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Διαχείριση της κρίσης      
και διαφθορά

Πέραν των όσων βιοποριστι-
κών δυσκολιών  που χαρα-

κτηρίζουν την καθημερινότητα του 
Ελληνικού λαού από το 2009 μέχρι 
και σήμερα, την οικονομική κρίση 
που διέπει κι άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες της Μεσογείου, το μεγάλο 
κύμα μετανάστευσης όπως και 
λαθρομετανάστευσης προς την 
Ευρώπη μέσω της χώρας μας, το 
φαινόμενο της Καταλονίας που 
ενδεχομένως να αποτελούσε αι-
τία αναζωπύρωσης σκεπτικισμού 
όσον αφορά το όραμα της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης,  η πρόσφα-
τη επίσκεψη του Τούρκου προέ-
δρου Ερντογάν στην χώρα μας 
είναι αδιαμφισβήτητα κομβικής 
σημασίας.
 
Μόνο συμβολική δε θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί σύμφωνα και με 
τα όσα δήλωσε πριν την επίσκε-
ψή του εντός του πολυτελέστατου 
προεδρικού μεγάρου στο οποίο 
κατοικεί ο ίδιος… μέγαρο που θυ-
μίζει στιγμές παλαιότερης οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας… Ο άλλοτε 
δήμαρχος με γραφείο σε πολυκα-
τοικία εργατικής συνοικίας στην 
Κωνσταντινούπολη… τώρα πλέον 
πληρεξούσιος και uber allis Τούρ-
κος πρόεδρος εντός μεγάρου! 

Κάθε άλλο λοιπόν παρά συμβολι-
κή η επίσκεψή του σύμφωνα και με 
τα όσα δήλωσε και κατά τη διάρ-
κεια κοινής συνέντευξης τύπου του 
ιδίου μαζί με τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό αλλά και σε συνάντησή 
του με τον Έλληνα Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας.

Λόγος κι ανάγκη επικαιροποίησης 
της Συνθήκης της Λωζάννης εγεί-
ρεται αν και εφόσον έχει υπάρξει 
ζήτημα εκ μέρους και κάποιου ή 
κάποιων εκ των συμβαλλόμενων 
μερών της Συνθήκης. 
Η χώρα μας δεν φέρει καμία διάθε-
ση διεκδίκησης εδαφών έναντι της 
Τουρκίας, ούτε διάθεση περαιτέρω 
όξυνσης των σχέσεων που επικρα-
τούν μεταξύ των δύο χωρών. Ποτέ 
δεν διακατεχόμασταν από ανάλο-
γες διαθέσεις και ποτέ δεν έχουμε 
εκφέρει σε πολιτικό επίπεδο ανά-
λογη επιχειρηματολογία! 

Προφανώς, ο κ. Ερντογάν επι-
θυμούσε να κάνει αισθητή την 
παρουσία του με τη συγκεκριμέ-
νη επίσκεψή του στην χώρα μας 
κεφαλοποιώντας τη δεύτερη πρό-
σκληση (μετά από την πρόσκληση 
της Πολωνίας) που λαμβάνει από 
Ευρωπαϊκή χώρα. Θεώρησε, εν-
δεχομένως, ότι πλέον θα μπορέσει 
να σταθεί, να συζητήσει ως Τουρ-
κία ισάξια με την Ευρώπη…, την 
Ρωσία…, ακόμα και τις ΗΠΑ…  

Οι δηλώσεις του ιδίου πριν και την 
άφιξή του στην χώρα μας ταρακού-
νησαν την Ελληνική κυβέρνηση, 
πολυσυζητήθηκαν αλλά και προ-
βλημάτισαν ιδιαιτέρως την πλειο-
ψηφία των κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης. Όμως, ο κυβερνητικός 
χειρισμός με τις δηλώσεις του 
πρωθυπουργού όπως και οι δηλώ-
σεις του προέδρου της Ελληνικής 
δημοκρατίας έθεσαν ξεκάθαρα τις 
διαστάσεις των απόψεων μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας, όπως και 
σκιαγράφησαν πως οι αρχές του 
διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου 
διέπουν τις όποιες σχέσεις και συ-
νομιλίες συνάπτουμε. 
Χειρότερο όλων υπήρξε το ότι κατά 
τη διάρκειά του ιδίου στην χώρα 
μας ο εν δυνάμει Τουρκικός ιμπε-

ριαλισμός δεν είχε τέλος… Το αέ-
ναο «όραμα» μιας μεγάλης Τουρ-
κίας έκανε και πάλι την εμφάνισή 
του και με πολύ ευγενικό τρόπο… 
κόσμιο… υποτιθέμενα διπλωματι-
κό… Ας πούμε… Σίγουρα, επισκέ-
φθηκε αποφασισμένος την χώρα 
μας με πολύ συγκεκριμένη ατζέ-
ντα! Ακόμα κι από τον τρόπο που 
κοιτούσε τόσο τον πρωθυπουργό 
μας όσο και τον πρόεδρο της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας εύκολα αντι-
λαμβανόταν ο οποιοσδήποτε πως 
μόνο Σουλτάνο δε ζήτησε να τον 
αποκαλέσουν… Προσπάθησε, 
μανιωδώς, να αποδείξει ότι είμα-
στε λάθος μιας και απαιτήσαμε να 
πάρουμε 138 βραχονησίδες στο 
Αιγαίο… που δεν ήταν δικές μας… 
Αλλά, ανέφερε ότι δεν είχε ποτέ 
εδαφικές διεκδικήσεις εις βάρος 
μας… Πες μας τι πίνεις κι εμάς δε 
μας δίνεις!

Παρουσίασε το ζήτημα της Ίμβρου 
και της Τένεδου, ως απλά διαδικα-
σία επαναπατρισμού αψηφώντας 
το όποιο εκ διωγμό (κακήν κακώς!) 
υπέστησαν συμπατριώτες μας 
εκ μέρους των Τουρκικών Αρχών 
τότε… Στα πλαίσια πάντοτε της 
αμοιβαίας ανταλλαγής πληθυσμών 
στην οποία είχαν συμφωνήσει οι 
επικεφαλής των κρατών, τότε! 

Έκανε παρατηρήσεις και για το 
τζαμί της Αθήνας (της πρωτεύου-
σας της Ελλάδας!), αναφέροντας 
ότι δεν μπορεί να λογισθεί ως 
τζαμί επειδή δεν έχει μιναρέ… 
Τότε, λοιπόν, ούτε η Αγία Σοφία 
της Κωνσταντινουπόλεως μπορεί 
να λογισθεί ως Ορθόδοξη Εκκλη-
σία διότι δεν λειτουργείται από 
ορθόδοξους ιερείς αλλά αντιθέτως 
προσφέρεται ως μουσείο και χώ-
ρος θρησκευτικών τελετουργιών 
της πλειοψηφούσας θρησκείας 
της Τουρκίας και πρόσφατα ζή-
σαμε ανάλογες στιγμές… Αξίζει δε 
να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη 
θρησκεία δε φέρει κανένα σημείο 
σύμπλευσης ή και ομοιότητας με 
αυτό της ορθοδόξου πίστεως του 
χριστιανισμού αλλά σιγά μη μας 
ρωτήσει ο κ. «Ευρωπαίος» Ερντο-
γάν! 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στο 
Ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχει εκ-
προσώπηση της μουσουλμανικής 
κοινότητας της Ελλάδος. Παράλλη-
λα δε, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας 
προβλέπεται συνταγματικά με το 
άρθρο 16! Αλήθεια, στο κοινοβού-
λιο της Τουρκίας υπάρχει ανάλο-
γη εκπροσώπηση της Ελληνικής 
κοινότητας που κατοικεί στην 
Τουρκία…; Ποιο το άρθρο του 
Τουρκικού συντάγματος που κάνει 
λόγο για ανεξιθρησκεία…; Τι λέει 
ο «παρατρίχα» σουλτάνος Ερντο-
γάν… επ’ αυτού; 
Στα πολύ «χαλαρά» έκανε και 
δηλώσεις σχετικά με την υποχρέ-
ωση Τουρκικής υπηκοότητας που 
οφείλει να λαμβάνει ο υποψήφιος 
για το Ορθόδοξο Πατριαρχείο που 
εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη! 
Με απλά λόγια πρέπει να είναι 
Τούρκος υπήκοος ο υποψήφιος 
Πατριάρχης… Κι ήρθε να μας κά-
νει μαθήματα ήθους, διπλωματίας 
κι ανεξιθρησκείας… ο Ερντογάν 
ως άλλος Κεμάλ! 

Δεν γνωρίζω αν έχει ιδέα από χο-
ρούς, σίγουρα όμως το ταγκό θέλει 
δύο! 
    
   
                      από το                
             Νίκο Κούτρα

H διαφθορά και η φο-
ροδιαφυγή  είναι 

σίγουρα από τις μεγαλύ-
τερες πληγές σε ένα κράτος, ειδικά, 
όταν η κυβέρνησή του προσπαθεί 
να νοικοκυρέψει τη διοίκηση και 
να  καταστήσει την οικονομία του 
βιώσιμη!

Όμως, τόσο το νοικοκύρεμα της Δη-
μόσιας Διοίκησης, όσο και η εξυγί-
ανση  της  οικονομίας της  χώρας, 
προϋποθέτουν δυνατή πολιτική 
βούληση και απόλυτο σεβασμό των 
κανόνων  της  οικονομίας, διαφο-
ρετικά, θα αργήσει πολύ ακόμη η 
επιδιωκόμενη ανάκαμψη, η οποία 
με τη σειρά της θα παράγει  πλούτο 
και ευημερία… 

Η  «προβληματική» λειτουργία 
της οικονομίας και της Διοίκησης 
οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, 
εσωτερικούς και εξωτερικούς!  Η οι-
κονομική κατάρρευση όμως της χώ-
ρας δεν οφείλεται ούτε  στη φοροδι-
αφυγή, ούτε στην εισφοροδιαφυγή,  
ακόμη και η φυγή κεφαλαίων δεν εί-
ναι η αιτία…   Η αποφυγή πληρωμής 
της οποιασδήποτε μορφής φόρου ή 
εισφοράς  είναι απλά σύμπτωμα, το 
ίδιο εξάλλου ισχύει και για τη «φυγή 
κεφαλαίων» στο εξωτερικό… Σε 
καμία όμως περίπτωση, οι πράξεις 
αυτές δεν μπορεί να θεωρηθεί πως 
είναι η αιτία της κρίσης!

