπό-
ρου, μέχρι σήμερα ;

Κατά τη γνώμη μου, λόγοι υπάρ-
χουν πολλοί, ο πρώτος είναι η «συ-
νεχιζόμενη αλλά και εξελισσόμενη 
ανάγκη», εφόσον  το κοινό αλλάζει 

και το περιεχόμενο της εφημερίδας 
εξελίσσεται... Ο δεύτερος λόγος 
είναι η ύπαρξη ενός υπευθύνου, 
«σταθερού και πεπεισμένου». Κάτι 
που περιορίζει τις «εσωτερικές δια-
μάχες εξουσίας», αλλά  και τις μά-
χες «ιδεολογικής επιρροής» οι οποί-
ες «κουράζουν και φθείρουν»… Ο 
τρίτος λόγος είναι η προϋπόθεση, 
πως  πρέπει να υπάρχουν τα  «στοι-
χειώδη οικονομικά μέσα» αλλά και 
η «απαραίτητη και αφιλοκερδής 
ενέργεια» και φυσικά το μεράκι…  
Απεναντίας τα «υπερβολικά μεγάλα 
μέσα» προκαλούν, συχνά, εσωτε-
ρικούς ανταγωνισμούς  και πολλές 
φορές, καταλήγουν στην «θνησιμό-
τητα» του στόχου… Το τέταρτο ση-
μείο είναι η αναγκαιότητα ύπαρξης 
μιας «μόνιμης» υποδομής, η οποία 
να βοηθάει και στην υλοποίηση του 
στόχου...

Όσον αφορά τον Πρωτοπόρο, η 
«υποδομή» μέχρι το 2010 ήταν 
εξασφαλισμένη από την CSC-ΑCV,  
όμως από τη δεκαετία του ’90 ήδη,  
το «Ελληνικό Κέντρο Βρυξελλών», 
κάλυπτε προοδευτικά ένα σημα-
ντικό μέρος της προσπάθειας, ενώ 
από το 2010, ημερομηνία κατά την 
οποία έλαβα την σύνταξή μου στην 
CSC-ΑCV, το «Ελληνικό Κέντρο» εί-
ναι εκείνο που εξασφαλίζει την απα-
ραίτητη υποδομή για τη δημοσίευση 
του Πρωτοπόρου.

συνέχεια στη σελίδα 4 

Άποψη από σεμινάριο του Ελληνικού Συνδικαλιστικού Τμήματος της 
CSC-ACV στις Βρυξέλλες το 1973

Άποψη από την Επιμνημόσυνη δέηση. Διακρίνονται τα τιμητικά 
αγήματα των Συλλόγων Ποντίων και Θρακιωτών



 2                                                           Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ο Σ

Τρεις ψαράδες, που διέσωσαν 
πυρόπληκτους στο Μάτι, επισκέ-
φθηκαν το Ευρωκοινοβούλιο
Οι τρεις ψαράδες από τη Νέα Μά-

κρη, ο Μαχμούντ Μεσάφερ από 
την Αίγυπτο, ο Ερβίν Ξέκα από 
την Αλβανία -οι οποίοι πρόσφατα  
πήραν τιμητική πολιτογράφηση για 
την προσφορά τους- και  ο Γιάννης 
Αθηναίος, πρόεδρος του Αλιευτι-
κού Συλλόγου Νέας Μάκρης,  που 
συμμετείχαν στη διάσωση πολιτών 
κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών 
του περασμένου καλοκαιριού στο 
Μάτι, επισκέφτηκαν τις Βρυξέλλες 
και το Ευρωκοινοβούλιο τον Απρί-
λιο ύστερα  από πρόσκληση της 
ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κων-

σταντίνας Κούνεβα.
Ενημέρωση για τον καρκίνο του 
μαστού από την Λυδία Ιωαννί-
δου-Μουζάκα, στην Ελληνική 
Κοινότητα
Η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών 

διοργάνωσε την Παρασκευή 12 
Απριλίου, ενημερωτική εκδήλωση , 
σε  θέματα που αφορούν τον καρ-
κίνο του μαστού, με ομιλήτρια την 
κ. Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα  κα-
θηγήτρια  Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 
Μαστολογίας, Εκπρόσωπος της 
Ελλάδας στην Ε.Ε., για τον καρκίνο 
του μαστού και τα Κέντρα Μαστού, 
με θέμα «Ενημέρωση, προφύλα-
ξη και έγκαιρη διάγνωση. Τότε ο 

καρκίνος του μαστού σε άνδρες και 
γυναίκες, θεραπεύεται.»
«Ο Ιδανικός Σύζυγος» του Όσκαρ 
Ουάιλντ, από την ΘΕΣΠΙΣ Βρυ-
ξελλών 
Η διαχρονική κωμωδία του 

¨Όσκαρ Ουάιλντ ανέβηκε στις 
Βρυξέλλες από την θεατρική ομάδα 
ΘΕΣΠΙΣ στο Θέατρο  COMÉDIE 
CLAUDE VOLTER,από τις 9 μέχρι 
τις  12 Μαΐου 2019, σε σκηνοθεσία 
και μετάφραση του Αριστείδη Λαυ-
ρέντζου.Ένα μεγάλο κλασικό έργο 
του παγκόσμιου δραματολογίου  το 
οποίο χαρακτηρίζεται από απαρά-
μιλλη ποιότητα γραφής την οποία 

με πολλή εργασία και με σεβασμό 
στη γλώσσα και στο ύφος της επο-
χής μετέφρασε πιστά στη γλώσσα 
μας ο σκηνοθέτης Αριστείδης Λαυ-
ρέντζος και  ήταν σαν να φωτογρά-
φιζε σημερινές καταστάσεις της 
πολιτικής και της κοινωνίας μας.
Μια πραγματικά καλή παράσταση 
που καταχειροκροτήθηκε από το 
θεατρόφιλο κοινό.
«Από την Αρχαία Λύρα στη Λυ-
ρική Σκηνή»: o Νίκος Ξανθούλης 
σε μια βραδιά λόγου και μουσι-
κής
 Την Δευτέρα 8 Απριλίου, στον 
Πολυχώρο Περίπλους, το Λύκειο 

των Ελληνίδων Βρυξελλών, η Βελ-
γική Επιτροπή για την Επανένωση 
των Γλυπτών του Παρθενώνα και η 
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του  
Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπα-
ϊκού Σχολειου -Βρυξελλών ΙΙΙ, διορ-
γάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Από 
την Αρχαία Λύρα στη Λυρική Σκη-
νή» με τον μουσικοσυνθέτη, σολί-
στα της ορχήστρας της Ελληνικής 
Λυρικής Σκηνής και επιστημονικό 
συνεργάτη της Ακαδημίας Αθηνών 
Δρα. Νίκο Ξανθούλη. Βραδιά λό-
γου και μουσικής σε ένα μοναδικό 
κονσέρτο σε μορφή διάλεξης με 
τον  Νίκο Ξανθούλη με την αρχαία 
επτάχορδη Ελληνική Λύρα να  ανα-
βιώνει τον ήχο της με την απλότητα 
και την ομορφιά ενός ήχου τόσο 

πρωτότυπου όσο και φιλικού.  
Η αρχαιολόγος, Δρ Christiane 
Tytgat, μέλος της Βελγικής Επιτρο-, μέλος της Βελγικής Επιτρο-
πής για την Επανένωση των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα μας εισήγαγε 
στη «Λύρα του Απόλλωνα της επο-
χής του Χαλκού και των Κλασικών 
χρόνων».

Η θεατρική ομάδα Υ-GREC με το 
έργο ΄΄Δεσποινίς Μαργαρίτα΄΄
Στις 15 και 16 Μαΐου 2019 η θεα-

τρική ομάδα Y-Grec παρουσίασε το 
έργο  ΄΄Δεσποινίς Μαργαρίτα΄΄ του 
Ρομπέρτο Ατάιντε σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Γαβρά με τον μοναδικό ρόλο 
να τον ερμηνεύει συγκλονιστικά ο 
Αναστάσιος Ζαχαριάς.  

