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Η Ελληνική Κυβέρνηση, αυτή τη 
φορά, στάθηκε στο ύψος της!

Όπως ήταν φυσικό, στο 
Βέλγιο, όπως εξάλλου  και στην 
Ελλάδα, ακυρώθηκαν  όλες οι εκ-

δηλώσεις, Δοξολογίες και οι κάθε 
είδους συγκεντρώσεις,  που είχαν 
προγραμματιστεί! Συνεπώς, για 
να τιμήσουμε την Επέτειο της Ελ-

ληνικής Επανάστασης, επιλέξαμε 
να δημοσιεύσουμε ένα άρθρο με 
«Προβληματισμούς, ιδέες, δια-
πιστώσεις και ιδιαιτερότητες, 
της Ελληνικής  Επανάσταση 
του 1821».
Κι αυτό, σε συνδυασμό με τον 
εορτασμό της Επετείου των 
200 χρόνων από την έναρξη 
της Επανάστασης, που οι εκδη-

λώσεις θα ξεκινήσουν τον Ιανου-

άριο του 2021 και στις οποίες θα 
συμμετάσχουν και οι Έλληνες του 
Βελγίου.  

Επειδή όμως η Ελληνική Επα-

νάσταση, όπως εξάλλου και κάθε 
άλλη, αποτελεί από τη φύση της, 
ένα «πολυσύνθετο» εγχείρημα, 
το οποίο είναι αδύνατον να «κα-

λυφτεί»  με ένα άρθρο, θα περιο-

ριστούμε σε μερικούς προβλημα-

τισμούς, ιδέες, ιδιαιτερότητες   και 
διαπιστώσεις…

Συνήθως, οι επαναστάσεις 
και ιδιαίτερα αυτές που «πετυ-

χαίνουν», ξεκινάνε είτε επειδή 
η δύναμη των επαναστατών και 
ενδεχομένως των υποστηρικτών 
τους είναι αρκετά μεγάλη, σε σχέ-

ση με τις δυνάμεις του κατεστημέ-

νου της χώρας, είτε εξαιτίας μιας 
ξαφνικής και ιδιαίτερα σκληρής 
«αλλαγής συμπεριφοράς»  της 
κεντρικής εξουσίας… Στοιχεία τα 
οποία δεν  «εμπεριείχε» η Ελλη-

νική Επανάσταση… 
Απεναντίας, η Ελληνική Επα-

νάσταση του 1821, παρουσίαζε 
αρκετές ιδιαιτερότητες, σε  σύ-

γκριση λ.χ. με τα άλλα αντάρτικα 
κινήματα που έλαβαν χώρα στην 
ευρύτερη περιοχή , αλλά  και γε-

νικότερα ενάντια στην Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία…  

Οι ιδιαιτερότητες ή «μοναδικό-

τητες» της Ελληνικής Επανάστα-

σης ήταν πολλές, ας δούμε όμως, 
μερικές από αυτές: Ήταν η μόνη  
Επανάσταση που πέτυχε, συ-

γκριτικά με άλλες στην περιοχή…  

Επίσης και σύμφωνα με τη Δι-
ακήρυξή της Ανεξαρτησίας, ήταν 
και  η μόνη στην περιοχή που 
διεκδικούσε την ανεξαρτησία 
και την  πολιτική ύπαρξη του 
έθνους… (εννοείται βέβαια, πως 
για το παγκόσμιο γίγνεσθαι, ούτε 
πρωτόγνωρα και ούτε περίεργα 
ήταν αυτά).  Άσχετα επίσης και 
από  τις πολλές και διαφορετικές 
απόψεις που υπήρχαν, ανάμεσα 
στους Επαναστάτες, σχετικά με 
το σύστημα διακυβέρνησης που 
θα υιοθετούσε, το υπό ίδρυση 

κράτος… 

Τρεις άλλες ιδιαιτερότητες, ήταν 
επίσης σημαντικές με πρώτη την  
Γεωγραφία: ο Ελληνικός κόσμος 
της εποχής ζούσε και κινιόταν  
σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, 
έναν  χώρο σταυροδρόμι, στον 
οποίο  συναντιόντουσαν, άνθρω-

ποι, θρησκείες, πολιτισμοί και 
αυτοκρατορίες. Όπου το Ισλάμ 
συναντά τη Χριστιανοσύνη, η 
Ρωσική αυτοκρατορία την Οθω-

μανική, τη Βρετανική κ.α.  Συνε-

πώς, ο Ελληνικός κόσμος, ήταν 
κομμάτι, στο κέντρο, αυτού του 
μεγάλου μωσαϊκού...  

Η δεύτερη είναι, πως ο Ελλη-

νικός κόσμος δεν ήταν ενιαίος 
και χαρακτηριζόταν από τοπικές 
ιδιαιτερότητες, όπως νησιά, πα-

ραθαλάσσιες ή ορεινές περιοχές, 
όπου η κάθε περιοχή είχε και δι-
αφορετικούς τρόπους κοινωνικής 
οργάνωσης, που συνεπώς, προ-

σέδιδαν στην επανάσταση μια 
ιδιαίτερη βιοποικιλότητα… 

Επίσης, σε σχέση με προη-

γούμενες εξεγέρσεις, αυτό που 
είχε αλλάξει ήταν ο σεισμός που 
είχαν προκαλέσει οι Ναπολεό-

ντειοι πόλεμοι και η επιρροή που 
είχαν  στις ιδέες στην σκέψη και 
τις ιδέες του ελληνικού κόσμου…  
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η 
επανάσταση  έγινε, απλά, γιατί 
ο ελληνικός κόσμος υποδέχτηκε 
ιδέες από την Ευρώπη, απεναντί-
ας παρήγαγε  και ο ίδιος ιδέες και 
μάλιστα πολλές , οι οποίες ήταν  
ριζοσπαστικές ή μετριοπαθείς 
αλλά και ελιτίστικες ή συντηρη-