Κανείς δεν  υποστηρίζει πως μια 
χώρα μπορεί να επιβιώσει και να 
προοδεύσει χωρίς να διαθέτει οικο-
νομικούς πόρους, απεναντίας μάλι-
στα… Όμως, για να έχουν οι πολί-
τες τη δυνατότητα  να πληρώνουν 
τους φόρους και να είναι εντάξει  
στις υποχρεώσεις τους πρέπει να 
έχουν και  εισοδήματα… Εξάλλου, 
δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σή-
μερα, χρωστάει στο κράτος το 50% 
περίπου των φορολογουμένων… 
Συχνά, η κατάσταση αυτή μου θυ-
μίζει ένα Βέλγο φίλο μου εφοριακό, 
που μου έλεγε, πριν 30 περίπου 
χρόνια πως, «Ο πολύς φόρος σκο-
τώνει το φόρο»!

Δυστυχώς, αποδεικνύεται για μια 
ακόμη φορά πως η «υπερφορολόγη-
ση» έχει ακριβώς τα αντίθετα απο-
τελέσματα κι αυτό για δύο απλούς 
λόγους: ο πρώτος είναι η μείωση 
της κατανάλωσης και της κίνησης 
στην αγορά και ο δεύτερος η ανα-
πόφευκτη μείωση των επενδυτικών 
πρωτοβουλιών… Περιττό βέβαια  
να υπενθυμίσω πως η παρατεινό-
μενη «δυσπιστία των αγορών» απέ-
ναντι στην Ελλάδα, δεν συμβάλει 
καθόλου στην προσέλκυση ξένων 
επενδυτών…

Το γεγονός, πως υπάρχουν γύρω 
μας αρκετοί «εξυπνάκηδες» και 
κάθε άλλης μορφής «κακοπληρω-
τές», που ενώ έχουν τη δυνατότητα 
να πληρώσουν δεν το κάνουν, δεν 
αλλάζει στην ουσία τον προβλημα-
τισμό μας, απλά πρέπει  το κράτος 

να λάβει μέτρα ώστε να αντιμετωπι-
στεί σε βάθος και αυτό το πρόβλη-
μα… Σε μία έννομη κοινωνία είναι 
αδιανόητο να αποδεχόμαστε και να 
διαιωνίζουμε τη λογική του, «μαζί 
με τα λίγα ξερά, ας καίγονται και τα 
χλωρά»! 
Το θέμα της «φυγής κεφαλαίων» 
στο εξωτερικό, είναι επίσης ένα από 
τα σημαντικά προβλήματα της οικο-
νομίας, όμως, όπως ήδη προαναφέ-
ραμε είναι και αυτό ένα σύμπτωμα 
αλλά και μία ένδειξη πως η Χώρα 
μας εξακολουθεί να παραμένει  κρά-
τος «υπό παρακολούθηση»… Για 
να αλλάξει αυτή η κατάσταση πρέ-
πει το κράτος να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα με σοβαρότητα και χωρίς 
ιδεοληψίες... 

Εξάλλου και άλλα κράτη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης γνώρισαν πα-
ρόμοια προβλήματα και τα αντιμε-
τώπισαν, το καθένα με το δικό του 
τρόπο. Το Βέλγιο λόγου χάρη, μετά 
από την αποτυχία όλων των «νομι-
κίστικων» προσπαθειών, έλυσε το 
μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος 
με μία εφάπαξ φορολογία στα επα-
ναπατριζόμενα κεφάλαια της τάξης 
του 3 με 9% ανάλογα με την περί-
πτωση και 0% αν τα επαναπατρι-
ζόμενα  χρήματα προορίζονταν για 
επενδύσεις!  

Εννοείται πως η φυγή κεφαλαίων, 
αλλά και η μη έλευση νέων, έχει 
πολλαπλές αιτίες, σχετικά με  τη νό-
μιμη έξοδο κεφαλαίων η αιτία  είναι 
σχετικά απλή, εφόσον αφορά, είτε 
την έλλειψη ασφάλειας και αντα-
γωνιστικότητας της οικονομίας, σε 
συνδυασμό με ένα επενδυτικό περι-
βάλλον το οποίο  δεν είναι αρκετά 
φιλικό… Είτε, πιο απλά, πάνε εκεί 
που έχουν καλύτερες καθαρές απο-
δόσεις… Αρκεί να δούμε γύρω μας, 
τον ανταγωνισμό που υπάρχει…  
Το παρήγορο όμως είναι, πως αρ-
κεί να αλλάξουν τα πράγματα και 
πολλά από τα κεφάλαια θα επιστρέ-
ψουν…   

Όσον αφορά στην παράνομη ή και 
αμφισβητήσιμη εξαγωγή χρημάτων, 
πρέπει και η Ελλάδα, όπως το έχουν 
κάνει και άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες,  
να δώσει σοβαρά κίνητρα για να 
επιστρέψουν και αν είναι δυνατόν, 
κίνητρα για να επενδυθούν… Όμως 
πρέπει πρώτα να  γίνει η Ελλάδα 
φιλική προς τις επενδύσεις Χώρα,  
φτιάχνοντας συνάμα ένα σταθερό 
φορολογικό σύστημα και έναν κρα-
τικό μηχανισμό που θα λειτουργεί 
αποτελεσματικά… 
Κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει 
πως  βασικός στόχος του κράτους 
είναι η ευημερία των πολιτών του, 
πρέπει να εξασφαλίζει την  οικονο-
μική ανάπτυξη, που θα εξασφαλίζει 
την αύξηση του  βιοτικού επίπεδου 
των πολιτών του  και ταυτόχρονα 
να αυξάνονται και τα έσοδα του 
κράτους… 
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Σημείωμα
από το Σάκη     

Δημητρακόπουλο

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

 Το ταγκό θέλει δύο!                   
Μερικές σκέψεις για την επίσκεψη του Ερντογάν

Εθνική Επέτειος 
της 28ης Οκτωβρίου 1940

Την Κυριακή, 29 Οκτωβρίου, τε-
λέστηκε Αρχιερατική Θεία Λει-

τουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
Βρυξελλών, προεξάρχοντος του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Βελ-
γίου και Έξαρχου Κάτω Χωρών και 
Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρα. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουρ-
γίας  ακολούθησε η επίσημη Δο-
ξολογία για την Εθνική μας Εορτή, 

την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 
1940. 

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώ-
νησε η Πρέσβης της Ελλάδας στο 

Βέλγιο κυρία Ελευθερία Γαλαθια-
νάκη, η οποία  αναφερόμενη στην 
σπουδαία αυτή στιγμή της ελληνι-
κής ιστορίας, υπογράμμισε τη ση-
μασία που έχει για το Έθνος, το λαό  

μας και την Πατρίδα μας η ενότητα 
και η ομοψυχία.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Μη-
τροπολίτης Αθηναγόρας ο οποίος 
μίλησε για το μεγαλείο του ελληνι-
κού πνεύματος, όπως αυτό φάνηκε 
κατά την νικηφόρα αντίσταση της 
Ελλάδας το 1940,  υπογραμμίζοντας 

τις  δυνατότητες που έχει η ελληνική 
σκέψη να αναγεννήσει και πάλι τον 
κόσμο. 
Η Ελλάδα είπε,  είναι αυτή που ανα-
γέννησε την Ευρώπη και σήμερα, 
σε καιρούς κρίσεων και δυσκολι-
ών, ήρθε ίσως η ώρα να την ξανά-
αναγεννήσει…    

Στα ψηλά βουνά της Αλβανίας ο ελ-
ληνικός στρατός έδωσε, σε όλη την 
ανθρωπότητα, μάθημα ανυποταγής 

στο άδικο. Δεν θα μπορούσε εξάλ-
λου να γίνει και αλλιώς, ένας λαός 
που γέννησε τη Δημοκρατία, που 
έδωσε τα φώτα στον κόσμο, να υπέ-
κυπτε χωρίς μάχη στους  κατακτη-
τές. Οι Έλληνες το ’40 επανέλαβαν 
το «μολών λαβέ» του Λεωνίδα... 

Στην Δοξολογία παρέστησαν, πέρα 
της Ελληνίδας Πρέσβη, υπάλληλοι 
της Ελληνικής Πρεσβείας, ο Αντι-
στράτηγος κ. Νικόλαος Ζαχαριά-
δης, επικεφαλής της Στρατιωτικής 
Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στο 
ΝΑΤΟ, εκπρόσωποι Φορέων και 
Συλλόγων, Ελληνικά σχολεία και 
πλήθος κόσμου. 
Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, αμέ-
σως μετά την Δοξολογία τελέστηκε 
επιμνημόσυνη δέηση και έλαβε 
χώρα η καθιερωμένη πλέον, κα-
τάθεση στεφάνου στο κοιμητήριο 
των Βρυξελλών, στον χώρο όπου 
βρίσκονται οι τάφοι των πεσόντων 
κατά τον Β Παγκόσμιο πόλεμο, με-
ταξύ των οποίων βρίσκονται εντα-
φιασμένοι και τρεις Έλληνες στρα-
τιωτικοί.

Στο ίδιο πνεύμα αναφέρθηκε στο 
μήνυμά του και ο Υφυπουργός Εξω-
τερικών κ. Τέρενς – Νικόλαος Κουίκ, 
γράφοντας μεταξύ άλλων: 
«Ο αγώνας των Ελλήνων πέτυχε, 
γιατί οι Έλληνες διέθεταν και δια-
θέτουν ανάστημα ψυχής, ιστορι-
κής μνήμης και πίστη στα ιερά και 
όσια».   