Σύντομη ανασκόπηση εκδηλώσεων

Η 60η επέτειος της Γιορτής των Ελλή-
νων στο Βέλγιο

Πέρασαν ήδη  60 χρόνια  από την 
καθιέρωση της Γιορτής των Ελ-

λήνων στο Βέλγιο και εξακολουθεί να 
γνωρίζει μεγάλη επιτυχία,  πρόκειται 
για μία σύναξη, πολλών χιλιάδων 
Ελλήνων, που γίνεται κάθε χρόνο, σε 
κάποιο από τα πάρκα της περιοχής 
των Βρυξελλών. Τα τελευταία χρόνια, 
έχει επιλεχθεί το Πάρκο του Κάστρου 
του Enghien, 25 περίπου χιλιόμετρα 
έξω από τις Βρυξέλλες. Φέτος  πραγ-
ματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 10 Ιουνί-
ου 2019, ημέρα αργίας στο Βέλγιο, 
λόγω  της Πεντηκοστής, ο κόσμος 
είχε πλημυρίσει στην κυριολεξία το 
πάρκο, ειδικά που ο «καιρός ήταν με 
το μέρος των Ελλήνων»... 
Η φετινή αυτή  γιορταστική σύνα-
ξη των Ελλήνων και των φιλελλή-
νων πλέον, ήταν αφιερωμένη στον 
εμπνευστή της, δηλαδή στον πρώην  

Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα,  
ο οποίος, ήταν τότε, το 1959, ο νε-
αρός τότε Αρχιμανδρίτης, Παντελε-
ήμων Κοντογιάννης και μετέπειτα 
Μητροπολίτης Παντελεήμονας. Είχε 
την  ιδέα να διαλέξει μία ημέρα, που 
ο καιρός ήταν σχετικά καλός και που 
ήταν επίσημη κρατική αργία και για 
τους ανθρακωρύχους, ώστε να είχαν  
τη δυνατότητα, να συμμετάσχουν, 
μετακινούμενοι με λεωφορεία στο 
χώρο που θα γινόταν και η σύναξη  
των Ελλήνων στο Βέλγιο. Ερχόντου-
σαν δε,  όχι μόνον Έλληνες από το 
Βέλγιο, αλλά και από κοντινές περι-

οχές των γειτονικών κρατών δηλαδή, 
Ολλανδίας, Γερμανίας, Λουξεμβούρ-
γου και Γαλλίας.
Όπως γρήγορα το διαπιστώσαμε, 
ήταν μια πρωτοβουλία, που γρήγορα 
έγινε παράδοση και αυτό, όχι μόνο 
για τους Έλληνες, αλλά και  τους φι-
λέλληνες. 
Μετά το τέλος της καθιερωμένης 
πρωινής Θείας Λειτουργίας στο 
εσωτερικό του κάστρου, ο Σεβασμιό-
τατος Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας 
απηύθυνε χαιρετισμό, αναφέρθηκε 
στο ιστορικό της Γιορτής, και την αφι-
έρωση της φετινής εκδήλωσης, στον 
πρώην Μητροπολίτη Παντελεήμονα, 
αναφέρθηκε επίσης και στην ιδιαίτε-
ρη σημασία της μεγάλης αυτής Γιορ-
τής  για τον Ελληνισμό.  Απεύθυνε 
επίσης χαιρετισμό ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών, κ. 

Αργυρόπουλος.
Στη συνέχεια, στην αποκαλούμενη 
και Greek Day, χορευτικά συγκροτή-
ματα από το Βέλγιο και την Γερμανία, 
παρουσίασαν χορούς από διάφορα 
μέρη της Ελλάδας. Παράλληλα, Έλ-
ληνες έμποροι και εστιάτορες, έδω-
σαν την ευκαιρία, στον πολύ κόσμο 
που πλημύρισε το πάρκο, να προ-
μηθευτεί ελληνικά προϊόντα και να 
γευτεί ελληνικά εδέσματα. 
Ο καλός καιρός και η ηλιόλουστη 
μέρα συνέδραμαν, ώστε η αίσθηση 
της Ελλάδας να γίνεται πιο έντονη.

Εκδήλωση για τα φορολογικά  από τoν  
ΣΕΥΔΟ

Το Σάββατο 6 Απρίλιου 2019, ο 
Σύλλογος Κρητών, όπως το προ-

βλέπει και το καταστατικό του, διορ-
γάνωσε μία ωραία μουσικοχορευτική 
βραδιά στις Βρυξέλλες και για να εορ-
τάσει την Επέτειο της Μάχης της Κρή-
της, όπου το μουσικό συγκρότημα του 
Γιώργου Πασπαράκη, με τον Μανώλη 
Καλυκάκη και τον Στέλιο Μαρκόπου-
λο, δημιούργησαν  μία ευχάριστη και 
με πολύ κέφι ατμόσφαιρα, η οποία 
μάλιστα, ικανοποιούσε και όλα τα 
γούστα.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Σταύρος 
Περδίκης αφού ευχαρίστησε όλους 
τους καλεσμένους για την παρουσία 

τους, χαιρέτισε ιδιαίτερα τους εκπρο-
σώπους, τον εκπρόσωπο του Μητρο-
πολίτη μας Πατέρα Ζαχαρία, των Ελ-
ληνικών φορέων, όπως τον πρόεδρο 
της Ελληνικής Κοινότητας του Σαρλε-
ρουά κ. Κουκουβά Σεβαστό, την Φρει-
δερίκη Κότσογλου για το Ελληνικό 
Κέντρο, τον Σάκη Δημητρακόπουλο 
για το Σύλλογο Πελοποννησίων και 
την εφημερίδα Πρωτοπόρο… Ιδιαι-
τέρως δε χαιρέτισε το νέο πρόεδρο 
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών 
κ. Κουγιουμουτζή  Εμμανουήλ, που 

ήρθε από το Μόναχο για να τιμήσει 
τον Σύλλογο με την παρουσία του, 
όπως και τον Γιάννη Επιτροπάκη, 
πρόεδρο της Παγκρητικής Ομοσπον-
δίας Ευρώπης, που ήρθε από τη 
Στουτγάρδη.
Στη συνέχεια  έδωσε το λόγο στον 
πρόεδρο του Π.Σ.Κ. κ. Κουγιουμου-
τζή  ο οποίος αφού ευχαρίστησε για 
την πρόσκληση και συγχάρηκε το νέο 
ΔΣ του Συλλόγου και τον πρόεδρό του 
Σταύρο Περδίκη, τον οποίο συγχάρη-
κε επίσης  και για την εκλογή του ως 
Γενικό Γραμματέα στο Π.Σ.Κ, αφού 
αναφέρθηκε και στους στόχους του 
Π.Σ.Κ.  ζήτησε από τους Κρήτες και 

τους φίλους της Κρήτης, στο Βέλγιο να 
στηρίξουν το έργο του. Ακολούθησε ο 
χαιρετισμός του Γιάννη Επιτροπάκη, 
ο οποίος με τη σειρά ευχαρίστησε 
το Σύλλογο και ευχήθηκε επίσης τα 
καλύτερα  στο νέο ΔΣ του Συλλόγου 
Βελγίου.
Ακολούθησε η παρουσίαση, από το 
χορευτικό του Συλλόγου Κρητών, πα-
ραδοσιακών κρητικών χορών και στη 
συνέχεια, ακολούθησε ο χορός και το 
κέφι από όλους και στο τέλος η κλή-
ρωση της λαχειοφόρου αγοράς.  

Σύλλογος Κρητών Βελγίου

Καθώς για την Ελλάδα το 2019  
είναι εκλογικό έτος, η πολιτική 

και η επικοινωνία θα βρίσκονται 
στο προσκήνιο. Πως συνδέονται 
αυτές οι δυο δραστηριότητες μεταξύ 

τους και με τα ΜΜΕ και πως τις 
οργανώνουν οι ενδιαφερόμενοι; 
Μια ιδέα γ΄ αυτό, μας δίνει το βι-
βλίο του δημοσιογράφου Γιώργου 
Λακόπουλου  «Η σκηνοθεσία του 
δημόσιου προσώπου»  που κυκλο-
φόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις 
Καστανιώτη.  
Το βιβλίο  παρουσίασε η Αργώ στις 

7 Μαΐου, στον νέο χώρο των Βρυ-
ξελλών: το TapaSoif , που βρίσκεται 
δίπλα στη γνωστή Canet. 
 Για το βιβλίο μιλήσαν:
Ο  επικεφαλής της Μόνιμης Ελληνι-
κής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλ-
λες, πρέσβης Ανδρέας Παπασταύ-
ρου.
Ο σκηνοθέτης και επικεφαλής του 
Ελληνικού Θεατρικού Εργαστηρίου,  
Τάσος Νυχάς και ο συγγραφέας.
 Μετά τις ερωτήσεις και απαντήσεις, 
ακλούθησαν εκλεκτά ελληνικά κρα-
σιά και εδέσματα.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Διεθνών 
Οργανισμών (ΣΕΥΔΟ) πραγμα-

τοποίησε εκδήλωση  το Σάββατο 8 
Ιουνίου 2019, στα γραφεία της Ελληνι-
κής Κοινότητας Βρυξελλών,  με θέμα :
 "Το φορολογικό καθεστώς των Ελ-
λήνων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης" 
Κύριος ομιλητής ήταν ο κύριος Στα-
μάτης Γκίνης της Personal Tax and 
Accounting Services, με έδρα την 
Αθήνα. 
Ο κ. Γκίνης έθιξε , μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα θέματα:

·Ποιος θεωρείται φορολογικός κάτοι-
κος Ελλάδας
·Υποβολή χωριστών φορολογικών δη-
λώσεων από συζύγους (π.χ. όταν  ο 
ένας αλλοδαπός)
·Παγκόσμιο εισόδημα
·Πιθανά προβλήματα με το περιουσι-
ολόγιο
·Υποχρέωση τήρησης αποδείξεων
·Μεταφορά φορολογικής κατοικίας 
στην Ελλάδα
·Το ζήτημα των Airbnb
Στο τέλος της εκδήλωσης οι παρευρι-
σκόμενοι, έθεσαν ερωτήσεις και πή-
ρανε απαντήσεις.

Δυναμικό το «παρών» της Ελλάδας, 
στην Ημέρα της Ευρώπης – EU Open 

Day 2019- που πραγματοποιήθηκε  στις 
4 Μαΐου 2019

 Την ελληνική συμμετοχή προετοίμασε και  διοργάνω-
σε το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Βρυξελλών.