τικές… 
Μία τρίτη ιδιαιτερότητα, ήταν «ο 

δεσμός με την αρχαιότητα»…  Η 
«ανακάλυψη» δηλαδή,  από όλο 
και περισσότερους  Έλληνες του 
«ιστορικού δεσμού με την αρχαι-
ότητα», κάτι το οποίο  δυνητικά 
απετέλεσε και  μια «επανάσταση 
στην οθωμανική κατανόηση του 
κόσμου»…  Συνεπώς, οι Έλληνες 
μπορούσαν να ισχυρίζονται, πως 
αντλούσαν τα δίκαιά τους από 
την ιστορία... Εφόσον κατάγονταν 
από τους αρχαίους, διεκδικούσαν 
απλά το ιστορικό τους δικαίωμα  
στην πατρώα γη…  

Όμως  μία τόσο παράτολμη εξέ-

γερση, που για κάποιους φάνταζε 
σαν αυτοκτονία,  δεν μπορεί να 
εξηγηθεί, ούτε με ταξικού τύπου 
ανάλυση, αλλά ούτε με ερμηνείες 
που να στηρίζονται, αποκλειστι-
κά, στην διεκδίκηση υλικών αγα-

θών και συμφερόντων…  
Συνεπώς υπήρχε και κάτι άλλο, 

πέρα από τις  ιδιαιτερότητες που 
προαναφέραμε. Κάτι το οποίο, 
μέχρι ενός σημείου τουλάχιστον, 
συνέβαλε στην επιτυχία αυτού 
του επιτεύγματος… 
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Ο παραλογισμός της Τουρκίας 
και οι κίνδυνοι για την περιοχή         

Επέτειος της Ελληνικής Επα-
νάστασης του 1821 

Προβληματισμοί, ιδέες, ιδιαιτερότητες 
και διαπιστώσεις    

H  Κυβέρνηση, χειρίστηκε με μεγά-

λη επιτυχία, τις δύο πρωτοφα-

νείς προκλήσεις, που αντιμετωπίζει 
η Χώρα μας, από τη μια, τις απρο-

κάλυπτες προσπάθειες της Τουρκί-
ας να μετατρέψει σε «όπλο» ενάντια 
στην Ελλάδα, τους απελπισμένους 
μετανάστες και πρόσφυγες και από 
την άλλη, να λάβει έγκαιρα, τα απα-

ραίτητα μέτρα  ώστε να  εμποδίσει  
την εξάπλωση μιας πανδημίας, που 
απειλεί τόσο τις ανθρώπινες ζωές, 
όσο  και την οικονομική δραστηριό-

τητα της χώρας…
Αποδεικνύεται, πως ο Πρωθυπουρ-

γός, όχι μόνον έλαβε έγκαιρα τις 
δύσκολες αλλά και απαραίτητες 
αποφάσεις, αλλά και επέλεξε σύ-

ντομα, ένα επιτελείο άξιο, για να τις 
υλοποιήσει, το οποίο με τη σειρά 
του, λειτούργησε με αποτελεσματι-
κότητα και απότρεψε τα χειρότερα… 
Τόσο σε σχέση με την  προσφυγι-
κο-μεταναστευτική πίεση, όσο  και 
στον περιορισμό της πανδημίας...
Στο προσφυγικο-μεταναστευτικό, η 
Άγκυρα επιχείρησε να αιφνιδιάσει 
την Ελλάδα και την Ευρώπη, οργα-

νώνοντας μία συντονισμένη  προ-

σπάθεια μαζικής παραβίασης των 
χερσαίων ελληνικών συνόρων στον 
Έβρο, χρησιμοποιώντας  ως όπλο, 
δεκάδες χιλιάδες απελπισμένους 
πρόσφυγες και μετανάστες, ανάμε-

σε στους οποίους ήταν πράκτορές 
της… 
Η προσπάθειά της αυτή είχε έναν 
διπλό στόχο, ο πρώτος ήταν  να 
δημιουργήσει τετελεσμένα και να 
αποδιοργανώσει  την Ελλάδα και 
την άμυνά της, αλλά και να εκβιάσει 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεώ-

νοντάς την να  στηρίξει, πολιτικά και 
διπλωματικά  την Τουρκία, καθώς 
και να την ενισχύσει  οικονομικά…  
Το περίεργο είναι πως η Τουρκία, 
την «ελεημοσύνη» δεν την ζητά με 
«ταπεινότητα», όπως θα έκανε ο 
κάθε «επαίτης» και απεναντίας, κά-

νει ακριβώς το αντίθετο… Ενδεικτι-
κό είναι το γεγονός πως η Τουρκία, 
ενώ η οικονομική της κατάσταση  
βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, 
αρνήθηκε την συνδρομή του Διε-

θνούς Νομισματικού Ταμείου… 
Το έπραξε φυσικά γιατί γνωρίζει 
πως η αποδοχή χρημάτων από το 
ΔΝΤ, προϋποθέτει και όρους στην 
διάθεση των χρημάτων… Και επί 
πλέον, γνωρίζει πως εκεί δεν περ-

νάνε ούτε  οι απειλές, ούτε  και οι 
εκβιασμοί… 
Ευτυχώς όμως, στον προσφυγι-
κο-μεταναστευτικό εκβιασμό, η 
κυβέρνηση δεν αιφνιδιάστηκε. Με 
ταχύτητα και συνέπεια, θωράκισε 
τα ελληνικά σύνορα, εμποδίζοντας 
την Τουρκία να πετύχει το στόχο 
της, δηλαδή «να πλημμυρίσει» τα 
ελληνικά εδάφη με χιλιάδες δυ-

στυχισμένους ανθρώπους, αλλά 

και πράκτορές της... Ταυτόχρονα, 
ο Πρωθυπουργός και ο υπουρ-

γός εξωτερικών, κατάφεραν, με 
εύστοχους και αποτελεσματικούς 
διπλωματικούς χειρισμούς, να διε-

θνοποιήσουν το πρόβλημα και να 
εξασφαλίσουν την σθεναρή υπο-

στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων 
μας, οι οποίοι, όχι μόνο καταδίκα-

σαν με πρωτοφανή καθαρότητα τις 
πρακτικές της Τουρκίας, αλλά και οι 
ηγέτες της ΕΕ, επισκεπτόμενοι την 
περιοχή, να το διαπιστώσουν από 
μόνοι τους... 
Αλλά και η αποστολή «στρατοφυ-

λάκων» για την φύλαξη των χερσαί-
ων συνόρων, από αρκετές χώρες… 
Ήταν κάτι το πολύ σημαντικό, ίσως  
να μην ήταν και τόσο απαραίτητοι 
από πλευράς ασφάλειας, ήταν 
όμως πολύ χρήσιμοι, εφόσον ως 
«αυτόπτες μάρτυρες» βρισκόντου-