Η Πρέσβης μας κ. Γαλαθιανάκη ενώ
εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας

Στιγμιότυπο από τη Δοξολογία με τους σημαιοφόρους 
ελληνικών σχολείων μητρικής γλώσσας

Ο Στρατηγός κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης κατά την κατάθεση στεφάνου

Tο επιτελείο του Πρωτοπόρου και η ομάδα του 
Ελληνικού και Διαπολιτιστικού Κέντρου 

Βρυξελλών σας εύχονται ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ! 
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Ο Σταύρος Μπένος στις  Βρυξέλλες    
καλεσμένος από την Αργώ και τον Κύκλο

Δυναμική η παρουσία της  FISKOPHIL

Την Κυριακή, 12 Νοεμβρίου, τε-
λέστηκε η Πανηγυρική Θεία Λει-

τουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Βρυξελλών, δηλαδή την πρώτη 
Κυριακή μετά την 8η Νοεμβρίου.

Προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας 
ο Σεβασμιότατος  Μητροπολίτης 
Βελγίου περιστοιχιζόμενος από ιε-
ρείς και διακόνους της Μητρόπολής 
μας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η Θεία Λει-
τουργία αναμεταδόθηκε απευθείας 

από το πρώτο κανάλι της Φλαμαν-
δικής τηλεόρασης. 

Στο κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης 
μας, αναφέρθηκε στην παραβολή 
του καλού Σαμαρείτη, παραβο-
λή  που όπως το υπογράμμισε, 
αποτελεί το χρυσό κανόνα για το 
χριστιανισμό!  Στο τέλος της Θείας 
Λειτουργίας, αφού ευχαρίστησε 
τους παρισταμένους πολιτικούς και 
στρατιωτικούς παράγοντες, τους 
ιερείς και τους ψάλτες που λάμπρυ-
ναν την πανήγυρη, αναφέρθηκε 
στην τηλεοπτική κάλυψη της πανη-
γύρεως λέγοντας χαρακτηριστικά: 
«Στη φετινή πανήγυρή μας είχαμε 
τη χαρά να μεταφέρουμε τον πλούτο 
της ορθόδοξης παράδοσης και της 

λατρευτικής μας ζωής στους Φλα-
μανδούς αδελφούς μας. Ανοίξαμε τις 
πόρτες μας και μοιράσαμε από τον 
θησαυρό της λατρείας μας στους 
αλλόδοξους αδελφούς   μας».

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουρ-
γίας ακολούθησε η καθιερωμένη 
δεξίωση με παραδοσιακά ελληνικά 
εδέσματα και χορούς από όλη την 
Ελλάδα τους οποίους παρουσίασαν 
τα επτά χορευτικά συγκροτήματα 
των  πολιτιστικών συλλόγων Βρυ-
ξελλών: της Ελληνικής Κοινότητας 

Βρυξελλών, του Ελληνικού Κέντρου, 
του Συλλόγου Κρητών, του Λυκείου 
Ελληνίδων, της Tradidance , των 
Θρακιωτών και Ποντίων.

Παρέστησαν, η Πρέσβης της Ελλά-
δας στο Βέλγιο κα Ελευθερία Γαλα-
θιανάκη, ο Αντιστράτηγος Νικόλαος 
Ζαχαριάδης, και ο Αντιστράτηγος 
Κωνσταντίνος Γκατζογιάννης, Σύμ-
βουλοι της Ελληνικής Πρεσβείας, 
Δημοτικοί και Νομαρχιακοί Σύμ-
βουλοι των διαφόρων Δήμων των 
Βρυξελλών, άλλοι εκπρόσωποι του 
Ελληνικού Στρατού στο Βέλγιο, ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Κοινό-
τητας Βρυξελλών και πρόεδροι 
άλλων φορέων, καθώς και πλήθος 
κόσμου.   

Η Αργώ σε συνεργασία με τον Κύ-
κλο υποδέχτηκε  τον πρόεδρο 

του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ Σταύρο Μπένο  
σε μια συζήτηση για το παρόν και το 
μέλλον του σωματείου την Πέμπτη 9 

Νοεμβρίου 2017 με θέμα : «Τα μνη-
μεία στο κέντρο της ζωής».  
Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 18.30 

στο INFO POINT, (E.E.). 
Η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
ιδρύθηκε το 2008 με κύριο στόχο τη 
συμβολή στην προστασία και ανά-
δειξη των αρχαίων χώρων θέασης 

και ακρόασης και τη σύνδεσή τους 
με την αειφορία και τη βιώσιμη ανά-
πτυξη.   

«Η Τριλογία των στοιχείων», ήτοι 
του νερού, της φωτιάς και του 
αέρα, εμπνευσμένη από την ποι-
ητική συλλογή του μεγάλου Έλ-
ληνα ποιητή, Γιάννη Ρίτσου, κα-
τέκλυσε το Θέατρο «Varia », στις 
Βρυξέλλες στις 28, 29, 30 Νοεμ-
βρίου και τέλος στις 3 Δεκεμβρίου 
και «καθήλωσε» τους θεατές που 
παρακολούθησαν αυτή την σπου-
δαία θεατρική παράσταση. 

Με την Μαριάν Πουσέρ στον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο και τον σκηνοθέ-
τη, Ενρίκο Μπανιόλι να «παίζει» με 
τα φώτα και τις εικόνες, «η Τριλο-
γία των στοιχείων» άφησε το στίγ-
μα της στο Βρυξελλιώτικο κοινό, 
με το Ελληνικό και Διαπολιτιστικό 
Κέντρο να αφήνει και αυτό με την 
σειρά του τα «ίχνη» του στην πα-
ράσταση, υποδεχόμενο τους δύο 
προαναφερθέντες συντελεστές 
στους «κόλπους» του στις 15 Νο-
εμβρίου. 

Ο Ενρίκο Μπανιόλι και η Μαριάν 
Πουσέρ παρουσίασαν την «Τριλο-
γία των στοιχείων» στο Ελληνικό 
Κέντρο, μίλησαν για το τι τους ώθη-
σε στο να δημιουργήσουν αυτό το 
εξαίρετο έργο, καθώς βέβαια και 
για την έμπνευση που πήραν από 

τον διεθνούς ακτινοβολίας, Έλλη-
να ποιητή, τον Γιάννη Ρίτσο, που 
έγραψε τα ποιήματα «Ισμήνη» και 
«Φαίδρα» στην δεκαετία του ’70. 

Ακολούθησε συζήτηση και ερωτή-
σεις από το κοινό για την παρά-
σταση, που «ανέβηκε» στο Θέατρο 
«Varia». 

Στις 28 Νοεμβρίου, η «Ισμήνη», 
που αντιπροσώπευε το νερό, στις 
29 Νοεμβρίου, η «Φαίδρα» που 
αντιπροσώπευσε την φωτιά και 
στις 30 Νοεμβρίου, ο «Αίαντας» 
που… μετατράπηκε στον αέρα, συ-
νέθεσαν ένα συγκλονιστικό σκηνι-
κό, που έφτασε στο ζενίθ του στις 3 
Δεκεμβρίου, με την «Τριλογία των 
στοιχείων» στο σύνολό της να συ-
ναρπάζει τους Βρυξελλιώτες! 

Η Μαριάν Πουσέρ, καταξιωμένη 
ηθοποιός από την πόλη του Βερ-
βιέ,  «παίζει» με τις… μοίρες των 
Ισμήνης, Φαίδρας και Αίαντα, 
έδωσε σώμα και φωνή σε μία καθ’ 
όλα αρμονική συνύπαρξη, που 
απέπνεε σε όλες τις εκφάνσεις τον 
Γιάννη Ρίτσο.  

Το Ελληνικό Κέντρο αγκάλιασε και 
υποστήριξε το τολμηρό θεατρικό 
εγχείρημα από το ξεκίνημα.  Στις 
29 Νοεμβρίου, οι μαθητές του τμή-
ματος Β1 εκμάθησης ελληνικών 
του Κέντρου με πρωτοβουλία του 
υπεύθυνου του τμήματος Γιώργου 
Γιούπη, παρακολούθησαν την πα-
ράσταση ΄΄Φαίδρα΄΄. Μετά το τέλος 
της παράστασης στο φουαγιέ του 
Θεάτρου ακολούθησε μία πολύ 
ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον 
σκηνοθέτη και την ηθοποιό, που 
προστέθηκαν στην παρέα της ομά-
δας των μαθητών του Ελληνικού 
Κέντρου.

Στην «κεντρική» παράσταση, εξάλ-
λου, της 3ης Δεκεμβρίου, το Ελλη-
νικό Κέντρο ήταν παρών στο Θέα-
τρο «Varia”, έχοντας «στήσει» το 
δικό του stand, προσφέροντας τον 
παραδοσιακό ελληνικό καφέ στους 
θεατές που επέλεξαν να περάσουν 

μία μαγευτική Κυριακή μέσα στο… 
λαβύρινθο της αρχαίας ελληνικής 
τραγωδίας.  Επίσης, το χορευτικό 
του Ελληνικού Κέντρου παρουσία-
σε ένα πλούσιο ρεπερτόριο ελληνι-
κών παραδοσιακών χορών.

Την ίδια μέρα, το ράδιο Panik μετέ-
διδε απευθείας το πρόγραμμά του 
από το χώρο του θεάτρου «Varia», 
σε μία εκπομπή του που είχε ως 
θέμα την Ελλάδα, στην οποία ήταν 
προσκεκλημένος, μεταξύ άλλων,  
και ο πρόεδρος του Ελληνικού και 
Διαπολιτιστικού Κέντρου, Σάκης 
Δημητρακόπουλος, ο οποίος μίλη-
σε για  την Ελλάδα, την κρίση και 
την μετανάστευση, μίλησε και για 
το ιστορικό και τη δράση επίσης 
του  Ελληνικού και Διαπολιτιστικού 
Κέντρου.     