Με αφορμή την «Ημέρα της Ευ-
ρώπης» (9 Μαΐου), τα θεσμικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις Βρυξέλλες άνοιξαν τις πόρ-
τες τους (Open Day) το Σάββατο 4 
Μαΐου 2019, δίνοντας την ευκαιρία 
στους πολίτες να επισκεφθούν τους 
χώρους τους, να ενημερωθούν για 
την Ευρώπη και να ανακαλύψουν 
από κοντά πώς τα ευρωπαϊκά θε-
σμικά όργανα επηρεάζουν την κα-
θημερινή τους ζωή. 
Όπως και τις προηγούμενες χρο-
νιές, η Ελλάδα συμμετείχε στους 
εορτασμούς με την λειτουργία 
περιπτέρου στο αίθριο του κτηρί-
ου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
(Justus Lipsius). Το Γραφείο Τύ-
που και Επικοινωνίας Βρυξελλών 

προετοίμασε και  διοργάνωσε  την 
ελληνική συμμετοχή, προσφέροντας 
την ευκαιρία στους περίπου 8.000 
επισκέπτες διαφόρων εθνικοτήτων 
να γνωρίσουν τη χώρα μας και να 
εξερευνήσουν τα συγκριτικά της 
πλεονεκτήματα. 
Στο πλαίσιο αυτό, διανεμήθηκε 
πλούσιο ενημερωτικό υλικό για τους 
κορυφαίους τουριστικούς προορι-
σμούς της Ελλάδας, την πολιτιστική 
της κληρονομιά και για την ελληνική 
γαστρονομία. Οι χιλιάδες επισκέ-
πτες είχαν μάλιστα τη δυνατότητα 

να γευθούν μία ευρεία γκάμα τοπι-
κών προϊόντων και εδεσμάτων από 
πολλές διαφορετικές περιοχές της 
χώρας μας, να έρθουν σε επαφή με 
την ελληνική κουζίνα, καθώς και με 
την ελληνική επιχειρηματικότητα και 
παραγωγή. 
Παράλληλα, οι πολίτες που επισκέ-
φθηκαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
είχαν τη δυνατότητα να ανακαλύ-
ψουν τις ιδιαίτερες παραδόσεις και 
τα έθιμα της Ελλάδας μέσα από 
δύο εντυπωσιακά παραδοσιακά 
χορευτικά προγράμματα, τα οποία 
παρουσίασαν οι ομάδες χορού του 
Λυκείου Ελληνίδων Βρυξελλών και 
του Συλλόγου Κρητών Βελγίου που 
έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχής 
από τους παρευρισκομένους. Πα-

ρουσίασαν επίσης παραδοσιακούς 
τους χορούς, η Ιρλανδία, η Λιθουα-
νία και  η Σλοβακία.  
Τέλος, καθώς το φετινό θέμα της 
ημέρας ελεύθερης προσέλευσης 
(EU Open Day) ενόψει των ευρω-
παϊκών εκλογών που στα κράτη-
μέλη μεταξύ 23 και 26 Μαΐου ήταν: 
«Διάλεξε το μέλλον σου», διανεμή-
θηκε υλικό σχετικό με τη λειτουργία 
και τον αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην καθημερινότητα του 
πολίτη, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
Ελλάδα.  

Η Αργώ παρουσίασε το βιβλίο του 
δημοσιογράφου Γιώργου Λακόπουλου

Άποψη από το χορευτικό του Λυκείου Ελληνίδων Βρυξελλών

Από αριστερά, ο Σταύρος Περδίκης, ο κ. Κουγιουμουτζής 
και ο Γιάννης Επιτροπάκης

Άποψη με τις ομιλίες στη Γιορτή των Ελλήνων 

Ο Χρήστος Δουλκερίδης και το 
«πράσινο κύμα»

Ο ΚΥΚΛΟΣ, οργανώσε την 
Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, στις 

7 μμ στην Ελληνική Κοινότητα 
Βρυξελλών, rue de Suède 37, 
1060, Βρυξέλλες, ομιλία-συζήτηση 
με ομιλητή το Χρήστο Δουλκερίδη 
και θέμα Το «πράσινο κύμα».
Μετά τη θεαματική του νίκη στον 
δήμο της Ιξέλ αλλά και με αφορμή 
την σημαντική άνοδο των πρασί-
νων στο νέο Ευρωκοινοβούλιο, θα 
έχουμε την ευκαιρία  να συζητή-
σουμε με τον Χρήστο Δουλκερίδη 
για το παρόν και το μέλλον του οι-
κολογικού ρεύματος στην πολιτική 
και την κοινωνία της Ευρώπης. 

Όπως ο Δουλκερίδης τονίζει, «η 
άνοδος των Οικολόγων στο Βέλ-
γιο οφείλεται, τόσο στη συνέπεια 
με την οποία  παλεύουν κατά του 
κινδύνου που απειλεί την ανθρω-
πότητα, δηλαδή την κλιματική αλ-
λαγή, όσο και στο γεγονός ότι συμ-
βάλουν ενεργά ενάντια στην άνοδο 
της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη»
Ο Χρήστος Δουλκεριδης, είναι  
γιος μεταναστών της δεκαετίας του 
1960 και γεννήθηκε στις Βρυξέλ-
λες, το 1968. Είναι ο πρώτος Έλ-
ληνας που αναλαμβάνει το αξίωμα 
του Δημάρχου, στην περιφέρεια 
των Βρυξελλών.

Την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019, 
πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της 

ΕΚΒ των Βρυξελλών,  η τακτική Γενική 
Συνέλευση των μελών.
Η Ημερήσια Διάταξη περιείχε:
1. την εκλογή προεδρείου, 2. τον 
απολογισμό δράσης του Δ.Σ., 3. τον 
οικονομικό απολογισμό, 4.  τον οικο-
νομικό  προγραμματισμό και τέλος τα 
διάφορα.
Μετά την εκλογή του προεδρείου, 
όπου πρόεδρος εξελέγη ο Δημήτρης 
Ρέππας, ο οποίος κάλεσε στη συνέ-
χεια τον πρόεδρο του ΔΣ της ΕΚΒ,  
Δημήτρη Αργυρόπουλο,  να παρου-
σιάσει τον απολογισμό δράσης της 
Ελληνικής Κοινότητας για τη χρονιά 
που πέρασε. 
Περιττό να πούμε, πως όπως συ-
χνά γίνεται στις ΓΣ της Κοινότητας, 
επικράτησε ένα απερίγραπτο «αλα-
λούμ», αυτή τη φορά ειδικά , που οι 
παρόντες ήταν λίγοι και    περιορίζο-

νταν στο αντίστοιχο ενός «διευρυμέ-
νου Διοικητικού Συμβουλίου»… Κάτι, 
που μάλλον οφείλεται και στην προε-
κλογική καμπάνια του κάθε κόμματος 
το οποίο, αυτή την περίοδο, δίνει την 
προτεραιότητά του, σε αυτήν!
Όμως, το  χειρότερο είναι, πως πέρα 
από την περιορισμένη παρουσία των 
μελών, την «πλειοψηφία» είχε ο χώ-
ρος του ΚΚΕ και της άκρας αριστε-
ράς, ένας «χώρος» που συνήθως, στο 
χώρο της Κοινότητας τουλάχιστον, 
αρέσκεται να «καταψηφίζει» σχεδόν 
οτιδήποτε κάνουν ή προτείνουν  οι 
«άλλοι»… Αλλά και δεν προτείνει τί-
ποτα… Εφόσον αυτό θα προϋπέθετε 
πως θα πρέπει να συμβάλουν και οι 
ίδιοι  στην υλοποίησή του…  Κάτι που 
δεν είναι και τόσο, μέρος των  συνη-
θειών τους… Ειδικά μάλιστα, όταν 
πρόκειται και για «χειρωνακτικές αγ-
γαρείες»… 

Σάκης Δημητρακόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΞΕΛΛΏΝ
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 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
ΚΑΜΙΑΝ ΄Κ ΕΝ ΑΡΓΩΣ

 Τιμώντας την μνήμη των θυμάτων της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου  του 1919

συνέχεια από τη σελίδα 1
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο  στο 

Σύλλογο Ποντίων

Ο Σύλλογο Ελλήνων Ποντίων Βρυ-
ξελλών μας ανακοίνωσε την σύνθε-
ση του νέου ΔΣ που προήλθε απο
τη Γενική Συνέλευση και τις αρχαι-
ρεσίες της Κυριακής 10 Μαρτίου 
2019.
 
Το νέο Συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Σιδηρόπουλος Σάκης
Αντιπρόεδρος: Λούκο Μίνα
Γραμματέας : Αδαμίδης Λάζαρος
Ταμίας : Σιδηροπούλου Σέβη
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων : 
Σιδηροπούλου Ρίτσα
Υπεύθυνος Πολιτιστικού :
 Κλαζίδου Λίτσα
Υπεύθυνος Νεολαίας : 
Καραθανάση Μαρία

Τους ευχόμαστε δημιουργική  δρά-
ση και συνεργασία.