σαν στα κατάλληλα σημεία και σε 
θέση να διαψεύσουν,  τα ακατά-

παυτα ψέματα και την προπαγάνδα 
του Ερντογάν…   
Η αποφασιστική αυτή απάντηση 
της Χώρας μας, στις μεθοδεύσεις 
της Τουρκίας, είχε ως αποτέλεσμα 
τον εξαναγκασμό της Άγκυρας να 
διαλύσει τον καταυλισμό μετανα-

στών που είχε «συγκεντρώσει»  στα 
ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο 
και προς το παρόν τουλάχιστον, να 
εγκαταλείψει αυτή την τακτική…
Είναι βέβαιο όμως, πως η Τουρκία 
θα επιχειρήσει και στο μέλλον να 
εκβιάσει την Ευρώπη, είτε μέσω της 
Ελλάδας είτε με τον ένα ή τον άλλο  
τρόπο και  ενδεχομένως με διαφο-

ρετικές τακτικές. Είναι σημαντικό 
πως,  αυτή τη φορά, η Τουρκία  δεν 
βρήκε απέναντί της μία Ελλάδα, που 
απλά, παρακολουθούσε τις εισροές 
μεταναστών, προσφύγων και πρα-

κτόρων, αρκούμενη  στο ρόλο του 
«τροχονόμου»… Απεναντίας, αυτή 
τη φορά, βρήκε μία κυβέρνηση με 
ισχυρή πολιτική βούληση και  απο-

φασιστικότητα να θωρακίσει τα σύ-

νορα της Χώρας…

Εξίσου αποτελεσματική, ήταν εξάλ-

λου και η δράση της χώρας ενά-

ντια στην επιδημία του κορωνοϊού 
- η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κι εδώ, 
κινήθηκε ταχύτατα και έλαβε τα 
αναγκαία για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας μέτρα… Δεν ήταν μόνο 
θέμα τύχης το γεγονός ότι η εξά-

πλωση της επιδημίας στην Ελλάδα 
δεν πήρε τις τραγικές διαστάσεις 
που έλαβε στις  περισσότερες ευ-

ρωπαϊκές χώρες…

Στο Βέλγιο λ.χ., στις 14 Απριλίου, 
υπήρχαν περίπου 4000 νεκροί, ενώ 
στην Ελλάδα ο αντίστοιχος αριθμός 
ήταν  περίπου 100, και μιλάμε για 
δύο χώρες που ο πληθυσμός τους, 
είναι παρόμοιος… 
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Πως να γραφτείτε συνδρομητές
Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες να υποδείξουν, αν επιθυμούν 
να λαμβάνουν την εφημερίδα  ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά,  επικοινω-

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

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

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

Η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελ-

λών διοργάνωσε, την Τρίτη 18 
Φεβρουαρίου, συνάντηση-ομιλία 
με την παρουσία των Ελλήνων Ευ-

ρωβουλευτών: Στέλιο Κυμπουρό-

πουλο, Πέτρο Κόκκαλη, Νικόλαο 
Ανδρουλάκη και Κωνσταντίνο Πα-

παδάκη, στο κτήριο της Ελληνικής 
Κοινότητας Βρυξελλών, με θέμα: 
«Το Μέλλον της Ευρώπης - Μια 
οικονομία στην υπηρεσία των αν-

θρώπων - Εξασφάλιση κοινωνικής 
δικαιοσύνης και ευημερίας»  

Μετά από μία σύντομη εισαγωγή, 
που έγινε από τον πρόεδρο της 
Ελληνικής Κοινότητας  Δημήτρη 
Αργυρόπουλο, τον λόγο έλαβε ο 
Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος επικε-

ντρώθηκε στην  κλιματική κρίση, 
γεγονός  το οποίο αποδεικνύεται 
πλέον από όλους τους σοβαρούς 
επιστήμονες και για το οποίο επι-
βάλλεται πλέον, η υιοθέτηση σο-

βαρότερων και πιο αποτελεσματι-
κών μέτρων…
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Συνάντηση-ομιλία Ευρωβουλευτών στην Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών

Άποψη με τους ομιλητές στην εκδήλωση

Ο μεγαλομανής Ερντογάν, στην 
πρόσφατη συνάντησή του με 

το Βλ. Πούτιν, ευελπιστούσε  πως ο 
«Τσάρος της Ρωσίας» θα τον βοη-

θούσε  να «συγκαλύψει» την τουρ-

κική πανωλεθρία του «παντουρ-

κισμού» στην Συρία… Αρκεί να 
θυμηθούμε, πως  λίγες μέρες μετά 
την τρίτη τουρκική εισβολή στην Συ-

ρία, τον Οκτώβριο του 2019, ο Ερ-

ντογάν δήλωνε: «Είμαστε αποφα-

σισμένοι να φτάσουμε μέχρι τέλους 
χωρίς να λάβουμε υπόψη απειλές 
και πιέσεις. Το λέω ξεκάθαρα. Θα 
ολοκληρώσουμε οπωσδήποτε αυτό 
που έχουμε ξεκινήσει. Όπου υψώ-

σαμε τη σημαία μας μια φορά, μετά 
δεν ξανακατέβηκε»…
Όμως, μερικούς μήνες αργότερα, 
στις 5 Μαρτίου 2020, ο Ερντογάν 
σύρθηκε ταπεινωμένος στην Μό-

σχα και υπέγραψε έναν οδυνηρό 
συμβιβασμό…  
Η Μόσχα δεν συγκινήθηκε διό-

λου, από τα «επιχειρήματα» του 
«κομπογιαννίτη Σουλτάνου» και 
τον υποχρέωσε να υπογράψει μία 
«συμφωνία εκεχειρίας», η  οποία, 
μεταξύ άλλων, του επέβαλε την επί-
σημη παράδοση στην Συρία, του 
60% περίπου της ελεγχόμενης 
από τους Τούρκους περιοχής 
στο Ιντλίπ, καθώς και την υπο-

χρέωση  να σεβαστεί, η Τουρκία, 
την εδαφική ακεραιότητα της Συ-
ρίας… Με σταδιακή, έως το 2023, 
αποχώρηση της Τουρκίας από ολό-