Στιγμιότυπο από τη Θεία Λειτουργία 

Σε συνεργασία με τον τραπεζικό  
ασφαλιστικό όμιλο RGF, το ελλη-

νικό φοροτεχνικό γραφείο Fiduciaire 
FISKOPHIL  διοργάνωσε με επιτυ-
χία στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 19 
Οκτωβρίου, ημερίδα αφιερωμένη 
στις φορολογικές εξελίξεις, με θέμα 
«Comment optimaliser le package 
salarial du dirigeant d’entreprise» 
όπου συμμετείχαν γνωστοί επιχει-
ρηματίες, επαγγελματίες Ι.Τ., ιατροί 
κ.ά.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στον 
ιστορικό χώρο του Château Sainte-
Anne, όπου στο παρελθόν φιλοξέ-
νησε μεγάλες προσωπικότητες που 
εργάστηκαν για τη διεύρυνση των 
κοινωνικό-πολιτιστικών σχέσεων 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης.
Ομιλητές της ημερίδας ήταν ο κ. 
Φίλιππος Κοτσαρίδης, φοροτεχνι-
κός και επικεφαλής του γραφείου 
Fiskophil, ο κ. Leblicq, ασφαλιστι-
κός και οικονομικός σύμβουλος και 
η κα Caroline Hubin, υπεύθυνη του 
Ασφαλιστικού τμήματος IARD του 
ομίλου RGF. 
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις προ-

σεχείς φορολογικές αλλαγές και εξε-
λίξεις σε εταιρικό αλλά και ιδιωτικό 
επίπεδο, στα πλαίσια χρήσης της 
κρατικής εφαρμογής Tax shif. Επί-
σης, δόθηκε η ευκαιρία στους συμ-
μετέχοντες να ενημερωθούν για τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν 
να αυξήσουν τα κέρδη μιας επιχεί-
ρησης, βελτιώνοντας το φορολογικό 
και ασφαλιστικό της τμήμα. 
Τέλος, συζητήθηκαν λεπτομερώς 
προτάσεις για τη χρήση των εται-

ρικών μικτών κερδών για την αγορά 
ακινήτων σε ιδιωτικό επίπεδο.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν 
πάνω από 70 άτομα,  ανάμεσα 
στους οποίους και πολλοί ομογε-
νείς. Μετά το πέρας της παρου-
σίασης, ακολούθησε μια όμορφη 
δεξίωση, όπου οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
επιχειρηματικές ιδέες και απόψεις 
και να επεκτείνουν ουσιαστικά το 
networking.
Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον το επόμενο walking dinner 
conference που ετοιμάζεται. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
www.fiskophil.com   

Ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα,  κ. Σταύρος Μπένος

Την καταξιωμένη ηθοποιό, Κατερίνα 
Διδασκάλου υποδέχθηκε στις 12 
Νοεμβρίου ο ΚΥΚΛΟΣ στο μονόλογο 
του Αντώνη Τσιπιανίτη, «Η πόρνη 
από πάνω». Η ζωή της Ερατούς, 
μιας παντρεμένης νοικοκυράς, αλ-
λάζει όταν μια πόρνη εγκαθίσταται 
στο διαμέρισμα πάνω από το δικό 
της.  Η Κατερίνα Διδασκάλου σε ένα 
μοναδικό ρεσιτάλ ηθοποιίας ταξί-
δεψε το Βρυξελλιώτικο κοινό για 70 
λεπτά από το γέλιο στη συγκίνηση, 
παραμένοντας κάθε στιγμή στην 
πραγματικότητα για να οδηγήσει σε 
ένα τέλος έκπληξη. Ο μονόλογος του 
Αντώνη Τσιπιανίτη « Η πόρνη από 
πάνω», σε σκηνοθεσία του Σταμάτη 
Πατρώνη «καθήλωσε» τους θεατές 

που παρευρέθηκαν στον «Κύκλο», 
«αγγίζοντας» θέματα όπως ο έρω-
τας, η απόρριψη, η προδοσία, η βα-
ναυσότητα σε βάρος των γυναικών, 
η έλλειψη αυτοεκτίμησης και οι διε-
φθαρμένοι δημόσιοι λειτουργοί… 

Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργάνωσε η 
Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών 
την μουσικοχορευτική της βρα-
διά στις 9 Δεκεμβρίου. Λίγες μέρες 
πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, 
τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας 
και οι καλεσμένοι τους στην αίθου-
σα «Κεράσια» στο Saint Gilles εί-
χαν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
διασκεδάσουν, να χορέψουν και να 
γευτούν υπέροχα εδέσματα. Επιπρο-

σθέτως, κληρώθηκαν   για δύο τυχε-
ρούς, δύο αεροπορικά εισιτήρια της 
AEGEAN(aller-retour), με την βραδιά 
όπως είναι φυσικό να είναι γεμάτη 
με ευχές για τις Χριστουγεννιάτικες 
γιορτές. 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή χαράς 
και προσφοράς στα παιδιά που 
έχουν ανάγκη, διοργάνωσε με επι-
τυχία στις 10 Δεκεμβρίου το Λύκειο 
Ελληνίδων Βρυξελλών στο Centre 
Interinstitutionnel Europeen. Η γιορ-
τή ήταν αφιερωμένη στο «Χαμόγελο 
του Παιδιού», μιας και έσοδα της 

Χριστουγεννιάτικης γιορτής θα προ-
σφερθούν για τις ανάγκες της σημα-
ντικής αυτής οργάνωσης και εκ των 
πραγμάτων σε παιδιά που έχουν 
ανάγκη μέσα στα Χριστούγεννα και 
ουχί μόνο…Πιστό στην κοινωνική 
του προσφορά, το Λύκειο Ελληνίδων 
Βρυξελλών διοργάνωσε με αγάπη 
λοιπόν αυτή την γιορτή που σημείω-
σε επιτυχία και κατά την διάρκεια της 
οποίας, μικροί και μεγάλοι είχαν την 
ευκαιρία να χορέψουν, να τραγου-
δήσουν, να πουν τα παραδοσιακά 
κάλαντα και να γευτούν εξαιρετικά 
εδέσματα!

Στα πλαίσια του εορτασμού των 25 
ετών από την ίδρυσή του, το Ελλη-
νικό Θέατρο Βελγίου παρουσίασε 
στις 9 και 10 Δεκεμβρίου δύο μονο-
λόγους του Ι. Καμπανέλλη. Σε σκη-
νοθεσία του Γιάννη Γαβρά παρου-
σιάστηκαν «Ο Επικήδειος» με τον 
Γιώργο Ανδρονίδη και το «Γράμμα 
στον Ορέστη» με την Ελένη Καξερή, 
με την εκδήλωση να παρουσιάζει 
ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία. Η 
εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον 
Γιώργο Ανδρονίδη, ιδρυτικό και 
ενεργό μέλος του Ελληνικού Θεάτρου 
Βελγίου από το 1992. 

Την ταινία του Γιώργου Ζώη, 
Interruption, προέβαλλε ο Κύ-

κλος στις 3 Δεκεμβρίου, με το συ-
γκεκριμένο φιλμ να αποτελεί την 
πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του 
Έλληνα δημιουργού. Το Βρυξελλιώ-
τικο κοινό είχε μία πρώτης τάξεως 
ευκαιρία να παρακολουθήσει μία 
κινηματογραφική αποδόμηση της 
Ορέστειας, τις ερμηνείες της οποίας 
ψάχνει να εντοπίσει στην σύγχρονη 
εποχή. Μία, αν μη τι άλλο, πρωτο-
ποριακή δημιουργία από τον Γιώρ-
γο Ζώη, αφού λίγο μετά την έναρξη 
της ταινίας, μία ομάδα αγοριών και 
κοριτσιών καταλαμβάνει τη σκηνή, 
αποκλείει τους πρωταγωνιστές σ’ 
ένα γυάλινο κελί και ζητά από τους 
θεατές να καθορίσουν την εξέλιξη 
της παράστασης!  

Σύντομη ανασκόπηση εκδηλώσεων

Εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
ΠΑΝΗΓΥΡΗ του Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Στιγμιότυπο με το χορευτικό συγκρότημα του Ελληνικού Κέντρου 
κατά την παρουσίαση παραδοσιακών χορών στο Θέατρο Varia

 «Η Τριλογία των στοιχείων»
και  ο Γιάννης Ρίτσος                    

κατέπληξαν τις Βρυξέλλες                                             

Σε συνεργασία με το περιφερει-
ακό όργανο Mission Locale της 

δημαρχίας του SAINT GILLES το  
Ελληνικό και Διαπολιτιστικό Κέντρο  
Βρυξελλών συμμετέχει σε διάφορες 
εκδηλώσεις και συνεργασίες με άλ-
λους συλλόγους μέσα στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων του Parcours de 
Diversité του δήμου Saint Gilles.

O στόχος των ΄΄Διαδρομών΄΄ του 
Saint  Gilles  είναι μέσα από τις πο-
λιτισμικές ανταλλαγές και την ανά-
δειξη της «Διαφορετικότητάς» μας 
αλλά και των «Ομοιοτήτων» μας, 
να καταπολεμηθούν η άγνοια, τα 
στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, 
οδηγώντας σε μία πιο αρμονική συ-
νύπαρξη και ένταξη στην κοινωνική 
ζωή του Δήμου,  που λειτούργησε 
ανέκαθεν και λειτουργεί ως Δήμος 
υποδοχής μεταναστών και προ-
σφύγων, διαφόρων προελεύσεων 
και εθνικοτήτων και κατά συνέπεια 
νοοτροπιών, κουλτούρας και θρη-
σκευμάτων.