Θεσσαλονίκη 16-4-2019  ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ  

«ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ»

Θέμα: Απόρριψη πρότασης για ψή-
φισμα από το Ε.Κ. για την Γενοκτο-
νία των Ποντίων.
Μετά από πρωτοβουλίες και προ-
σπάθειες των τελευταίων τριάντα 
χρόνων από το «ΠΑ.Σ.Π.Ε.», την 
«Π.Ο.Π.Σ.» και την «ΕΥΞΕΙΝΟ 
ΛΕΣΧΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», 
ενώ από τον Απρίλιο του 2016 βρι-
σκόμασταν σε συνεννόηση με τούς 
Ευρωβουλευτές Κώστα Χρυσόγονο 
και Εύα Καϊλή , είχαμε δρομολο-
γήσει με την ευκαιρία φέτος της 
συμπλήρωσης (100) χρόνων από 
την έναρξη της δεύτερης φάσης 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου από τον Κεμάλ Μουσταφά 
πασά, την σύνταξη ενός τεκμηριω-
μένου επιστημονικά ψηφίσματος 
που θα υπέγραφαν όλοι οι Έλληνες 
και Κύπριοι Ευρωβουλευτές και οι 
επικεφαλείς τους θα το εισήγαγαν 
για έγκριση στις πολιτικές ομάδες 

όπου ανήκουν ,για να έρθει εν συ-
νεχεία για έγκριση στην ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για 
μια σειρά λόγους, αυτό δεν κατέστη 
εφικτό.
 Σας ενημερώνουμε ότι την σχετική 
ημερίδα που πραγματοποιήσαμε 
στις 6-4-2019 στο Ε.Κ. με τη συμ-
μετοχή επιστημόνων Μ.Μ.Ε. και 
δεκάδων εκπροσώπων Ποντιακών 
Αρμενικών, Ασσυριακών, Τουρκι-
κών και άλλων φορέων από όλο τον 
κόσμο,στην οποία ήταν καλεσμένοι 
όλοι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές 
που για μήνες μας δήλωναν την 
υποστήριξή τους και τελικά μάλλον 
λόγω της υποψηφιότητάς τους εν 
όψει των επικείμενων Ευρωεκλο-
γών θεώρησαν ότι έχουν άλλες 
προτεραιότητες, πλην της Εύας 
Καϊλή και των συνεργατών Κ. Χρυ-
σόγονου και Μ. Κεφαλογιάννη ,δεν 
προσήλθαν σε αυτήν.
Ενώ εν συνεχεία ,όπως προκύπτει 
και από τα πρακτικά των συνεδρι-
άσεων των πολιτικών σχηματισμών 
που ανήκουν, παρά το ευνοϊκό για 
την Ελλάδα  πολιτικό κλίμα που 
έχει διαμορφωθεί στην Ε.Κ λόγω 
και της προκλητικής όσο και ιμπερι-
αλιστικής συμπεριφοράς του Τούρ-
κου Προέδρου, δεν προσήλθαν και 
πάλι, όπως ορισμένοι μας είχαν δι-
αβεβαιώσει, ούτε καν στις συνεδρι-
άσεις που πραγματοποιήθηκαν, για 
να προτείνουν, να υπερασπισθούν 
και να καταφέρουν να εντάξουν στις 
προτάσεις των πολιτικών φορέων 
τους το θέμα του ψηφίσματος για 
την Ποντιακή Γενοκτονία , για την 
διαμόρφωση της ατζέντας της ημε-
ρήσιας διάταξης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.
Δυστυχώς εξαιτίας αυτής της ολιγω-
ρίας του συνόλου σχεδόν των Ελλή-
νων Ευρωβουλευτών, το ψήφισμα 
που για πρώτη φορά συντάχθηκε 
και τεκμηριώθηκε ιστορικά και πολι-
τικά και με τα στοιχεία των επιστη-
μόνων που καταθέσαμε υπόψη των 
ειδικών που ανέλαβαν την σύνταξή 
του και νομικά από το γραφείο του 
καθηγητή κ. Κώστα Χρυσόγονου, 
δεν κατέστη δυνατόν να πάρει την 
έγκριση των τριών μεγαλύτερων 
πολιτικών ομάδων του Ε.Κ., με 
αποτέλεσμα η όποια μεμονωμένη 
πρόταση που κατετέθη εν συνεχεία, 
να απορριφθεί πανηγυρικά.
Σημείωση της σύνταξης:

Δυστυχώς λόγω χώρου, δεν μπορέ-
σαμε να δημοσιεύσουμε το σύνολο 
του Δελτίου.
Αν μου επιτραπεί να εκφράσω  και 
την άποψή μου, για θέματα τόσο 
σημαντικά, μάλλον χρειάζεται μία 
ακόμη πιο πλατιά ευαισθητοποίηση 
και συνεργασία! 

Σάκης Δημητρακόπουλος

Στο Μητροπολιτικό Ναό των Βρυ-
ξελλών μετά τη λειτουργία της 

Κυριακής 26 Μαΐου 2019,  ο Σεβα-
σμιότατος τέλεσε τον Αγιασμό στο 
ανακαινισμένο Πνευματικό Κέντρο 
του Μητροπολιτικού Ναού.
Το ενοριακό κέντρο που εφάπτεται 

στον Μητροπολιτικό Ναό,  έχει ονο-
μασθεί  Κεστεκίδειο Κέντρο προς 
τιμή της οικογένειας Κεστεκίδη, της 
σοκολατοβιομηχανίας «Leonidas», 
οικογένεια που επί δεκαετίες έχει 
κάνει πολλές δωρεές στην Ορθό-

δοξη Μητρόπολη Βελγίου. Εξάλλου  
και σε αυτή την ανακαίνιση η Μα-
ρίκα Κεστεκίδου κάλυψε ένα μεγάλο 
μέρος του χρηματικού ποσού.
Ο Μητροπολίτης στην ομιλία του,  

ευχαρίστησε όλους όσους συνέβα-
λαν στην πρόοδο των εργασιών και 
τα εγκαίνια του  πρώτου σημαντι-
κού κομματιού του προγράμματος 
ανακαίνισης του Μητροπολιτικού 
Ναού. 
Αφού συνεχάρη όλους για το ωραίο 

αυτό αποτέλεσμα, υπενθύμισε πως  
στόχος του ανακαινισμένου  αυτού 
Κέντρου, δεν είναι μόνον ο καφές 
μετά τις ακολουθίες, αλλά και η  
διοργάνωση συναντήσεων, κατη-
χητικών συνάξεων, ομιλιών στα 
πλαίσια του «Ορθοδόξου Λόγου» 
και άλλων σημαντικών ποιμαντικών 
δραστηριοτήτων… 
Υπογραμμίζοντας πως ο Μητροπο-

λιτικός μας Ναός, είναι και το πνευ-
ματικό κέντρο της Μητρόπολης… 
Τέλος, ευχήθηκε στον π. Αθανάσιο 

και σε όλους τους άλλους συντελε-
στές, κουράγιο και δύναμη, για να 
φέρουν σε πέρας την αποπεράτωση 
των  ανακαινιστικών έργων σε όλο 
το κτιριακό συγκρότημα του Ναού,  
ώστε, τον προσεχή Νοέμβριο, που 
θα εορτάσει η Ιερά Μητρόπολη 
Βελγίου, τα πενήντα χρόνια από 
την ίδρυσή της, με επίκεντρο τον εν 
λόγω Ναό και την υψηλή παρουσία 
της  Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατρι-
άρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

O Μάιος 2019, μήνας αφιερωμένος 
στην Ελλάδα στο Woluwe-St-Pierre

O Μάιος μήνας ήταν αφιερωμέ-
νος στην Ελλάδα στον δήμο 

του Woluwe-Saint-Pierre, όπου 
πραγματοποιήθηκαν  μια σειρά πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων, όπως εκ-
θέσεις, συνομιλίες, μουσική, ατελιέ 
κουζίνας και έλαβαν χώρα από τις 2 
μέχρι τις 29 του μήνα.
Τα εγκαίνια της διοργάνωσης πραγ-
ματοποιήθηκαν την Πέμπτη 2 Μαΐου 
στην κεντρική βιβλιοθήκη του Δη-
μαρχείου του Woluwe-Saint-Pierre, 
ταυτόχρονα με την έκθεση ζωγραφι-
κής της Μαρίνας Βαμβακά, η οποία 
είναι η συντονίστρια και συνδιοργα-
νώτρια των εκδηλώσεων. Ταυτόχρο-
να, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία 
να δουν από κοντά μια έκθεση με 
κοστούμια του Λυκείου Ελληνίδων 
Βρυξελλών, όπως και αφίσες από 
ελληνικές θεατρικές παραστάσεις. 

Μεταξύ των εκδηλώσεων 
παραθέτουμε:
Ατομική  έκθεση ζωγραφικής 
της Μαρίνας Βαμβακά.
Η ατομική έκθεση ζωγραφικής της 
Μαρίνας Βαμβακά, είχε τον τίτλο 
«Όταν το παρελθόν συναντά το 
σήμερα». Μία έκθεση που εντυ-
πωσίασε και ιδιαίτερα αυτούς που 
έβλεπαν για πρώτη φορά τα έργα 
της.