κληρη την Συρία… 
Απέναντι στον οδυνηρό αυτό συμ-

βιβασμό στην Συρία, η Άγκυρα, με 
στόχο να εκβιάσει την Ελλάδα αλλά 
και την ΕΕ και  ως «αντιπερισπα-

σμό», ξεκίνησε έναν υβριδικό πόλε-

μο,  με «όχημα τους μετανάστες»… 
Εννοείται πως η τουρκική πλευρά 
έχει προετοιμάσει και εντάξει, εδώ 
και δεκαετίες, την εκδοχή αυτήν στο 
«οπλοστάσιό της»… 
Εξάλλου την χρήση της «μετανα-

στευτικής πίεσης» ως «όπλο», 
είχε αναφέρει και ο πρώην πρωθυ-

πουργός της Τουρκίας, Τουργκούτ 
Οζάλ, ο οποίος δήλωνε ξεκάθαρα 
πως, «αν χρειαστεί, θα μπορούσε 
να πλημυρίσει την Ελλάδα με με-

τανάστες» και να την αλλοιώσει, 
και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί τον 
στρατό του…
Περιττό βέβαια να υπενθυμίσουμε, 
πως για έναν «σύμμαχο», η συμπε-

ριφορά του Ερντογάν, είναι τουλά-

χιστον απαράδεχτη! 
Ειδικά όταν ανοίγει τα σύνορά του, 
κουβαλάει στα σύνορα «κάθε λογής 
φρούτα», μεταξύ των οποίων άτομα 
που ήταν φυλακισμένα, άτομα τα 
οποία εκβίαζε… Βοηθώντας τα και 
μάλιστα απροκάλυπτα, προκειμέ-

νου να ανοίξουν περάσματα στα 
ελληνικά σύνορα και να «εισβάλ-

λουν»  στο Ελληνικό έδαφος, με 
στόχο να  προκαλέσουν  μετανα-

στευτικό χάος στην Θράκη και στα 
Ελληνικά νησιά του Αιγαίου…
Ο  στόχος ήταν εμφανής και δι-
πλός, πρώτον  να πλημμυρίσει η 
Ελλάδα από εκατοντάδες χιλιάδες 
«επιλεγμένους» μετανάστες  από 
Αφγανιστάν, Πακιστάν, Κεντρική 
και Βόρεια Αφρική, κ.α. Εξάλλου, 
μαζικές ροές προσφύγων από την 
Συρία δεν υπάρχουν πλέον, εφό-

σον  η Τουρκία έχει ήδη τελειώσει 
από το 2018, το   τεράστιο τείχος 
από μπετόν, μήκους 764 χιλιομέ-

τρων και ύψους 4 μέτρων, στα σύ-

νορα Τουρκίας – Συρίας το οποίο  
εμποδίζει την είσοδο στην Τουρκία 
των «ανεπιθύμητων» Σύριων ή 
Κούρδων! 
Όσο για τους άλλους «Σύριους 
πρόσφυγες» που βρίσκονται στο 
έδαφός της και που στην πλειοψη-

φία τους είναι Μουσουλμάνοι Σου-

νίτες, όπως δηλαδή και οι Τούρκοι, 
δεν είχε κανένα λόγο να τους ωθή-

σει στα ελληνικά σύνορα… Αυτούς 
τους χρειάζεται ως «πιο μόνιμο» 
μέσον πίεσης και εκβιασμού προς 
τη Δύση, απειλώντας,  πως αν 
τάχα αν δεν πληρώσει την Τουρκία 
για τη συντήρησή τους, θα στείλει 
στην Ευρώπη τρία εκατομμύρια 
πρόσφυγες… Ταυτόχρονα, ζητά 
και τη στήριξη της Δύσης,  για την 
δημιουργία  τάχα μιας «ουδέτερης 
ζώνης», πλάτους 30 χιλιομέτρων, 
κατά μήκος των συνόρων της με τη 
Συρία, ώστε  να εγκαταστήσει εκεί 
τους Σύριους πρόσφυγες, και φυ-

σικά, διώχνοντας τους Κούρδους… 
Με την προοπτική να προσαρτήσει, 
αργότερα, στην Τουρκία (χωρίς 
φυσικά να το δηλώνει)  τη λωρίδα 
αυτή, όπως έκανε και με την Αλε-

ξανδρέττα, το 1939… 
Εκβιαζόντας την  Ευρώπη, με την 
απειλή ενός νέου «κατακλυσμού 
προσφύγων», οι απαιτήσεις της 
είναι πολλαπλές: Περισσότερα 
χρήματα, παρά την μονομερή κα-

τάργηση από την Τουρκία της υφι-
στάμενης συμφωνίας με την Ε.Ε., 
τη  διευκόλυνση έκδοσης βίζας 
για Τούρκους υπηκόους, τροπο-

ποιήσεις στην Τελωνειακή Ένωση 
ΕΕ – Τουρκίας, «αναθεώρηση» της 
συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας,  κ.α.
Μετά από τέσσερις περίπου εβδο-

μάδες συνεχών επιθέσεων και με 
κάθε αθέμιτο μέσο, συμπεριλαμ-

βανομένου και  του ηλεκτρονικού 
πολέμου, τόσο στον Έβρο όσο και 
σε Ελληνικά νησιά του Αιγαίου, ο  
Ερντογάν, έσπασε, απλά τα μούτρα 
του… Εφόσον  δεν κατάφερε  να δι-
ασπάσει τα Ελληνικά σύνορα τόσο 
στον Έβρο, όσο και στα Ελληνικά 
νησιά του Αιγαίου!