Το φετινό δε σύνθημα του Parcours 
Diversité ήταν χαρακτηριστικό : 
«Ensemble pour 1060»,  (σε ελεύ-
θερη  μετάφραση:  ΄΄Μαζί για το 

1060΄΄). Το 1060 είναι ο ταχυδρομι-
κός κώδικας της περιοχής.  
Το κλείσιμο των Διαδρομών του 
2017, παρουσία του Δημάρχου κ.  
Charles Piquet, του  αντιδημάρχου 
Thierry Van Campenhout και αντι-
προσώπων φορέων και συλλόγων 
του Δήμου, φιλοξενήθηκε  την Πα-
ρασκευή 1η Δεκεμβρίου  στο χώρο 
του Συλλόγου CEMôme asbl.   Στο 
πρόγραμμα της  βραδιάς  παρουσι-
άστηκε η παράσταση « Ιl était une 
fois l’Europe », με την πρωτοβουλία 
της  l’asbl Konitza, καθώς και επίδει-
ξη μόδας των δημιουργών των εργα-
στηρίων  Café-Couture.  
Η ομάδα του Ελληνικού Κέ-
ντρου συμμετείχε στην «Auberge 
espagnole» ( σε ελεύθερη  μετάφρα-
ση ΄΄γαστρονομικό πανδοχείο΄΄)  με 
ελληνικούς παραδοσιακούς μεζέ-
δες.

Αρμονική συνύπαρξη, πνεύμα συ-
νεργασίας και καλής θέλησης, ψυ-
χαγωγία και  πολιτισμός, τα θετικά 
και ελπιδοφόρα  μηνύματα των  φε-
τινών ΄΄Διαδρομών΄΄, που ελπίζου-
με ότι θα σηματοδοτήσουν και θα 
εμπνεύσουν ανάλογες μελλοντικές  
πολιτισμικές ανταλλαγές.     

Διαπολιτισμικές συνεργασίες
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Στιγμιότυπο από την ημερίδα για τις φορολογικές εξελίξεις 



 3                                                           Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ο Σ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων 
των Βρυξελλών «Καμιάν Κεν  Άρ-
γος», μαζί με το L’Amicale de la 
Rose Blanche, διοργανώνουν χορό 
flashmob  στο Molenbeek στην πλα-
τεία της καθολικής εκκλησίας του 
Σεν-Ζαν-Μπαμπτίστ. 

Βρυξελλιώτες από διάφορετικές 
προελεύσεις συγκεντρώνονται ήδη 
για αρκετές εβδομάδες και μαθαί-
νουν χορούς από την περιοχή του 
Πόντου. Αυτή η πρωτοβουλία είναι 
ένα μήνυμα ελπίδας στην πολυπολι-
τισμική μας πόλη.  Η ποικιλομορφία 
οδηγεί πάντα στον εμπλουτισμό. Η 
άρνηση των μειονοτήτων οδηγεί πά-
ντα σε φτώχεια! 

Ο σύλλογος το θεωρεί σημαντικό 
να εργαστεί με δεσμευτικό τρόπο. 
Το flashmob θα εκπαιδεύσει επί-
σης άτομα τουρκικής καταγωγής 
για να υπογραμμίσει την πολιτι-
στική τους διασύνδεση. Αυτή τη 
στιγμή ο σύλλογος μαθαίνει διά-
φορους χορούς από την περιοχή 
προέλευσής τους, τον Πόντο και 
τα παράλια της Μαύρης Θάλασ-
σας στην σημερινή Τουρκία. Μοι-
ράζονται την χορευτική παράδοσή 
τους με όλους τους Βρυξελλιώτες 
που θέλουν στο πλαίσιο του πρό-
τζεκτ La Rose Blanche, ένα συμ-
μετοχικό έργο  κληρονομιάς που 
αφορά το τελευταίο ελληνικό λαϊκό 
καφενείο με το ίδιο όνομα.   

Χορός flashmob  από το Σύλλογο Ποντίων 
και  το L’Amicale de la Rose Blanche

Ο καταξιωμένος στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό Κρητικός 
συγγραφέας ήταν στο επίκε-
ντρο της εκδήλωσης που διορ-
γάνωσε με τεράστια επιτυχία 
το ULB των Βρυξελλών στις 24 
Νοεμβρίου.

Επρόκειτο για μία βραδιά, όπου οι 
θεατές είχαν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν τον εμβληματικό στοχαστή και 
το έργο του, μέσα από πλούσιο οπτι-
κοακουστικό υλικό από το Μουσείο 
Καζαντζάκη της Κρήτης. 

Ήταν η πρώτη μεγάλη συνδιοργά-
νωση για τον Νίκο Καζαντζάκη, (με 
αφορμή τα 60 χρόνια από τον θάνα-
τό του), στην Ευρωπαική πρωτεύου-
σα, όπου το κοινό ταξίδεψε νοερά 
στην ζωή και το έργο του Έλληνα 
συγγραφέα. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανάγνω-
ση της «ΑΣΚΗΤΙΚΗΣ» « στα Ελληνι-

κά και τα Γαλλικά, ενώ εν συνεχεία ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Ν. 
Καζαντζάκης, Μιχάλης Ταρουδάκης 
και η Διευθύντρια του Μουσείου στην 
Κρήτη, Βαρβάρα Τσάκα, έβαλαν το 
κοινό μέσα στην πορεία του Κρητι-
κού ποιητή προς την αθανασία. 

Ακολούθως, διαβάστηκαν αποσπά-
σματα από το έργο του Νίκου Καζα-
ντζάκη «Ο Καπετάν Μιχάλης», πλαι-
σιωμένα από τραγούδια σε μουσική 
του Μάνου Χατζιδάκι, με την αρωγή 
του Λυκείου Ελληνίδων και της Ελλη-
νικής Χορωδίας των Βρυξελλών. 

Τέλος, προβλήθηκε μέρος από τα 
γυρίσματα της ταινίας του Γιάννη 
Σμαραγδή, « Ν. Καζαντζάκης», μία 
μόλις μέρα μετά την πρώτη επίσημη 
της ταινίας στην Αθήνα, με τους πα-
ρευρισκομένους να μπαίνουν στην 
ατμόσφαιρά της, λίγο πριν πάρει την 
τελική της μορφή…   

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Μα, θα πουν ορισμένοι, αν είναι 
τόσο εύκολο γιατί δεν το έχουν κά-
νει οι μέχρι σήμερα κυβερνώντες; 
Ειδικά που, αν είχαν πετύχει απτά 
αποτελέσματα, θα κέρδιζαν και την 
μέγιστη πλειοψηφία των ψηφοφό-
ρων…

Η απάντηση είναι, απλά, «το πολιτι-
κό κόστος», το οποίο, όλες  οι πρό-
σφατες κυβερνήσεις προσπάθησαν 
να το αποφύγουν… Δεν τα κατάφε-
ραν όμως και το πλήρωσαν εκλογι-
κά, όπως θα το πληρώσει εξάλλου 
και η σημερινή κυβέρνηση… 

Επίσης, το μεγαλύτερο κατά τη 
γνώμη μου πρόβλημα είναι ο λαϊ-
κισμός, οι περισσότεροι πολιτικοί 
μας, εκλέχθηκαν με λαϊκίστικα συν-
θήματα και για να μην χάσουν την 
εκλογική τους πελατεία προσπάθη-
σαν, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο,  
να αγνοήσουν τις υποδείξεις των 
εταίρων μας, παρά το γεγονός ότι 
η Χώρα μας βρισκόταν ήδη στην 
«εντατική»! Πίστεψαν δηλαδή πως, 
αυτοί, θα μπορούσαν να έχουν «και 
την πίτα ολάκερη και το σκυλί χορ-
τάτο»…

Αν όμως είχαν κατανοήσει έγκαιρα, 

πως στην οικονομική κατάσταση 
που βρισκόταν η Χώρα το πολιτικό 
κόστος θα ήταν, έτσι κι αλλιώς, ανα-
πόφευκτο θα μπορούσαν, η κάθε 
κυβέρνηση και η εκάστοτε σοβαρή 
αντιπολίτευση να συνεργαστούν και 
να αντιμετωπίσουν από κοινού και 
σε βάθος χρόνου το πρόβλημα… 
Αυτό εξάλλου έκαναν, περίπου, οι 
άλλες χώρες και, όλες, βγήκαν από 
τα μνημόνια μέσα στα δύο ή τρία 
χρόνια!

Εννοείται, πως αν τα βασικά κόμμα-
τα είχαν σταματήσει τον ανταγωνι-
σμό ανάμεσά τους  και αποφάσιζαν  
από κοινού τις «θέσεις της Χώρας» 
απέναντι στους θεσμούς, θα είχα-
με κι εμείς  βγει από την κρίση σε 
3 χρόνια… με λιγότερες θυσίες για 
τους πολίτες και με μικρότερο πολι-
τικό κόστος για τα κόμματα!

Γιατί δεν το έκαναν; Πιστεύω πως οι 
βασικές αιτίες είναι, τόσο η έλλειψη 
«πολιτικής κουλτούρας συνεργασί-
ας» και διορατικότητας, όσο και ιδε-
ολογικά κολλήματα και ιδεοληψίες…  
Δεν θέλω να πιστέψω πως, απένα-
ντι σε τόσο μεγάλα προβλήματα, θα 
μπορούσε να είναι η ανάγκη, έστω 
και για λίγο,  της εξουσίας και της 
καρέκλας…

                 Σάκης Δημητρακόπουλος

Συνέχεια στις δράσεις που έχει ανα-
λάβει η ΟΣΕΠΕ για την προώθηση 
του Ποντιακού ζητήματος, για την 
Ομοσπονδία Ποντίων στην Ευρώ-
πη με την ημερίδα που διοργάνω-
σε  στο Ευρωκοινοβούλιο, με τίτλο: 
«Άυλη μνημειακή και χριστιανική 
πολιτιστική κληρονομιά στην Τουρ-
κία σήμερα», την Τρίτη 17 Οκτωβρί-
ου 2017 .
Το Συνέδριο είχε  ως στόχο την 

ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής 
κοινής γνώμης στα ζητήματα της 
θρησκευτικής και πολιτισμικής κλη-
ρονομιάς των Ελλήνων στην κάθ’ 
ημάς Ανατολή.
Η ημερίδα διοργανώθηκε  σε συ-
νεργασία με το γραφείο του βου-
λευτή Θεόδωρου Ζαγοράκη και 
υποστηρίχτηκε  από την ομάδα του 
Λαϊκού Κόμματος του Ευρωκοινο-
βουλίου.   