Λογοτεχνική και μουσική βρα-
διά
Στην λογοτεχνική και μουσική 
βραδιά ομιλητής ήταν ο καθηγητής 
Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης με θέμα  
«Ποια είναι η επιρροή έμπνευσης 
στην λογοτεχνία», και συμμετείχαν 

η Μαρίνα Βαμβακά, η Μαρία Πατά-
κια, ο Michel Volkovitch, ο Γεώργιος 
Χατζής και το μουσικό συγκρότημα 
« Duo Musica Greka ».
Η Ελλάδα με μουσική και 
χορό
Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019, το ΛΥ-
ΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΡΥΞΕΛ-
ΛΩΝ παρουσίασε ένα μουσικό και 
χορευτικό σεργιάνι, μια οδοιπορία 
στον ιστορικό χρόνο και στο βιωμέ-
νο γεωγραφικό χώρο στην ΕΛΛΑΔΑ 
και τον ελληνικό πολιτισμό. Το τα-
ξίδι άρχισε από την Στερεά Ελλάδα 
και την Πελοπόννησο, συνεχίστηκε 
στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μα-
κεδονία, τα Επτάνησα, τη Θράκη, 
τις Κυκλάδες, τη Μικρά Ασία, την 
Κρήτη. 
Επίσης,  στο πρώτο μέρος της εκ-
δήλωσης,  η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 
ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ έδωσε, μια συναυλία 
με ελληνικά τραγούδια, a capella και 
με συνοδεία πιάνου από τον διακε-
κριμένο Έλληνα πιανίστα Αλέξαν-
δρο Σαρακενίδη.

Στο εργαστήριο μαγειρικής ήταν 
η Μαρία Γουρνή.

Στο εργαστήριο ελληνικών χορών 
η Φωτεινή Γκάβαλη.

Έκθεση ακουαρέλας από την 
Eugénie Depoix. κ.α.
Χωρίς να ξεχνάμε και τη συμμε-
τοχή της  παιδικής χορωδίας του 
Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου. 
Ήταν πράγματι ένας γεμάτος μήνας. 
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές 
και σε όλους τους συντελεστές.

La Fête des Pains και φέτος, με 
ελληνικό χρώμα στην πλατεία 
Schuman
Το Σάββατο 4 Μαΐου 2019 στο 
rond-point στο Schuman η  Ελλάδα 
έκανε αισθητή την παρουσία της 
για 7η συνεχή χρονιά στην φετι-
νή εκδήλωση La Fête des Pains, 
με εκλεκτά παραδοσιακά προϊό-
ντα. Στο ελληνικό περίπτερο, το 
οποίο φέρει την υπογραφή του Art 
Discovering Network φέτος, εκτός 
των άλλων, ανακαλύψαμε και τα 
ξεχωριστά προϊόντα της Ικαρίας .Η 
place Schuman μετατράπηκε για 
μια ακόμη χρονιά  σε μια υπαίθρια 
αγορά, με επίκεντρο τα αρτοσκευ-
άσματα και λιχουδιές από όλο τον 

κόσμο.
Η Αλεξάνδρα Γκράβας σε συναυ-
λία στο Palais des Beaux-Arts
Στις 14 Μαΐου 2019 στο Palais des 
Beaux-Arts (BOZAR) η αγαπητή 
στο βελγικό κοινό Αλεξάνδρα Γκρά-
βας  και με αφορμή την κυκλοφο-
ρία του καινούριου της CD έδωσε 
μια συναυλία. Στο πιάνο ο Πέτρος 
Μπούρας και ο Γιάννος Γιοβάνος 
στο τσέλο. Μαζί της ακόμα η Ελλη-
νική Χορωδία Βρυξελλών, υπό την 
διεύθυνση του Χρήστου Γκακούδη.
Παράσταση θεάτρου σκιών στις 
Βρυξέλλες, από τον Χρήστο Στα-
νίση

Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 

Μαΐου ο Χρήστος Στανίσης εμφα-
νίστηκε με δύο παραστάσεις του 
αγαπημένου -μικρών και μεγάλων- 
Καραγκιόζη, στο Théâtre Royal du 
Peruchet, στις Βρυξέλλες, στο φε-
στιβάλ Les Journées Européennes 
de la Marionnette. Ο έμπειρος 
εκπρόσωπος του Θεάτρου Σκιών, 
Χρήστος Στανίσης ήταν  φέτος κα-
λεσμένος με δύο έργα του αγαπη-
μένου Καραγκιόζη.  Πρόκειται για 
την 5η διοργάνωση του εν λόγω 
φεστιβάλ, με καλεσμένους μαριονε-
τίστες και καλλιτέχνες του Θεάτρου 
Σκιών, η οποία διήρκησε  από τις 4 
ως τις 26 Μαΐου.

Greekerbeek: ένα πολιτιστικό δι-
ήμερο αφιερωμένο στην Ελλάδα

Το διήμερο 14 και 15 Ιουνίου 2019 
παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες συ-
ναυλία παραδοσιακής μουσικής, 
συναντήσεις, γαστρονομία, προβο-
λές, όλα σε μια γιορτινή ατμόσφαι-
ρα που θυμίζει ελληνικό πανηγύρι.
Το φεστιβάλ Greekerbeek είχε επί-
κεντρο την Ελλάδα και κάλεσε  τους 
επισκέπτες του, Έλληνες και μη, να 
γνωρίσουν τον τόπο αυτό μέσα 
από ποικίλες πολιτιστικές δράσεις.  

Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος

Ο Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος 
διοργάνωσε την 159η διάλεξή του 
την Παρασκευή 26 Απριλίου 2019 
και ώρα 7:30 μ.μ. στην Ιατρική 
Εταιρεία του Σαρλερουά (Maison 
des Médecins, rue du Parc 45).
Ο κ.  Julien OLIVIER, Υπεύθυνος 
της συλλογής ελληνικών νομισμά-
των του Τμήματος Νομισμάτων, 
Μεταλλίων και Αντικών της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, πα-
ρουσίασε την ομιλία με θέμα: «Με-
ταλλικά χρήματα και νομίσματα 
στην Αυτοκρατορία του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου». 

H γιορτή της άνοιξης

Το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 διορ-
γανώθηκε για 20η χρονιά στο Δήμο 
Saint-Gilles η καθιερωμένη γιορτή 
της άνοιξης στην Πλατεία Bethléem 
Όπως κάθε χρόνο, μικροί και με-
γάλοι διασκέδασαν μέσα σε μια 
οικογενειακή ατμόσφαιρα χάρη 
στις διάφορες δραστηριότητες που 
ετοίμασαν οι διάφοροι σύλλογοι 
του Δήμου.
Η ελληνική παράδοση ήταν και 
αυτή στο πρόγραμμα με τα χορευ-
τικά συγκροτήματα (παιδικό και 
ενηλίκων) του Ελληνικού Κέντρου 
τα οποία έδωσαν μεγάλη χαρά 
στους παραβρισκομένους για άλλη 
μια φορά.   

Σύντομη ανασκόπηση εκδηλώσεων

Παράσταση από την θεατρική ομάδα 
Nόta Théâtrale.

Η ομάδα NόtaThéâtrale, υπό την 
αιγίδα του Ιδρύματος «Μιχάλης 

Κακογιάννης»,  έκανε μία δυναμική 
εμφάνιση από τις 12 μέχρι και τις 16 
Ιουνίου 2019, στο θεατρόφιλο κοι-
νό των Βρυξελλών,  με το θεατρικό 
show "TROUBLEx". 
Η ομάδα Nόta Théâtrale κάνει δυ-
ναμική εμφάνιση στα θεατρικά δρώ-
μενα της πόλης με μια πρωτότυπη 
δημιουργία της Βούλας Καγιάσα, 
το θεατρικό show "TROUBLEx", του 
οποίου υπογράφει και τη σκηνο-
θεσία. Πρόκειται για μια σύνθεση-
διασκευή εμπνευσμένων κειμένων 
από τον χώρο του θεάτρου και της 
λογοτεχνίας, από στίχους τραγου-
διών καθώς και από σύγχρονα δι-
αδικτυακά μέσα επικοινωνίας όπως 
τα blogs, ενταγμένα σε ένα έξυπνο 
και ανατρεπτικό show! 
Οχτώ προβλήματα σε πρώτο πλά-
νο, οχτώ διαφορετικοί χαρακτήρες 
οι οποίοι συγκινούν, διασκεδάζουν 
και σοκάρουν το κοινό, με φόντο 
ένα οργουελικό τοπίο που (κατα)
μαρτυρεί με κωμικοτραγικό τρόπο 
την ματαιοδοξία της ανθρώπινης 
υπόστασης. Και θέτοντας τα ερω-

τήματα:
Σε τι βαθμό είμαστε κύριοι του 
εαυτού μας και των ενεργειών μας; 
Πόσο εύκολα υποκρινόμαστε, εκτι-
θέμεθα, γινόμαστε διάφανοι;

Πόσο ανυποψίαστα υπακούμε σε 
οδηγίες, κρίνουμε, ψηφίζουμε, συμ-
μετέχουμε ή απέχουμε;
Οι παραστάσεις είχαν  υπέρτιτλους 
στα γαλλικά σε μετάφραση του Αρι-
στείδη Λαυρέντζου.