συνέχεια στη σελίδα 3
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Κοπή Βασιλόπιτας στη ΝΔ από τον 
Έλληνα Κομισάριο Μαργαρίτη Σχοινά

Εφυγε από την ζωή η Άλκη Ζέη

Η 
Τοπική και η Περιφερειακή Επι-
τροπή της ΝΔ Βελγίου, καθώς 

και των Ευρωπαϊκών Οργάνων, 
οργάνωσαν την Τρίτη 25 Φεβρουα-

ρίου 2010, στα γραφεία του Ευρω-

παϊκού Λαϊκού Κόμματος,  την κοπή 
της Βασιλόπιτας. 
Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε Θεοφιλέ-

στατος Ιωακείμ, βοηθούμενος από 
τον π. Σταύρο Τριανταφύλλου, ο 
οποίος μετέφερε και τις ευχές του 
Μητροπολίτη μας κ. Αθηναγόρα.
Ο πρόεδρος, Γιάννης Σαμπατάκος, 
αφού χαιρέτισε την παρουσία των 
παρευρισκόμενων και ευχήθηκε ένα 
Νέο Έτος, γεμάτο υγεία και κατά τη 
διάρκεια του οποίου να  υλοποιη-

θούν τα οράματα όλων μας, έδωσε 
το λόγο στην εκπρόσωπο της Νεο-

λαίας της ΝΔ Βελγίου, η οποία  χαι-
ρέτισε την παρουσία όλων και ιδι-

αίτερα των νέων, τους οποίους και 
κάλεσε να συμμετάσχουν κι αυτοί 
στην οργάνωση Νεολαίας της ΝΔ. 
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε, ως 
κεντρικός ομιλητής, ο Έλληνας Κο-

μισάριος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο 
οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε 
στα προβλήματα και τις προοπτικές 
της χώρας μας, υπογραμμίζοντας  
πως «η Ελλάδα διαθέτει μία κυβέρ-

νηση από ανθρώπους που θέλουν 
να πάει η χώρα μπροστά..

Υπάρχουν όμως και εμπόδια, τα 
οποία πρέπει να ξεπεραστούν… 
Υπογραμμίζοντας πως τα βασικά 
εμπόδια είναι, από τη μια το έλλειμ-

μα  οργάνωσης και από την άλλη 
η δυσκαμψία του Ελληνικού Κρά-

τους…»
Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, υπογράμμισε πως «οι 
Εταίροι μας, έχουν δώσει  στην 
Ελλάδα 10 χρόνια για να αντιμετω-

πίσει τα προβλήματά της ώστε να 
πάει μπροστά και αν χρειαστεί θα 
δώσουν κι άλλα, υπό τον όρο όμως, 
πως η χώρα μας θα πράξει αυτά 
που της αναλογούν»…
Σχετικά με το θέμα της οικονομι-
κής ανάπτυξης, αναφέρθηκε στις 
νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα σε  
τομείς όπως την τεχνική νοημοσύ-

νη, την «καθαρή» ενέργεια και πιο 

γενικά στην καινοτομία… Στόχος 
είναι η μετάβαση σε ανοιχτές και 
πιο συναινετικές κοινωνίες, όπου 
οι πολίτες θα αισθάνονται ότι ζουν 
με άνεση, σε μία κοινωνία ασφαλή 
και  προοδευτική… Κάτι το οποίο 
ευελπιστεί πως θα υλοποιηθεί στα 
επόμενα 5 χρόνια…
Ακολούθησε η κοπή και το μοίρα-

σμα της Βασιλόπιτας, όπου «τυχε-

ρός της χρονιάς» ήταν ο Γιώργος 
Σπηλιώτης.

Άποψη από την εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ιερή 
Μητρόπολη Βελγίου

Την Κυριακή 8 Μαρτίου, εορτά-

στηκε με λαμπρότητα και φέ-

τος η εορτή της Ορθοδοξίας στην 
Ιερά Μητρόπολη Βελγίου, όπου 
τελέστηκε το Διορθόδοξο Συλλεί-
τουργο, στο οποίο προεξήρχε ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βελ-

γίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και 
Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, με  
συλλειτουργούς τον Μητροπολίτη 

Αχαΐας κ. Αθανάσιο, Διευθυντή 
του Γραφείου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση, τον Αρχιεπίσκοπο Τελμησσού 
κ. Ιώβ, Μόνιμο Αντιπρόσωπο του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στο 
Π.Σ.Ε., τον Επίσκοπο κ. Δοσίθεο 
του Πατριαρχείου της Γεωργίας 
στο Βέλγιο και του επισκόπου 
Απολλωνιάδος  κ. Ιωακείμ, τους 
ιερείς και διακόνους της Ιεράς Μη-

τρόπολης και των διαφόρων Ορθό-

δοξων Εκκλησιών του Βελγίου.
Συμμετείχαν δε και τέσσερις χορω-

δίες, οι βυζαντινές της Ρουμανικής 
Μητρόπολης και οι πολυφωνικές 
των Ενοριών της Φλάνδρας και 
της πολωνικής Ενορίας, όπου η 
καθεμία απέδωσε, στο ύφος, την 
γλώσσα και την παράδοσή της 
τους ύμνους, δίνοντας και μία 
απτή μαρτυρία ενότητας της Ορ-

θοδοξίας. 
Το κήρυγμα της ημέρας έγινε από 
το Μητροπολίτη Αχαΐας κ. Αθανά-

σιο, κήρυγμα το οποίο επικεντρώ-

θηκε στην σημερινή εορτή της ανα-

στήλωσης των ιερών εικόνων και 
την σημασία της για τον σύγχρονο 

άνθρωπο.
Στο πέρας της Θείας Λειτουργίας 
ακολούθησε η λιτανεία των ιερών 
εικόνων, εντός του Ιερού Ναού  και 
η ανάγνωση του Συνοδικού της 
7ης Οικουμενικής Συνόδου, ενώ 
στην συνέχεια ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Βελγίου διάβασε 
ευχή υπέρ της ενότητα των Ορθο-

δόξων.

Ο Μητροπολίτης Βελγίου αφού 
ευχαρίστησε τους συλλειτουργούς 
και τους παρευρισκόμενους ανα-

φέρθηκε και ευχαρίστησε για την 
παρουσία τους, τους διπλωμάτες, 
τον  Πρέσβη της Ελλάδος στο Βέλ-

γιο κ. Διονύσιο Καλαμβρέζο, την 
Πρέσβη της Σερβίας στο Βέλγιο κα 
Marina Jovićević, τον Αναπληρωτή 
Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδος 
στο ΝΑΤΟ κ. Ευάγγελο Σέκερη και 
τον Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρό-

σωπο της Ελλάδος στην Ευρωπα-

ϊκή Ένωση κ. Ιωάννη Γκίκα, τους 
στρατιωτικούς εκπροσώπους της 
Ελλάδας στο ΝΑΤΟ Αντιναύαρχο 
κ. Ιωάννη Παυλόπουλο και Αντι-
πτέραρχο κ. Συμεών-Χαράλαμπο 
Ψιμούλη, τον Άρχοντα Νοτάριο της  
Εκκλησίας Ομότιμο Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου της Λουβαίνης κ. 
Παναγιώτη Γιαννόπουλο και τους 
εκπροσώπους των διαφόρων φο-

ρέων των Βρυξελλών. 
Μετά τη λειτουργία, ακολούθησε 
πλούσια δεξίωση στο Ενοριακό 
Κέντρο της Μητρόπολης.