Bazaar της «Panos & 
Cressida4Life» στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 
9/10/11 Δεκεμβρίου. Το bazaar έκα-
νε το πρώτο του ταξίδι φέτος στις 
Βρυξέλλες, με δώρα, λιχουδιές, χει-
ροποίητα γλυκά, κοσμήματα και άλ-
λες εκπλήξεις! Τα έσοδα του bazaar 
θα διατεθούν για την αγορά δυο 
θερμοκοιτίδων για τη Μονάδα Εντα-
τικής Νοσηλείας Νεογνών στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
Κρήτης και για την υποστήριξη της 
μικρής Μαρίας - Αρτέμιδος που νο-
σηλεύεται στο St. Luc Βρυξελλών . 

Ο Πολυχώρος Περίπλους από τις 
21/11 μέχρι τις 9/12 παρουσίασε την 
πρώτη ατομική έκθεση στις Βρυξέλ-
λες, της ζωγράφου και χαράκτριας 

Εύας Μελά. «Πάντα ζωγραφίζω, 
έχοντας μέσα μου δύο παράλλη-
λους δρόμους» υπογραμμίζει η 
Ελληνίδα ζωγράφος και συνεχίζει: 
« Από τη μια, σχεδιάζω τη φύση, 
πουλιά και τοπία, και από την άλλη 
θέμα μου γίνονται οι άνθρωποι, το 
βλέμμα τους. Τη φύση, την προ-
σεγγίζω λιτή, τις πιο πολλές φορές 
χωρίς να τη διαταράσσει η  ανθρώ-
πινη παρουσία, προσπαθώντας να 
δώσω το συναίσθημα που γεννά η 
αρμονία της, ασάλευτα, δίχως κίνη-
ση. Τα πουλιά, πάντα μικρά, ταπει-
νά, εκφράζουν τη  συντροφικότητα , 
την ελευθερία  αλλά και την επιθυ-
μία. Τους ανθρώπους προσπαθώ 
να τους προσεγγίσω  μέσα από τη 
δική τους ομορφιά,   όπως σημα-

δεύεται ο καθένας από την ιστορία  
του: τον πόλεμο,  τις στρατιωτικές 
επεμβάσεις,  τον  ξεριζωμό από 
τον τόπο του, την  προσφυγιά, την  
εκμετάλλευση, την ανεργία». Τα 
εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποι-
ήθηκαν στις 21/11  ενώ οι λάτρεις 
του είδους είχαν την δυνατότητα να 
θαυμάσουν έργα, που είναι σημεία 
μια πορείας αρκετών χρόνων, με τη 
φιλοδοξία να δώσει η παρουσίαση 
αυτή τη δυνατότητα για ένα δημιουρ-
γικό διάλογο «εκτός των τειχών», 
όπως επισημαίνει η Εύα Μελά.

Η Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας 
της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς 

Θεσμούς σε συνεργασία με την 
Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την Εστία Ελλάδας Κύπρου, 
διοργάνωσαν εκδήλωση παρου-
σίασης του τόμου «Χριστιανική 
Τέχνη-Συλλογή Χριστοφόρου», 
στις 26 Οκτωβρίου στην Αντι-
προσωπεία της Εκκλησίας της 
Κύπρου. Η παρουσίαση της έκδο-
σης εντάσσεται στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων: «Πάφος Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα 2017» και τελεί υπό 
την αιγίδα του Μόνιμου Αντιπρό-
σωπου της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δρ 
Νικόλα Αιμιλίου. Ομιλητής ήταν 

ο Πρέσβης ε.τ. κ. Χαράλαμπος 
Χριστοφόρου. Μετά το πέρας της 
εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου Ελλήνων Υπαλλήλων 
Διεθνών Οργανισμών (ΣΕΥΔΟ), 
αποφάσισε να προσφέρει απευθεί-
ας από το ταμείο του Συλλόγου το 
ποσό των 2.000 ευρώ ως συμβολή 
στην ανακούφιση των πληγέντων 
από την πρόσφατη θεομηνία στη 
Μάνδρα Αττικής. Κάλεσε, εξάλλου 
τα μέλη του αλλά και όλους τους 
φίλους του ΣΕΥΔΟ να  βοηθήσουν 
ώστε να συγκεντρωθεί και ένα συ-
μπληρωματικό ποσό που επίσης 
θα διατεθεί για τους πληγέντες 
κατοίκους της Μάνδρας ενόψει 

των εορτών των Χριστουγέννων. 

Ο Σύλλογος Alexandre Le Grand 
του Σαρλερουά παρουσίασε με 
μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 
1η Δεκεμβρίου 2017, στην αί-
θουσα Maison des Médecins στο 
Charleroi, μία πολύ ενδιαφέρουσα 
διάλεξη, με θέμα:  “ Η μεγάλη ελ-
ληνική ζωγραφική στους τάφους 
της Αρχαίας Μακεδονίας: Νέα 
αποτελέσματα της έρευνας ”. 
Το θέμα επιμελήθηκε και παρου-
σίασε η  εντεταλμένη ερευνήτρια  
του Ερευνητικού Κέντρου Ελλη-
νικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας 
του Εθνικού Ιδρύματος Επιστη-
μονικής Έρευνας της Αθήνας 
κα Χαρίκλεια Μπρεκουλάκη. 

Σύντομη ανασκόπηση εκδηλώσεων

Διαχείριση της κρίσης         
και διαφθορά            

Το ΔΣ των Ποντίων Βρυξελλών 
οργάνωσε μια ιδιαίτερα ζωντα-

νή ποντιακή βραδιά με την ευκαιρία 
των 40 χρόνων δράσης του Συλλό-
γου, στα πολιτιστικά και ποντιακά 
δρώμενα του Βελγίου και όχι μόνο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και 
συμμετείχαν και φίλοι από Ελλά-
δα, όπως τα μέλη του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Πέντε Βρυσών, τα οποία 
ήρθαν ειδικά στις Βρυξέλλες για να 
εμπλουτίσουν με την παρουσία τους 
την εκδήλωση, με το χορευτικό τους 
τμήμα το οποίο μας παρουσίασε και 
όμορφους παραδοσιακούς χορούς. 
Μετά την σχετική επετειακή ομι-
λία του και τους χαιρετισμούς,  ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων 
Βρυξελλών Γιώργος Σιδηρόπουλος 
αντάλλαξε αναμνηστικά δώρα με 

την πρόεδρο του Συλλόγου Πέντε 
Βρυσών Εύα Γεωργιάδου, επισφρα-
γίζοντας τις πολύχρονες αδελφικές 
σχέσεις των δύο σωματείων.
Το μουσικό  μέρος της βραδιάς κά-
λυψαν αντάξια  οι καλλιτέχνες Φό-

ρης Απατσίδης (λύρα, τραγούδι), 
Μπάμπης Ιωακειμίδης (τραγούδι) 
και Δημήτρης Οταπασίδης (νταού-
λι), δημιουργώντας μία όμορφη και 

ευχάριστη γιορταστική ατμόσφαιρα, 
την οποία συμπλήρωσαν ο χορός, 
τα ποτά και φυσικά οι μεζέδες.
Από την πλευρά μας ευχόμαστε στο 
Σύλλογο χρόνια πολλά και δραστή-
ρια.  .   

Σύλλογος Ποντίων Βρυξελλών 
Γιορτή για  τα 40 χρόνια του με φίλους από την Ελλάδα

Στιγμιότυπο με το χορευτικά των Πέντε Βρυσών

Ο πρόεδρος του Συλ. Ποντίων κ. 
Γ. Σιδηρόπουλος απευθύνει χαιρετισμό

Αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη  
60 χρόνια μετά.

Η “Liège Athènes du Nord” 
ξαναγεννιέται!

Στο τέλος της δεκαετίας του 
80, μετά από πρωτοβουλία 

του τότε Προξένου της Λιέγης και 
σημερινού Κομισάριου Δημήτρη 
Αβραμόπουλου, δημιουργήθη-
κε στη Λιέγη το Σωματείο χωρίς 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα “Liège 
Athènes du Nord” (Λιέγη, Αθήνα 
του Βορρά). 

Η ονομασία του Σωματείου επιλέ-
χτηκε επειδή το Μεσαίωνα, το όνο-
μα αυτό, χρησιμοποιούταν  συχνά 
όταν αναφέρονταν στην πόλη της 
Λιέγης ή το Πριγκιπάτο, κι αυτό  
γιατί ανθούσε η διανόηση, οι τέ-

χνες και ο πολιτισμικός πλούτος! 

Τα πρώτα χρόνια από τη σύστασή 
του το σωματείο “Liège Athènes 
du Nord” οργάνωσε αρκετές αξιό-
λογες δράσεις, χάρη στις οποίες 
αναπτύχθηκαν ακόμη περισσό-
τερο οι δεσμοί της Λιέγης με την 
Ελλάδα.
Όμως στη συνέχεια, μέσα στη δε-
καετία του 90, έπεσε σταδιακά σε 
αδράνεια.

Με την δημιουργία νέου Ελληνικού 
Προξενείου στη Λιέγη το 2014 με 
Επίτιμο  Πρόξενο τον κύριο Robert 
Laffineur, η ιδέα της επαναδρα-
στηριοποίησης του Σωματείου 
“Liège Athènes du Nord” επανήρ-
θε στην επικαιρότητα και μετά από 

ορισμένες διαβουλεύσεις, αποφα-
σίστηκε η επανεκκίνησή του.
Η Γενική Συνέλευση ορίστηκε και 
πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμ-
βρίου 2017.

Επίτιμος προσκεκλημένος ήταν ο 
Δημήτρης Αβραμόπουλος ο οποί-
ος,  δεν έπαψε να διατηρεί δε-
σμούς με τη Λιέγη, την Πόλη στην 
οποία εξάλλου ξεκίνησε και η Δι-
πλωματική του σταδιοδρομία! 