Από την πορεία του Συλλόγου 

Η Γιώτα Γκαγκάνα είναι μία καλ-
λιτέχνις πολυδιάστατη, επιμε-

λής και ολοκληρωμένη, όμως, ποτέ 
δεν διστάσε την συνεχή εξερεύνηση 
στα θέματα επικοινωνίας και έκφρα-
σης, αναζητώντας συνεχώς νέους 
ορίζοντες… 
Από το τέλος της δεκαετίας του ΄80 

που την γνώρισα, παιδούλα τότε 
και συμμετείχε στην Ομάδα της 
Ελληνικής Φωνής, του «Ελληνικού 
ραδιοφώνου εκείνης της εποχής, η 
επιμέλεια και η υπευθυνότητά της 
ήταν πράγματι αξιέπαινες!
Η Γιώτα είναι μία πραγματικά πολυ-
τάλαντη καλλιτέχνις!  Αυτή την πε-
ρίοδο ετοιμάζει για την καινούργια 
σεζόν μία όμορφη έκθεση με πίνα-
κες της  στο Art base από 12/9 έως 
6/10/2019. 
Μία έκθεση ζωγραφικής, μέσω 
της οποίας, το κοινό μεταφέρεται 
σε έναν κόσμο φανταστικό,  στον 
οποίο κυριαρχούν διάφορα υλικά, 
ανάγλυφα και χρώματα…
Επίσης, κλείνει τη θεατρική σεζόν, 
με ένα ελληνικό παραμύθι, μία 
αφήγηση στα γαλλικά. Un conte 
merveilleux de la nuit grecque!
Το παραμύθι τού «κοιμώμενου πρί-
γκιπα»..  το οποίο θα παιχτεί ακόμα 

δύο φορές αυτήν την σεζόν :  
το Σάββατο 22 Ιουνίου στο «Théâtre 
de la parole» στο Auderghem. 
και την Κυριακή 7 Ιουλίου στο
«Théâtre à Denis» στη Λιέγη.

Η Γιώτα έχει μεταξύ άλλων σπου-
δάσει: 
-Master en arts du spectacle à 
finalité spécialisée en dramaturgie 
et mise en scène au centre d’études 
théâtrales de l’université catholique 
de Louvain-La-Neuve.   Επίσης:
- Jeu d’acteur à l’école de la 
dramaturgie russe de Minsk.
- Théâtre physique et slapstick à 
l’institut  national des arts du cirque 
de Bruxelles.
- Conteur/acteur à l’école internatio-
nale des arts du conte de Bruxelles.

Η καλλιτέχνις Γιώτα Γκαγκάνα

Ενα έργο από την έκθεση που 
ετοιμάζεται 

Άποψη από την παράσταση

Από τα εγκαίνια του Ενοριακού Κέντρου
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Συνέντευξη : Ο Πρωτοπόρος, μια βελγική ελληνόφωνη ιστορία
συνέχεια από τη σελίδα 1

Υποσχόμενος όμως το βασικό-
τερο: «Οικονομική ανάπτυξη 

και επενδύσεις, με πολλές και καλά 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας», τι 
άλλο, εξάλλου, να περιμένει ένας 
λαός που, επί 10 χρόνια, ταλαιπω-
ριέται από την κρίση και την ανερ-
γία;
Με το μέγεθος της εκλογικής του 

επιτυχίας ο Μητσοτάκης, κατάφε-
ρε και κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό: 
πέτυχε τη συσπείρωση και την 
ενότητα της  ΝΔ, αποτρέποντας τη 
διάσπαση ανάμεσα στη «Λαϊκή ή 
Καραμανλική Δεξιά» και τη «Φιλε-
λεύθερη»… Κάτι που πολλοί το επι-
δίωξαν, τόσο μέσα  στον χώρο της 
ΝΔ και της Κεντροδεξιάς, όσο και 
έξω από αυτήν …
Αναμφισβήτητα, ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης και το επιτελείο του, έδει-
ξαν μία πρωτόγνωρη και αξιέπαινη 
πολιτική ωριμότητα, ένα πολιτικό 
ήθος στο οποίο, ομολογουμένως, 
δεν είμαστε συνηθισμένοι! Ταυτό-
χρονα δημιούργησαν για την Ελλά-
δα, τις βάσεις για την Ελλάδα, μιας 
σύγχρονης και «ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών» Κεντροδεξιάς!
Απεναντίας, ο Αλέξης Τσίπρας δεν 
κατάφερε να πετύχει παρόμοια επι-
τυχία στο χώρο της Κεντροαριστε-
ράς, κάτι το οποίο αποδείχθηκε και 
από τα εκλογικά αποτελέσματα των 
πρόσφατων εκλογών, τα οποία, θα 
επιβεβαιωθούν σίγουρα και από τα 
αποτελέσματα και στις προσεχείς 
κοινοβουλευτικές εκλογές, που θα 
γίνουν στις 7 Ιουλίου… 
Από ό,τι αποδεικνύεται, μάλλον δεν 

είχε την ωριμότητα και την εμπειρία,   
να πετύχει ένα τέτοιο εγχείρημα…  
Κάτι το οποίο θα συνέβαλε θετικά 
τόσο στη μείωση της «κάθε μορφής 
λαϊκισμού», όσο στην ομαλή λει-
τουργία, της Κοινοβουλευτικής μας 
Δημοκρατίας και του πολιτικού μας 
συστήματος! 
Είναι «απορίας άξιον» πως, τόσο ο 

Τσίπρας, όσο  και ο ΣΥΡΙΖΑ στο σύ-
νολό του, δεν «έλαβαν» τα μηνύμα-
τα των πρόσφατων εκλογικών ανα-
μετρήσεων, εφόσον, περιορίζουν, 
αποκλειστικά, την αυτοκριτική τους 
στην «έλλειψη σωστής ενημέρωσης 
των ψηφοφόρων»… Κάτι που σί-

γουρα προμηνύει και νέα «δυνατή 
ήττα» στις κοινοβουλευτικές εκλογές 
, των οποίων η προεκλογική εκστρα-
τεία, μόλις ξεκίνησε…  
Εξάλλου, όπως ο κάθε πολιτικο-

λόγος γνωρίζει, σε κάθε χώρα, 
που διενεργούνται νέες εκλογές σε 
σύντομο χρονικό διάστημα  από τις 
προηγούμενες, το κόμμα που είχε 
κερδίσει στις πρώτες, βγαίνει ακόμη 
πιο ισχυρό στις επόμενες…  Επί-
σης, όταν στις δύο πρώτες  σφυγ-
μομετρήσεις, που έγιναν πρόσφατα,  
η διαφορά ανάμεσα στη ΝΔ και το 
ΣΥΡΙΖΑ, ανέρχεται στις 10 περίπου 
μονάδες …Τι περιμένουν; 
 Πιστεύουν πως με μία «σωστότε-

ρη» ενημέρωση των ψηφοφόρων 
και μερικές πρόσθετες «υποσχέ-
σεις», θα αλλάξουν  ριζικά την κα-
τάσταση; Νομίζουν  μήπως πως αν  
«ενημερώσουν» τις δεκάδες χιλιάδες 
νέους  που αναζητούν απελπισμένα  
μία  «σταθερή θέση εργασίας», για 
να μπορέσουν να δημιουργήσουν 
κι αυτοί, τη δική τους οικογένεια… 
Και  τους «εξηγήσουν» ποια είναι 
τα αίτια, που επί 5 χρόνια, τους 
εμπόδισαν, «να προχωρήσουν» την 
επένδυση,  στο πρώην αεροδρόμιο 
του «Ελληνικού,  και να επιτρέψουν 
τη  δημιουργία  δεκάδων χιλιάδων 
θέσεων εργασίας;  Μάλλον  θα 
αναρωτηθούν, τι χρειάζεται μία κυ-
βέρνηση, η οποία επί 5 χρόνια, δεν 
μπόρεσε να  βρει μία λύση, σε ένα 
τόσο  σημαντικό για τους «ανέρ-
γους» θέμα!
Στο ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί υποστηρίζουν 

πως αυτοί είναι το «νέο»…  Όμως, 
εξακολουθούν να επιδιώκουν  
«εκλογικές νίκες», στηριζόμενοι σε 
μεθόδους, που γεννήθηκαν ταυτό-
χρονα με την ίδια την πολιτική και 
συνεπώς, είναι τόσο παλιές όσο 
και η ίδια η «πολιτική». Μήπως τα 
προεκλογικά δωράκια, οι υποσχέ-
σεις που θα πρέπει να τηρήσουν οι 
επόμενοι, ο λαϊκισμός, το πολιτικό 
θράσος και οι απειλές, είναι δείγμα-
τα εκσυγχρονισμού;
Συνεπώς υπάρχει ακόμη, πολλή 
δουλειά,  που πρέπει να γίνει και 
στο χώρο της Κεντροαριστεράς!

 Σάκης  Δημητρακόπουλος

Εκλογές στην Ελλάδα και 
o πολιτικός πολιτισμός 

Στα πλαίσια των μαθημάτων  
Γαλλικής Γλώσσας που παρα-

δίδονται σε ξένους από όλον τον 
κόσμο στο Ελληνικό και Διαπολι-
τισμικό Κέντρο Βρυξελλών, μέρος 
των  μαθητών,  σε συνεργασία με 
το «Κέντρο έκφρασης και δημιουρ-
γίας» του Douzerome, ανέβασαν 
μια εξαιρετική παράσταση με θέμα 
τη «Μοναξιά».
Η πρώτη παράσταση έγινε στις 3 
Απριλίου 2019 στο Douzerome και 
η δεύτερη στις 3 Μαΐου 2019, στο 
«La Maison du Livre» στο Saint-
Gilles, στα πλαίσια του Φεστιβάλ 
Arts et Alpha το οποίο πραγματο-
ποιήθηκε, από 2 έως 4 Μαΐου 2019, 
σε τρεις δήμους των Βρυξελλών.
Η παράσταση παρουσιάζει, με 

πρωτοτυπία αλλά και συνάφεια, το 
θέμα της μοναξιάς, ένα πρόβλημα 
που μαστίζει την σύγχρονη
 κοινωνία μας και ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους. 
Συνεπώς η επίσκεψη στο Κέντρο 
Ημέρας «Aegidium», το οποίο 
υποδέχεται κάθε μέρα ηλικιωμένα 
άτομα, αποδείχτηκε μια εποικο-
δομητική εμπειρία ζωής για όλους 
τους συμμετέχοντες πριν ολοκλη-
ρωθεί το θεσπέσιο αποτέλεσμα επί 
σκηνής.
Με την ευκαιρία, το Ελληνικό και 
Διαπολιτισμικό Κέντρο Βρυξελλών 
ευχαριστεί όλους τους παραβρι-
σκόμενους για τα θερμά τους λόγια 
και τα παρατεταμένα χειροκρότημα 
τους.  