Άποψη με τους συμμετέχοντες Ιερωμένους στο Συλλείτουργο

Σε ηλικία 97 ετών, έφυγε από τη 
ζωή η αγαπημένη συγγραφέας 

των παιδιών αλλά και των μεγάλων, 
Άλκη Ζέη, έχοντας αφήσει ως κλη-

ρονομιά σπουδαίο και πολυβραβευ-

μένο λογοτεχνικό έργο. Ήταν Ελλη-

νίδα πεζογράφος και συγγραφέας, 
μία από τις σπουδαιότερες που είχε 
την τύχη να γνωρίσει η Ελλάδα και 
που αγαπήθηκε από μικρούς και 
μεγάλους.

Η Άλκη (Αγγελική) Ζέη γεννήθη-

κε στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 
1923 κι απεβίωσε στην Αθήνα στις  
27 Φεβρουαρίου 2020 και ήταν 
σύζυγος του σπουδαίου θεατρικού 
συγγραφέα, μεταφραστή και σκηνο-

θέτη Γιώργου Σεβαστίκογλου.
Πολυβραβευμένη για το έργο της, 
τιμήθηκε μεταξύ άλλων από την 

Ακαδημία Αθηνών και τα βιβλία της 
έχουν μεταφραστεί σε 20 γλώσσες 
αφήνοντας μας ένα πλούσιο συγ-

γραφικό έργο.
Η Άλκη Ζέη επισκεπτόταν συχνά 

την βελγική πρωτεύουσα, καθώς 
εδώ ζούσαν τα παιδιά και τα εγ-

γόνια της και είχε τιμήσει πολλές 
φορές με την παρουσία της πολιτι-
στικές εκδηλώσεις, τόσο δικές της 
όσο και άλλων συγγραφέων. Ανα-

φορικά, εμείς αλλά και άλλοι κάτοι-
κοι των Βρυξελλών να θυμηθούμε, 
ότι είχαμε την τύχη να την απολαύ-

σουμε και να συνομιλήσουμε μαζί 
της στις Βρυξέλλες, στον Πολυχώρο 
Περίπλους, για την παρουσίαση του 
βιβλίου της ΄΄Πόσο θα ζήσεις ακό-

μη γιαγιά΄΄.

Έκθεση- έρευνα με θέμα τους Έλ-

ληνες του Βελγίου, στα πλαίσια 
μεταπτυχιακού στο ULB

Σ 
τo πλαίσια μεταπτυχιακού 
προγράμματος του τμήματος 

Πολιτιστικής Διαχείρισης του 
ULB (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
των Βρυξελλών), πραγματοποι-
ήθηκε μία ενδιαφέρουσα έκθε-

ση, βασισμένη στην έρευνα που 
έγινε στο Βέλγιο  και αφορούσε 
τους Βέλγους ελληνικής καταγω-

γής και τους Έλληνες των Βρυ-

ξελλών, η οποία αναδεικνύει την 
πολιτιστική ταυτότητα ολόκληρης 
της κοινότητας.

Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, 
πλαστική, ποιητική και ακουστι-
κή έκθεση-έρευνα, που η Rachele 
Gusella, μέσα από ποίηση και 
κείμενα και η Céline De Vos, 
μέσω εικαστικών, έδωσαν την 
ευκαιρία στους επισκέπτες  να 
ανακαλύψουν τους «Έλληνες» 
που ζουν στο Βέλγιο και να γνω-

ρίσουν καλύτερα την πολιτιστική 
ταυτότητά τους. 

Κι αυτό, μέσα από τα μονοπά-

τια που ακολούθησαν δεκάδες  
«Έλληνες», για να φτάσουν στο 
σήμερα… Ποια είναι τα μέρη που 

έγιναν σημεία-σταθμός στην πο-

ρεία τους… Ποια τα γεωγραφικά 
μέρη, που έγιναν σημεία ανα-

φοράς για την ταυτότητά τους… 
Και τέλος, ποια είναι η σχέση 
μεταξύ χώρου και ταυτότητας… 
Συνεπώς, ήταν κάτι πολύ περισ-

σότερο από μία έκθεση, ήταν μια 
εμπειρία ανθρώπινης γεωγραφί-
ας!

Η έκθεση, με τον τίτλο «φιλότι-
μο», μία ελληνική λέξη, που εμπε-

ρικλείει τις έννοιες: Τιμή, υπό-

ληψη, αξιοπρέπεια, περηφάνια 
και τον καλώς εννοούμενο εγωι-
σμό… Για την οποία δεν υπάρχει 
αντίστοιχη λέξη, σε καμία άλλη 
γλώσσα του κόσμου!  

Η έκθεση-έρευνα, που πραγ-

ματοποιήθηκε σε συνεργασία με 
την Πολιτιστική Επιτροπή του 
ULB και τη στήριξη του εστια-

τορίου Philema, ξεκίνησε στις 3 
Μαρτίου και ήταν προγραμματι-
σμένη, μέχρι 25 Μαρτίου 2020, 
έληξε όμως λίγο νωρίτερα λόγο 
του Κορωνοïού! 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Ανήμερα στην εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου 2020, απεβίωσε σε 

ηλικία 85 ετών ο εκ Κιάτου Κορινθίας απόστρατος στρατηγός του πυ-

ροβολικού Γεώργιος Κολιόπουλος. Ο εκλειπών υπήρξε ενεργό μέλος 
της Ένωσης Πελοποννησίων ο Μοριάς, κατά τη διάρκεια της  παραμο-

νής της οικογενείας του στις Βρυξέλλες, όταν η σύζυγός του Δέσποινα 
υπηρέτησε ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός στα ελληνικά σχολεία 
του Βελγίου. 

Πατέρας δύο τέκνων, της Αντιγόνης, καρδιοχειρουργού στην Ιούτα 
των ΗΠΑ και της  Αλεξίας, διευθύντριας προσωπικού στην Coca Cola 
Hellas.