Τα βασικά θέματα που συζητήθη-
καν ήταν η «επικαιροποίηση» του 
Καταστατικού και οι προτάσεις θε-

μάτων για τις δράσεις του 2018. 
Εκλέχθηκαν επίσης τα μέλη του  
Διακριτικού Συμβουλίου που εί-
ναι:  ο Jean-Marc Létard πρόε-
δρος, ο Νικόλαος Τσιτσίγκος και 
η Σταματία Σταμούλου αντιπρό-
εδροι, η Geneviève Coura γραμ-
ματέας, ο Jacques Lilien ταμίας 
και ο Χρίστος Στυλιάρας, ελεγκτής 
οικονομικών.

Η Γενική Συνέλευση ανακήρυξε  
τον Επίτιμο Πρόξενο κ. Robert 
Laffineur Επίτιμο Μέλος και τον 
κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο Επίτιμο 
Πρόεδρο. 

Τέλος, η Ελληνική Πρεσβεία στο 
Βέλγιο έθεσε το Σωματείο υπό την 
υψηλή της Προστασία.    

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πλαισιωμένος από τον καλλιτέχνη Κώστα 
Λευκόχειρ, τη σύζυγό του και τον ιερέα της Λιέγης, Νικόλαο Παλαμιανάκη

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ Βελγίου ορ-
γάνωσαν, την Κυριακή 19 Νο-

εμβρίου, εκδήλωση στις Βρυξέλλες 
για την επέτειο των 100 χρόνων 
από την Οκτωβριανή Επανάστα-
ση.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλω-
ση ήταν ο Κώστας Παπαδάκης, 
μέλος της ΚΕ και ευρωβουλευτής 
του ΚΚΕ, ο οποίος μεταξύ άλλων 
υπογράμμισε πως το ΚΚΕ, δεν 
τιμά την Οκτωβριανή Επανάστα-
ση «μουσειακά» αλλά την μελετάει 

και επωφελείται από την πλούσια 
εμπειρία της, η οποία εμπνέει και 
τη δική του δράση και ιστορία… 

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, 
παρακολούθησαν ένα βίντεο της 
ΚΕ για τα «100 χρόνια από την 
Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επα-
νάσταση» στο οποίο υπήρχαν 
γαλλικοί και αγγλικοί υπότιτλοι.  
Στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχε 
επίσης και σχετική έκθεση – αφιέ-
ρωμα, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με 
τη «Διεθνή». 

Εκδήλωση του ΚΚΕ Βελγίου
για την επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης

Το Ποντιακό ζήτημα μπαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο 
με πρωτοβουλία της ΟΣΕΠΕ

Προβολές στο Νίκο Καζαντζάκη

Ο Πρωτοπόρος σελιδοποιείται και 
εκδίδεται από το Ελληνικό και  

Διαπολιτιστικό Κέντρο  Βρυξελλών 
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Σύμφωνα με  τη Διακυβερνητική 
Επιτροπή της Σύμβασης για τη 

Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (UNESCO, 2003), με  
απόφαση που πάρθηκε στη 12η 
ετήσια συνεδρίασή της, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Κορέα από 
τις 4 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2017, 
το ρεμπέτικο τραγούδι βρίσκεται 
πλέον στον Κατάλογο της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Αν-
θρωπότητας.
Η απόφαση αναφορικά με την εγ-
γραφή του Ρεμπέτικου έχει ως στό-
χο την επιτυχή ανάδειξη «του δυ-
ναμικού χαρακτήρα του, καθώς και 
της εξέλιξής του σε ισχυρό σημείο 
αναφοράς για τη συλλογική μνήμη 
και ταυτότητα των Ελλήνων».
Το Ρεμπέτικο αποτελεί πλέον ένα 
ξεχωριστό κεφάλαιο του ελληνικού 
αστικού λαϊκού πολιτισμού, που 
άκμασε το πρώτο μισό του 20ού 
αιώνα διατηρώντας  επιρροές από 
το δημοτικό και το μικρασιάτικο 
τραγούδι. Παράλληλα, αντικατο-
πτρίζει το ιστορικό και κοινωνικό 
πλαίσιο της εποχής, όπου αναπτύ-
χθηκε, και ιδιαιτέρως τη ζωή των 
φτωχότερων τάξεων και των ευά-
λωτων κοινωνικών ομάδων ενώ 
σταδιακά η κοινωνική του βάση 
επεκτάθηκε στους πρόσφυγες, 
στην εργατική και τη μεσοαστική 

τάξη, ενώ σήμερα αναγνωρίζεται 
από ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Με την απόφαση αυτή δίνεται, ταυ-
τόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανάδειξη όψεων της πολιτιστικής 
κληρονομιάς που έως σήμερα 
παρέμεναν στο περιθώριο, λόγω 
του ότι δεν υπήρχε το κατάλληλο 
θεσμικό πλαίσιο για την προβολή 
τους κυρίως σε διεθνές επίπεδο.
Το ρεμπέτικο είναι το πέμπτο στοι-
χείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς που εγγράφει η Ελλάδα στον 
Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της Ανθρωπότητας (UNESCO, 
2003). Έχουν προηγηθεί η Μεσο-
γειακή Δίαιτα (από κοινού με την 
Ιταλία, Ισπανία, Μαρόκο, Πορτο-
γαλία, Κύπρο, Κροατία), η Παρα-
δοσιακή Μαστιχοκαλλιέργεια στη 
Χίο, η Τηνιακή Μαρμαροτεχνία και 
το εθιμικό δρώμενο των Μωμόγε-
ρων.
Φάκελο υποψηφιότητας για εγ-
γραφή στον ίδιο κατάλογο της 
UNESCO έχει υποβάλει η Ελλάδα 
(από κοινού με τις Γαλλία, Ελβετία, 
Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο, 
Σλοβενία) για την Τέχνη της Ξερο-
λιθιάς. Ο φάκελος υποψηφιότητας 
πρόκειται να αξιολογηθεί από τις 
αρμόδιες επιτροπές της UNESCO 
το φθινόπωρο του 2018.   

Το ρεμπέτικο τραγούδι έχει πλέον μια 
θέση στα μνημεία της Unesco  

Την Τετάρτη στις 6 Δεκεμβρίου 
2017, πραγματοποιήθηκε και είχε 
μεγάλη επιτυχία  η χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή που διοργάνωσε 
το Γραφείο Τύπου και Επικοινω-
νίας της Πρεσβείας της Ελλάδας 
στο Βέλγιο στο κτίριο του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυ-
ξέλλες, με την υποστήριξη του 
Αντιπροέδρου του Ευρωκοινο-
βουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη 
και των Ευρωβουλευτών Κων-
σταντίνας Κούνεβα και Στέλιου 
Κούλογλου. 

Συμμετείχαν πολιτιστικοί φορείς 
από την Ελλάδα καθώς και φορείς 
ομογενών του Βελγίου. Συγκεκριμέ-
να στην εκδήλωση έλαβαν μέρος με 
τραγούδια και χορούς το Ελληνικό 
Τμήμα του Ευρωπαϊκού Σχολείου 
Βρυξελλών, η Ελληνική Χορωδία 
Βρυξελλών, το Ελληνικό Παρα-
δοσιακό Χορευτικό Συγκρότημα 
TRADIDANSE της Μαρίας Δούβα-
λη, ο Σύλλογος Κρητών Βελγίου, το 
Λύκειο Ελληνίδων Βρυξελλών και 
μουσικά συγκροτήματα της Αστυ-
πάλαιας και της Κρήτης. 

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν ελ-
ληνικά εδέσματα, όπως παστέλια, 
μελομακάρονα, κουραμπιέδες, ρακί, 
σούμα και άλλα, που ήρθαν από 
την Ελλάδα ειδικά γι αυτό το σκοπό.  
Στη γιορτή, που τίμησε με την πα-
ρουσία της η Πρέσβης της Ελλάδας 
στο Βέλγιο κα. Ελευθερία Γαλαθι-
ανάκη, χαιρετισμούς απηύθυναν 
ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου 
Παναγιώτης Αγραφιώτης, οι τρεις 
Ευρωβουλευτές και η Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού της Αστυπάλαιας Μαρία 
Καμπούρη.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Δ. Παπαδημούλης, 
δήλωσε πως ήταν μια «βραδιά αφι-
ερωμένη στην ελληνική γιορτινή πα-
ράδοση αυτών των ημερών, όπως 
τη ζούμε και τη χαιρόμαστε στη 
χώρα μας την Ελλάδα». Ευχήθηκε 
ακόμη «για έναν κόσμο όπου ο κάθε 
άνθρωπος θα μπορεί να έχει σπίτι, 
οικογένεια και μια χώρα για να ζει 
με ασφάλεια και ειρήνη».

Στο καλωσόρισμα της η κ. Κούνε-
βα συνεχάρη τους διοργανωτές και 

ευχήθηκε ο νέος χρόνος να έλθει 
με καλύτερες πολιτικές για τη ζωή 
των ανθρώπων. «Τα παιδιά μας να 
μεγαλώσουν με αγάπη και να στα-
ματήσουν οι πόλεμοι στον κόσμο», 
ευχήθηκε η κ. Κούνεβα.

Ο ευρωβουλευτής Στ. Κούλογλου, 
από τον οποίο ξεκίνησε και η πρω-
τοβουλία της γιορτής, τόνισε ότι «η 
σημερινή βραδιά είναι γεμάτη Ελλά-
δα. Η χώρα μας ήταν συχνά αντικεί-
μενο άδικων επιθέσεων και πρέπει 
εμείς αλλά και όλοι οι Έλληνες ευ-

ρωβουλευτές να προσπαθήσουμε 
να αλλάξουμε αυτή την εικόνα».
Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων και 
οι Ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφα-
λογιάννης (Νέα Δημοκρατία), Νί-
κος Ανδρουλάκης (Ελιά), Γιώργος 
Γραμματικάκης (Ποτάμι), Κώστας 
Χρυσόγονος (Ανεξάρτητος), Τάκης 
Χατζηγεωργίου (Κύπρος, ΑΚΕΛ) 
και Χέλμουτ Σολτς (Γερμανία, Die 
Linke).  Παράλληλα  εκτέθηκαν έργα 
ζωγραφικής με θέμα την Ελλάδα 
από την ζωγράφο και λογοτέχνη Τα-
μάρ Λεβί.   