Μια ξεχωριστή παράσταση με θέμα 
τη «Μοναξιά» οργανώθηκε από το 

Ελληνικό και Διαπολιτιστικό Κέντρο

συνέχεια από τη σελίδα 1
Εξάλλου και η δημιουργία του «Ελλη-

νικού Κέντρου» ήταν μέρος της δρά-
σης των Ελλήνων συνδικαλιστικών 
της CSC-ΑCV, όταν διαπίστωσαν, 
ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 60, 
πως η συνδικαλιστική δράση δεν μπο-
ρούσε να ικανοποιήσει το σύνολο των 
αναγκών που είχαν πλέον οι Έλληνες, 
οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, ανά-
γκες όπως ο πολιτισμός, η εκμάθηση 
της γλώσσας, η ανάγνωση ελληνικών 
βιβλίων, κ.α. 
Οπότε πήραν την απόφαση να δημι-
ουργήσουν, το 1967, «Το Εργατικό 
Σχολείο» και «Την Ελληνική Βιβλιοθή-
κη» με την υποστήριξη και τη βοήθεια 
της CSC-ΑCV Βρυξελλών, η οποία δι-
έθεσε αίθουσες για το Ελληνικό Τμή-
μα και τις οργανώσεις του...
Στη συνέχεια και πιο συγκεκριμένα το 
1980, οι δυο αυτές οντότητες ενσωμα-
τώθηκαν στο νεοσύστατο Ελληνικό 
Κέντρο Επιμόρφωσης και Πολιτισμού! 
Το 2000 το «Ελληνικό Κέντρο» έγινε 
το Ελληνικό και Διαπολιτιστικό Κέ-
ντρο Βρυξελλών ! Σύλλογος του οποί-
ου είμαι ο συνιδρυτής μαζί με άλλους 
συνδικαλιστές και επιπλέον, ο τωρι-
νός του Πρόεδρος.
Μπορείτε να μας μιλήσετε για 
την εξέλιξη της ελληνικής κοι-
νότητας στο Βέλγιο ;
(σύνθεση, μεταβολές σε βάθος χρό-
νου)
Πριν από τον πόλεμο, η ελληνική κοι-

νότητα αριθμούσε, το πολύ, μερικές 
εκατοντάδες άτομα, κυρίως εμπόρους 
στις Βρυξέλλες και «πρώην ναυτι-
κούς» στο λιμάνι της Αμβέρσας.
Μετά τον πόλεμο και πιο συγκεκριμέ-

να από το 1954, ξεκίνησε η πρόσληψη 
των πρώτων Ελλήνων ανθρακωρύχων. 
Το Βέλγιο, ανταποκρίθηκε,  στο αίτη-
μα των βελγικών ανθρακωρυχείων τα 
οποία  συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν 
σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού 
και εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα και 
μία πολιτική «διαφοροποίησης» των 
χωρών  προέλευσης των μεταναστών 
στο Βέλγιο... 
Παραδόξως, η FEDECHAR προ-

σλάμβανε εργαζόμενους από την 
Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει κάποια Ελ-
ληνο-Βελγική Σύμβαση, ανάμεσα στο 
ελληνικό κράτος και το Βελγικό. Δηλα-
δή μία Διμερής Σύμβαση που να προ-
στατεύει επαρκώς τα δικαιώματα των 
Ελλήνων ανθρακωρύχων. Σύμβαση 
που τελικά, υπογράφτηκε το 1957...  
Το σύνολο των Ελλήνων εργαζομέ-

νων ήταν ανθρακωρύχοι και είχαν κα-
τανεμηθεί μεταξύ των ανθρακωρυχεί-
ων, των τεσσάρων «ανθρακοφόρων 
περιοχών»  του Βελγίου, δηλαδή Λιέ-
γη, Λιμβούργο, Σαρλερουά και Μονς. 
Ας μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή, 
υπήρχαν πάνω από 150 ανθρακωρυ-
χεία (πηγάδια) που ήταν ακόμα ενερ-
γά, σ’ αυτές τις τέσσερεις ανθρακοφό-
ρες  λεκάνες, όπως τις ονόμαζαν!
Εξάλλου, το συμβόλαιο του κάθε νέου 

ανθρακωρύχου, εκείνη την εποχή, όρι-
ζε ξεκάθαρα, πως  έπρεπε «υποχρεω-
τικά» να εργαστεί ως ανθρακωρύχος 
τουλάχιστον για 5 χρόνια πριν του δο-
θεί η άδεια, να εργαστεί στη συνέχεια 
σε άλλο τομέα της οικονομίας…
Μετά από «τα πέντε χρόνια υποχρε-

ωτικής εργασίας στα ανθρακωρυ-
χεία», πολλοί Έλληνες εργαζόμενοι 
εγκατέλειπαν τα ανθρακωρυχεία και 
συχνά, μετακόμιζαν προς τις Βρυξέλ-

λες επειδή εκεί υπήρχαν περισσότερες 
ευκαιρίες για εργασία εκτός των αν-
θρακωρυχείων, είτε στα εργοστάσια 
ή στην οικοδομή, είτε ως ελεύθερος 
επαγγελματίας, καφετζής ή εστιάτο-
ρας, μπακάλης ή ταξιτζής... 
Μετά το 1961-62 ο ερχομός νέων 

Ελλήνων και άλλων μεταναστών, 
γινόταν και κατευθείαν προς τις Βρυ-
ξέλλες χωρίς, την προϋπόθεση να 
έχουν εργαστεί στα ανθρακωρυχεία, 
κι αυτό γιατί στο μεταξύ, η εργασία 
στα ανθρακωρυχεία είχε μειωθεί, 
εφόσον στο μεταξύ, είχε ξεκινήσει το 
Πρόγραμμα Κλεισίματος των λιγότερο 
αποδοτικών ανθρακωρυχείων... Αλλά 
και γιατί, εκείνη την εποχή, η Περιοχή 
των Βρυξελλών γνώριζε μεγάλη ανά-
πτυξη και έντονη ζήτηση ξένου εργατι-
κού δυναμικού, για να ικανοποιηθούν 
οι αυξανόμενες ανάγκες των εργοστα-
σίων και της οικοδομής.
Το 1979, μετά την υπογραφή του 

Συμφώνου ένταξης της Ελλάδας στην 
τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, 
άρχισε να έρχεται σταδιακά στο Βέλ-
γιο μια νέα κατηγορία Ελλήνων, τους 
οποίους, συχνά αποκαλούσαμε «ευ-
ρωκράτες», δηλαδή ευρο-υπάλληλοι 
που «περιστρέφονταν» γύρω από 
τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, εκπρό-
σωποι συμφερόντων, κ. α.  οι οποίοι 
σύντομα, άρχισαν να «αναπτύσσουν» 
και μια δική τους κοινωνική και πολι-
τισμική ζωή…
Επίσης υπήρχαν και αρκετοί φοιτη-

τές οι οποίοι έρχονταν από την Ελ-
λάδα, όμως από τότε που η Ελλάδα 
εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
«άλλαξαν» και οι προϋποθέσεις πρό-
σβασης στα βελγικά πανεπιστήμια 
και ο αριθμός τους μειώθηκε... 
Όμως, τα τελευταία εννιά χρόνια, 

έχουμε και μία νέα κατηγορία Ελλή-
νων μεταναστών, τους  «Μετανάστες 
της ελληνικής κρίσης», όπως γιατροί 
και άλλοι, ο αριθμός των οποίων συ-
νεχώς αυξάνεται και εκτιμάται σε πολ-
λές εκατοντάδες... 
Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό 

των Ελλήνων στο Βέλγιο, είμαστε 
υποχρεωμένοι να βασιστούμε σε 
εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τις βελγικές 
στατιστικές αρχές, ο αριθμός των Ελ-
λήνων στο Βέλγιο ανέρχεται περίπου 
στις 18.000 άτομα... Όμως, σύμφωνα 
με τα μητρώα του προξενείου, έχουν 
πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο πάνω 
από 40.000 εγγραφές... Αυτό εξηγεί-
ται από το γεγονός ότι σε περίπτωση 
διπλής υπηκοότητας, η βελγική είναι 
η υπηκοότητα που καταμετράται, επί-
σης, το Βέλγιο παραχωρεί σχετικά εύ-
κολα την βελγική υπηκοότητα κι αυτό 
για λόγους «διευκόλυνσης της ένταξης 
των μεταναστών». 
Για παράδειγμα, παραχωρείται «αυ-