Η ΄Ενωση Πελοποννησίων, εκφράζει στη σύζυγό του και τις κόρες 
τους, τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά της.

Ο 
πολυαγαπημένος ηθοποιός 
Κώστας Βουτσάς άφησε στις 

26/02/2020 τα ξημερώματα την τε-

λευταία του πνοή, μετά από πολυ-

ήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ο 
Κώστας Βουτσάς, ένας από τους 
δημοφιλέστερους Έλληνες κωμι-
κούς που άφησε ανεξίτηλο στίγμα 
στον χρυσό ελληνικό κινηματογρά-

φο και το θέατρο υπηρετώντας τα 
για πάνω από 70 χρόνια, γεννήθηκε 
στις 31 Δεκεμβρίου 1931. Μεγάλωσε 
στη Θεσσαλονίκη από προσφυγική 
οικογένεια με καταγωγή από τους 
Επιβάτες της Ανατολικής Θράκης 
και το οικογενειακό του επίθετο ήταν 
Σαββόπουλος, αλλά το «Βουτσάς» 
επικράτησε από τον παππού του 
που έφτιαχνε «βουτσιά», δηλαδή 
βαρέλια.   Σπούδασε στη Δραματική 
Σχολή του Μακεδονικού Ωδείου, απ’ 
όπου αποφοίτησε το 1953 και στη 

συνέχεια συνόψισε όσο λίγοι αυτό 
που σημαίνει «κωμικός ηθοποιός».  
Ανέμελος, επιπόλαιος, πάντα νέος, 
πάντα λίγο αφελής, γκαφατζής, 
αθώος ψεύτης, έπαιξε σε περίπου 
70 διαφορετικές ταινίες που άφησαν 
εποχή – κυρίως της Φίνος Φιλμ - και 
πολλές από τις ατάκες του έχουν 
μείνει αξέχαστες και διαχρονικές. 
Παράλληλα, διακρίθηκε και σε όλα 
τα είδη του θεάτρου – πρόζα, επι-
θεώρηση, μιούζικαλ – και ορισμένες 
από τις πιο σημαντικές θεατρικές 
του επιτυχίες είναι τα  «Αγάπη μου 
Παλιόγρια» του Τσιφόρου, «Ο Αρ-

χοντοχωριάτης» του Μολιέρου, αλλά 
και η παγκόσμια θεατρική επιτυχία 
«Τούτσι» που ανέβασε το 1986 στο 
θέατρο Γκλόρια. Ακούραστος ηθο-

ποιός και δραστήριος στη ζωή του, 
θα τον θυμόμαστε για πάντα.

Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Βουτσάς

Στις 30 Μαρτίου 2020, σε ηλικία 
98 ετών έφυγε από τη ζωή, ο 

Μανώλης Γλέζος. Σύμβολο της 
αντίστασης και του αντιναζιστικού 
αγώνα ,  γεννήθηκε στην Απείραν-

θο της Νάξου στις  9 Σεπτεμβρίου 
1922  κι απεβίωσε στην  Αθήνα 
στις  30 Μαρτίου 2020.
Πολιτικός της αριστεράς, δημοσι-
ογράφος, συγγραφέας αλλά και  
ήρωας της Εθνικής Αντίστασης, 
υπήρξε μαζί με τον Λάκη Σάντα  
συμπρωταγωνιστής σε μία από 
τις πρώτες αντιστασιακές ενέργει-
ες στην κατεχόμενη Ελλάδα και 
ευρύτερα στην κατεχόμενη από 
τον Άξονα Ευρώπη κατά τον Δεύ-

τερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τη 
νύχτα της 30ής προς 31η Μαΐου 
του 1941 κατέβασαν τη σημαία 
της Ναζιστικής Γερμανίας από τον 
ιστό του βράχου της Ακρόπολης. 

Μετά τον πόλεμο εργάστηκε ως 
δημοσιογράφος, αναλαμβάνοντας 
αρχισυντάκτης της εφημερίδας Ρι-
ζοσπάστης, ενώ αργότερα υπήρξε 
διευθυντής και της εφημερίδας Αυ-

γής. Ωστόσο, γρήγορα συνελήφθη 
για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, 
φτάνοντας μάλιστα να καταδικα-

στεί σε θάνατο τρεις φορές. Οι συ-

νεχείς δικαστικές του περιπέτειες 
μέχρι την οριστική του απαλλαγή 
με τη γενική αμνηστία του 1971 
προκάλεσαν συχνά την αντίδραση 
της ελληνικής και της διεθνούς κοι-
νής γνώμης.
Ο Γλέζος υπήρξε επί δεκαετίες 
ενεργός στα πολιτικά πράγματα 
και μέλος του Ελληνικού αλλά και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
αφήνοντας το ανεξίτηλο το σημάδι 
του στη σύγχρονη πολιτική και κοι-
νωνική ιστορία της Ελλάδας.

Έφυγε από την ζωή ο Μανώλης Γλέζος

Ο πατριωτισμός είναι τάχα, 
κατάλοιπο της συντήρησης;

Συχνά ακούμε γύρω μας, γιατί 
διαθέτουμε τα χρήματά μας 

σε εξοπλισμούς και όχι την καλυ-

τέρευση της ζωής μας ή και των 
παιδιών  του κόσμου, που πει-
νούν; Δεν χρειαζόμαστε ούτε εξο-

πλισμούς, ούτε πολέμους, κ.α. 

Παρόμοια συνθήματα ή μάλλον 
προπαγανδιστικά ιδεολογήματα, 
κυκλοφορούσαν και στη Γαλλία, 
τα χρόνια που προηγήθηκαν του 
Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, 
μάλιστα, συνεχίστηκαν και μετά 
την εισβολή της Χιτλερικής Γερμα-

νίας στην Τσεχοσλοβακία και την 
Πολωνία! 