Ελληνική Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
στο Ευρωπαικό Κοινουβούλιο 

Βραβείο ερμηνείας απονεμήθηκε στη 
Δάφνη Πατακιά 

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, 
υπογράφτηκε από τον Υπουρ-

γό Theo Francken, την πρόεδρο 
της Κοινότητος Αγίου Αιγιδίου, 
κυρία Hilde Kieboom, τον Καρδι-
νάλιο Μαλινών και Βρυξελλών κ. 
Jozef De Kesel και τους άλλους 
αρχηγούς των Αναγνωρισμένων 
Θρησκειών στο Βέλγιο, μία συμ-
φωνία  άφιξης και υποδοχής 150 
Σύρων προσφύγων στο Βέλγιο. 
Με βάση αυτή την συμφωνία, 150 
Σύροι πρόσφυγες θα μεταφερθούν 
από την Τουρκία και τον Λίβανο 
στα πλαίσια μιας ανθρωπιστικής 

άδειας ασύλου. Κατά την περίοδο 
της διαδικασίας χορήγησης ασύ-
λου θα φιλοξενηθούν στο κέντρο 
Fedasil, υπεύθυνοι όμως για την 
παραμονή τους θα είναι οι θρη-
σκευτικές κοινότητες του Βελγίου.  
Το σχέδιο θα υλοποιηθεί μέσα στο 
2018.
Οι 150 Σύριοι πρόσφυγες θα επι-
λεχτούν με κριτήριο την «ευπάθεια 
της κατάστασής τους». Πρόκειται 
κυρίως για οικογένειες με παιδιά, 
αλλά και για ηλικιωμένους, κα-
θώς και άτομα που χρειάζονται 
εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη. 
Θα ληφθούν επίσης υπόψη και οι 
δεσμοί τους με το Βέλγιο. Επίσης 
αφορά ανθρώπους όλων των θρη-
σκευτικών πεποιθήσεων. 
Πρόκειται για μία πρόσθετη πρω-

τοβουλία, πέρα από τη δέσμευση 
του Βελγίου να δεχθεί 1.500 πρό-
σφυγες μέσα στο 2018, στα πλαί-
σια του Ευρωπαϊκού Προγράμμα-
τος επαναπατρισμού. 
Ο Υπουργός υπογράμμισε επίσης 
πως το προφίλ των υποψήφιων θα 
ελεγχθεί  εκ των προτέρων, ώστε 
οι αρχές να γνωρίζουν ποιοί άν-
θρωποι  θα μπουν στο Βέλγιο… Κι 
αυτό για την ασφάλεια όλων...
Τα έξοδα του ταξιδιού και της 
υποδοχής των προσφύγων θα τα 
αναλάβουν, όλες μαζί, οι Αναγνω-
ρισμένες Θρησκείες στο Βέλγιο 

(Χριστιανικές Εκκλησίες, ο Ιουδαϊ-
σμός και το Ισλάμ). Είναι δηλαδή το 
έργο μιας μοναδικής οικουμενικής 
και διαθρησκειακής συνεργασίας. 

Η Κοινότητα Αγίου Αιγιδίου είναι 
ο εμπνευστής του προγράμματος 
«Ανθρωπιστικοί Διάδρομοι», η δι-
εθνής αυτή χριστιανική οργάνωση, 
έχει ήδη υπογράψει, σε συνεργασία 
με Ρωμαιοκαθολικούς Επισκόπους 
και Ενώσεις Ρωμαιοκαθολικών και 
Προτεσταντικών, παρόμοιες Συμ-
φωνίες στην Ιταλία και Γαλλία για 
την υποδοχή αντίστοιχα 2.500 και 
500 προσφύγων σε αυτές τις χώ-
ρες. Το Βέλγιο είναι η τρίτη Χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που 
υλοποιεί πρόγραμμα «Ανθρωπι-
στικών Διαδρόμων».  .   

«Δρόμος Ανθρωπιάς προς το       
Βέλγιο» για 150 Σύρους Πρόσφυγες

Στο Festival Cinéma 
Méditerranéen στις Βρυξέλλες, 

βραβεύθηκε και η Δάφνη Πατακιά, 
κόρη του δικού μας Αποστόλη,  για 
την ερμηνεία της στην ταινία DJAM 
του Tony Gatlif, η οποία απέσπα-
σε και το βραβείο του κοινού στο 
Φεστιβάλ.

Επίσης,  για την ερμηνεία του 
βραβεύτηκε και ο Pio Amato, για 
την ταινία A Ciambra του Jonas 
Carpignano.Μεγάλη νικήτρια της 
βραδιάς ήταν η Αλγερινή σκηνοθέ-

της και συγγραφέας Rayhana, για 
το φιλμ «À mon âge je me cache 
encore pour fumer» (στην ηλικία 
μου πρέπει ακόμη να κρύβομαι για 
να καπνίσω), το οποίο  απέσπασε 
το Grand Prix (Πρώτο Βραβείο) του 
φετινού Φεστιβάλ.

Τέλος, το φιλμ «La Belle et la 
meute» του Kaouther Ben Hania 
απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της 
Επιτροπής και το «More» του Onur 
Saylak κέρδισε το νεανικό βραβείο 
Επιτροπής.   

Στιγμιότυπο με το κοινό και τα παιδιά του Ευρωπαϊκού Σχολείου

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση παραδοσιακών χορών

Στιγμιότυπο από την υπογραφή της συμφωνίας

Μετά την απώλεια του Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη, με πρω-

τοβουλία του ο Μανώλης Κεφαλο-
γιάννης, επικεφαλής της Κ.Ο. των 
ευρωβουλευτών της Νέας Δημο-
κρατίας, απέστειλε τον περασμένο 
Ιούλιο επιστολή που συνυπέγραψε 
και ο Μάνφρεντ Βέμπερ πρόεδρος 
της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος προς τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντό-
νιο Ταγιάνι. Με την επιστολή του 
ο Έλληνας ευρωβουλευτής πρό-
τεινε να δοθεί το όνομα του πρώην 
πρωθυπουργού μας σε αίθουσα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος του ΕΚ αναγνωρίζο-
ντας τη συνεισφορά του Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη στην πορεία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έκανε 
αμέσως δεκτή την πρόταση.

Και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 

πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες η τε-
λετή ονοματοδοσίας της αίθουσας 
«Κωνσταντίνος Μητσοτάκης». Μία 
συμβολική και τιμητική τελετή για τη 
χώρα μας όπου ο Αντόνιο Ταγιάνι 
και ο Μάνφρεντ Βέμπερ πραγμα-
τοποίησαν τα αποκαλυπτήρια της 
μαρμάρινης πλακέτας που κοσμεί 
πλέον την είσοδο της Αίθουσας 
«Κωνσταντίνος Μητσοτάκης».
Παράλληλα, αναφέρθηκαν στις 
ομιλίες τους στο πολιτικό έργο του 
πρώην πρωθυπουργού. Στη δική 

του σύντομη τοποθέτηση ο πρό-
εδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την 
πολιτική κληρονομιά του Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη.
Στην τελετή ονοματοδοσίας παρευ-
ρέθηκαν μέλη της οικογένειας Μη-
τσοτάκη, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, 
Έλληνες και ξένοι ευρωβουλευτές 
από όλες τις πολιτικές ομάδες, οι 
Επίτροποι Ελλάδος και Κύπρου Δη-
μήτρης Αβραμόπουλος και Χρήστος 
Στυλιανίδης, καθώς και πολλοί κοι-
νοτικοί αξιωματούχοι. 
Ήταν μία τελετή κατά την οποία δεν 
ακούστηκαν μεγαλοστομίες. Δεν 
θύμιζε πολιτικό μνημόσυνο, ήταν, 
όμως, μία συνεπής υπενθύμιση για 
τον χαρακτήρα της πολιτικής του δι-
αδρομής: ρεαλιστής, που συγκρού-
στηκε με τον λαϊκισμό και επέμεινε 
στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό 
της χώρας.
Αυτό που θα μείνει ιστορικά από τον 
Μητσοτάκη θα είναι η ευστοχία των 

θέσεων του και η πικρή διαπίστωση 
από την επαλήθευσή τους. 

Περίπου αυτά είπαν λίγο ως πολύ 
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι και ο 
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊ-
κού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ: 
«Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πε-
ριλαμβάνεται στους σπουδαίους, 
στους κορυφαίους ευρωπαϊστές 
καθώς συνέβαλε αποφασιστικά 
στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού οι-
κοδομήματος».    

Τα εγκαίνια της Αίθουσας  
«Κωνσταντίνος Μητσοτάκης» 

στο Ευρωπαικό Κοινουβούλιο

Διακρίνονται από αριστερά:  ο Πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο επι-
κεφαλής του Ε.Λ.Κ.  Μάνφρεντ Βέμπερ, ο Πρόεδρος του Ε.Κ. Αντόνιο Ταγιάνι, 
ο επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, 

και η βουλευτής της Ν.Δ. Ντόρα Μπακογιάννη

Η Ελλάδα συμμετείχε και φέτος στη Χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή της πλ. Schuman

Ο ΕΟΤ και το δίκτυο A Discovering 
Network, συμμετείχαν στις 6 

Δεκεμβρίου, στην καθιερωμένη πλέ-
ον Χριστουγεννιάτικη γιορτή, στην 
πλατεία Schuman, στο κέντρο της 
ευρωπαϊκής γειτονιάς. 
Oι παρευρισκόμενοι όλων των 
εθνικοτήτων, είχαν και φέτος την ευ-
καιρία να επισκεφτούν το ελληνικό 

περίπτερο και να γευτούν τις νό-
στιμες παραδοσιακές γεύσεις, που 
αυτή τη φορά είχε ως επίκεντρο το 
παραδοσιακό μας έδεσμα, τις πίτες: 
τη μπουγάτσα, τη  σπανακόπιτα, 
τυρόπιτα, κ.α. 
Ήταν πράγματι  ένα όμορφο γευ-
στικό ταξίδι το οποίο ικανοποίησε  
μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 

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