τομάτως στη γέννηση», η βελγική 
υπηκοότητα σε κάθε παιδί του οποίου 
ένας από τους δυο γονείς έχει γεν-
νηθεί στο Βέλγιο. Επομένως, πολλά 
παιδιά δεν είναι καν εγγεγραμμένα 
στο προξενείο ή θα το κάνουν αργό-
τερα, για παράδειγμα την στιγμή που 
θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα 
κληρονομιάς…
Συνεπώς, μπορούμε να θεωρήσουμε 

πως τα άτομα που είναι «ελληνικής 
καταγωγής» και ζουν τώρα στο Βέλ-
γιο, ανέρχονται περίπου στις σαρά-
ντα χιλιάδες, εκ των οποίων οι μισοί 
βρίσκονται στις Βρυξέλλες  και οι 

άλλοι μισοί είναι «διασκορπισμένοι», 
κυρίως στις τέσσερις πρώην «ανθρα-
κοφόρες περιοχές»... 
Αλλά και πάλι, τα άτομα που έχουν 

ελληνική καταγωγή δεν σημαίνει πως 
κατ’ ανάγκη νιώθουν και  Έλληνες... 
Στον αντίποδα, υπάρχουν και οι φι-

λέλληνες εκ των οποίων πολλοί είναι 
καμιά φορά «πιο Έλληνες από τους 
Έλληνες».  Για παράδειγμα, φέτος, 
στα μαθήματα ελληνικής γλώσσας 
για αρχάριους, που ξεκινήσαμε τον 
Οκτώβριο στο Ελληνικό Κέντρο Βρυ-
ξελλών, υπήρξαν πάνω από 100 και-
νούργιες εγγραφές...

Υπάρχουν πολλοί νέοι Έλ-
ληνες σε αναζήτηση εργασί-
ας τα τελευταία χρόνια στο 
Βέλγιο ;

Να δώσω νούμερα είναι δύσκολο, 
όμως από εδώ και από εκεί, συνα-
ντάμε αρκετούς Έλληνες, που είτε 
αναζητούν εργασία, είτε έρχονται 
στο Ελληνικό Κέντρο για κάποια 
υπηρεσία, όπως μαθήματα γαλλικής 
γλώσσας, μεταφράσεις κ.α.  Συχνά 
πρόκειται, για σύντροφο ενός ατό-
μου που έχει ήδη εργασία, στους θε-
σμούς ή αλλού, ή που έχει συγγενείς 
στο Βέλγιο και ψάχνει εργασία, με 
σκοπό να εγκατασταθεί... Ωστόσο, 
είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί μια 
κατάλληλη εργασία, για κάποιον που 
δεν είναι αρκετά  εξειδικευμένος και 
επί πλέον, «ερχόμενος από έξω», δεν 
εκπληρώνει συνήθως τις  «προϋπο-
θέσεις», ώστε ο πιθανός εργοδότης 
να έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί 
από τα διάφορα «κίνητρα»,  που  έχει 
θεσπίσει το βελγικό κράτος με στόχο 
την  «απορρόφηση της ανεργίας»...
Σχετικά με τους πολύ εξειδικευμένους  

«μετανάστες», όπως για παράδειγμα 
οι γιατροί, αυτοί έχουν ήδη  διασυνδέ-
σεις και έχουν συνήθως προσληφθεί 
πριν την άφιξή τους στο Βέλγιο!

Σε ποιο βαθμό επηρέασε 
τους Βέλγους η ελληνική 
κρίση; Η Ελλάδα παραμένει 
ακόμα στο επίκεντρο της 
ημερησίας διάταξης των δη-
μόσιων συζητήσεων;

Στην αρχή της ελληνικής κρίσης, ο 
βελγικός πληθυσμός είχε επηρεα-
στεί ποικιλοτρόπως και οι δημόσι-
ες συζητήσεις ήταν συχνά έντονες. 
Από τη μία, υπήρχαν επικρίσεις 
για τα αίτια και τη διαχείριση της 
κρίσης και από την άλλη, υπήρχε 
ένα αίσθημα συμπόνιας,  το οποίο 
υποκίνησε και κύματα αλληλεγγύης, 
απέναντι στον ελληνικό πληθυσμό 
και ιδιαίτερα στους πιο αδύνα-
μους...   
Σήμερα, η ελληνική κρίση δεν είναι 

πλέον στην ημερήσια διάταξη και 
δεν απασχολεί ιδιαίτερα  τον βελγι-
κό πληθυσμό... Ωστόσο, λαμβάνο-
νται ακόμη αρκετές πρωτοβουλίες 
αλληλεγγύης.Μία από αυτές  είναι 
και η εκστρατεία αλληλεγγύης του 
Ιδρύματος CHU Saint-Pierre (Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Άγιος-
Πέτρος) στις Βρυξέλλες, που ονο-
μάστηκε «ARGO 1».  Στόχος της 
δράσης αυτής είναι να συγκεντρώ-
σει χρήματα για την αγορά ενός 
ασθενοφόρου που θα μετατραπεί 
στη συνέχεια σε «κινητή ιατρική 
μονάδα» η οποία και θα προσφερ-
θεί σε μια ορεινή  και δυσπρόσιτη 
περιοχή της Ελλάδας...
Για να συγκεντρωθούν χρήματα, 

ο σύλλογος «ARGO» εκστρατεία 
ιατρικής αλληλεγγύης  για την Ελ-
λάδα, μεταξύ άλλων, οργάνωσε και 
μία εκδήλωση, το Σάββατο 3 Μαρτί-
ου 2019, με τη βοήθεια του Δήμου 
του Σαιν-Ζιλ (Saint-Gilles) και τη 
συμμετοχή του Τρίο «Daulute»  μια  
υπέροχη συναυλία κρητικής  παρα-
δοσιακής μουσικής!  

Ανοιχτή απάντηση
Υλικό για τη δημιουργία της πρώτης Ελληνικής 

Βιβλιοθήκης Βρυξελλών…
Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελ-

ληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλ-
λες, έστειλε σε όλους τους ελληνι-
κούς φορείς μία εγκύκλιο, ζητώντας, 
σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα, 
να προσφέρουν αναγνωστικό υλικό 
για τη δημιουργία της πρώτης Ελλη-
νικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης Βρυ-
ξελλών…
Πληροφορούμε την κυρία Ρουμελιώ-

του, πως η «περίφημη»  αυτή ιδέα 
και η υλοποίησή της, δεν είναι καθό-
λου καινούρια  και σίγουρα δεν είναι 
η πρώτη… Απλά γιατί την έχει υλο-
ποιήσει το Ελληνικό Κέντρο, πριν  52 
χρόνια ακριβώς … Εξάλλου το «Ελ-
ληνικό Κέντρο» ξεκίνησε, το 1967, ως 
«Βιβλιοθήκη Ελλήνων Μεταναστών» 
και ενσωματώθηκε στη συνέχεια, το 
1980, μαζί με το «Εργατικό Σχολειό», 
στο νεοϊδρυθέν «Ελληνικό Κέντρο 
Επιμόρφωσης και Πολιτισμού» και 
λειτουργεί μέχρι σήμερα! Για να το 
διαπιστώσετε, αρκεί να συμβουλευ-
τείτε την ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Κέντρου: www.centrehellenique.net
Βέβαια, σήμερα η Βιβλιοθήκη είναι 

κάπως υποβαθμισμένη, κι αυτό για 
δύο λόγους: Πρώτον,  γιατί μετά την 
δικτατορία, είχαμε ζητήσει πολλές 
φορές στην Ελλάδα αναγνωστικό 
υλικό, ποτέ όμως δεν λάβαμε κάτι το 
ουσιαστικό. Οι μόνοι που συστημα-

τικά μας έδιναν βιβλία ήταν οι εκδό-
σεις «Σύγχρονη Εποχή», η οποίες το 
έπρατταν για τους δικούς τους ιδεο-
λογικούς λόγους…
Για να κρατάμε όμως μια ισορροπία, 

είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζου-
με μόνοι μας βιβλία, όμως τα χρήμα-
τα που διαθέταμε δεν ήταν αρκετά… 
Ο δεύτερος λόγος ήταν η ραγδαία τε-
χνολογική εξέλιξη των επικοινωνιών 
και του ιντερνέτ…
Αν είχαμε γίνει «τσιράκια» κάποιου 

«κομματικού σχηματισμού», ίσως τα 
πράγματα να ήταν διαφορετικά, δεν 
είναι όμως καθόλου σίγουρο πως 
τα προβλήματά μας θα είχαν λυθεί, 
εξάλλου και οι κυβερνήσεις αλλά-
ζουν… Ίσως να είχαμε εξασφαλίσει 
μία Δανειστική Βιβλιοθήκη πιο άρτια 
εξοπλισμένη, όμως θα είχαν δημιουρ-
γηθεί άλλα προβλήματα…
Σήμερα, με την συνεχιζόμενη άφιξη 

καινούριων «Ελλήνων μεταναστών», 
ίσως υπάρξει νέο και μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον, παρά τις μεγάλες ηλε-
κτρονικές δυνατότητες επικοινωνίας, 
που σήμερα υπάρχουν… Θα χρεια-
στούν όμως αρκετά χρήματα… Για τη 
διαχείριση, τον εξοπλισμό, τα βιβλία, 
ίσως και το προσωπικό… Υπάρχουν 
τόσα χρήματα;

Σάκης Δημητρακόπουλος
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