Σίγουρα, τα «ειρηνιστικά» 
συνθήματα, δεν οφειλόντουσαν, 
μόνο, σε αγνά ανθρωπιστικά και 
ειρηνιστικά αισθήματα, ειδικά, 
που ο καθένας  «διαισθανόταν» 
πως ένας γενικευμένος πόλεμος, 
ήταν ήδη στα σκαριά…
Το ίδιο περίπου έκανε, τουλάχι-

στον μέχρι πρόσφατα, και στην 
Ελλάδα! Κι αυτό, παρά το γεγονός  
ότι  οι επεκτατικές  διαθέσεις και 
διεκδικήσεις της Τουρκίας ήταν 
ξεκάθαρες και επιπλέον, όλοι 
γνωρίζαμε την θεαματική αύξηση 
των εξοπλιστικών της προγραμ-

μάτων…  
Η προπολεμική Γαλλία, είχε του-

λάχιστον το «ελαφρυντικό» του 
«ιδεολογικού ερείσματος», δη-

λαδή το «δέος» που υπήρχε, για 
μέρος  των ανθρώπων, απέναντι  
στον «υπαρκτό σοσιαλισμό» και 
την «ελπίδα» για μία κοινωνία πιο 
δίκαιη… 

Στην Ελλάδα  όμως και στις ση-

μερινές συνθήκες, που έχει απέ-

ναντί της έναν  δεδηλωμένο διεκ-

δικητή μέρους των εδαφών της, 
την Τουρκία, οποιαδήποτε  «αντι-
μιλιταριστικού» τύπου άποψη ή 
θεωρία, είναι τουλάχιστον άκαιρη, 
αντιπαραγωγική και επικίνδυνη, 
για να μην πούμε προδοτική…

Ειδικά, που όλοι πλέον γνωρί-
ζουμε πως το όραμα της άρχου-

σας τάξη της Τουρκίας,  είναι η 
«ανασύσταση μίας νέας οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας» και προκειμέ-

νου  να το πετύχει, δεν λογαριάζει 
ούτε τους Διεθνείς Οργανισμούς, 
ούτε το Διεθνές Δίκαιο, ούτε  και 
τις Διεθνείς Συμβάσεις... 

Συνεπώς, το μόνο που μπορεί να 
αποτρέψει έναν ελληνοτουρκικό 
πόλεμο στο άμεσο μέλλον, είναι 
μία Ελλάδα οικονομικά, διπλω-

ματικά και στρατιωτικά ισχυρή… 
Εννοείται, πως θα απαιτηθούν 
και σημαντικές  οικονομικές «θυ-

σίες»… Η Ευρωπαϊκή  Ένωση  ή 
το ΝΑΤΟ, αν χρειαστεί, ίσως μας 
βοηθήσουν επικουρικά… Δεν θα  
πολεμήσουν όμως αυτοί, για την 
υπεράσπιση της δική μας Πατρί-
δας!

Ορισμένοι, ίσως  σκεφτούν,  
πως  ο πατριωτισμός είναι πλέον 
μία έννοια  ξεπερασμένη… Τότε 
είναι ξεπερασμένη και για κάθε 
μορφής οργάνωση των κοινωνι-
ών… Συνεπώς είναι κάτι το αδια-

νόητο… Ειδικά για όντα, όπως ο 
άνθρωπος, που είναι  ιδιαιτέρως 
κοινωνικά! 

Επίσης εννοείται, πως απαραίτη-

τη προϋπόθεση είναι και η «Ενό-

τητα» και η αποφυγή, τουλάχιστον 
σε εθνικής σημασίας θέματα,  τις 
κάθε λογής εσωτερικών  «ταξικών 
ή όχι» τριβών…  Με το πρόσχημα  
είτε  μικροκομματικών,  είτε ατο-

μικών επιδιώξεων που διακυβεύ-

ουν  τα  Εθνικά μας δίκαια και της 
Εθνικής μας Αξιοπρέπεια… 

Ευτυχώς, η σημερινή κυβέρνηση, 
μας έδωσε θετικά δείγματα πολιτι-
κής, προς αυτή την κατεύθυνση… 
Ελπίζουμε πως αυτά θα συνεχι-
στούν, παρά τις αρνητικές για την 
οικονομία επιπτώσεις, που θα έχει 
η επιδημία του κορωνοïού! 

http://www.centrehellenique.net
centrehellenique@skynet.be
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συνέχεια από τη σελίδα 1
Υπογράμμισε δε, πως τα μέτρα 
που είχαν συμφωνηθεί στην 
Διάσκεψη του Παρισιού, από 
την οποία  μάλιστα, ο πρόεδρος 
Τραμπ, απέσυρε στην συνέχεια 
την υπογραφή των ΗΠΑ! Αρκού-

σαν, απλά, να περιορίσουν την 
μέση αύξηση της θερμότητας του 
Πλανήτη σε + 3,5 βαθμούς, μέχρι 
το 2080… Συνεπώς, αν θέλουμε 
να αναστρέψουμε την αναπόφευ-

κτη και δραματική επιδείνωση  
της κλιματικής κρίσης… Συνεπώς  
οφείλουμε να αγωνιστούμε, ώστε 
η Ευρωπαϊκή  Ευρώπη, να υιοθε-

τήσει περισσότερα και  πιο απο-

τελεσματικά μέτρα!
Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο Στέ-

λιος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος 
αφού αναφέρθηκε στην  ανάγκη 
να ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης 
της μετακίνησης των αναπήρων 
συμπολιτών μας, υπογράμμισε 
πως πρέπει, σε Ευρωπαϊκό  επί-
πεδο, να παρθούν μέτρα και να 
υιοθετηθούν  πολιτικές οι οποίες 
να περιορίζουν δραστικά τις  δι-
ακρίσεις και τους διαχωρισμούς 
ανάμεσα στους πολίτες όλων των 
χωρών της ΕΕ… Υπογράμμισε 
επίσης, την ανάγκη να πάψουμε, 
εμείς οι Νεοέλληνες,  να «επανα-

παυόμαστε» στα κατορθώματα 
των Αρχαίων μας Προγόνων και 
να αποδείξουμε με τα δικά μας 
έργα, πως κι εμείς μπορούμε να 
πετύχουμε, στη δική μας εποχή, 
ανάλογα κατορθώματα!
Ακολούθησε ο Νικόλαος Ανδρου-

λάκης ο οποίος, αφού κατάθεσε 
την άποψή του, ότι, παρά τις 
«αδυναμίες» που υπάρχουν, 
το γεγονός πως η Ελλάδα είναι 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του ΝΑΤΟ, παραμένει κάτι το 
πολύ σημαντικό, Εφόσον παρέχει  
στην χώρα μας πολύ περισσότε-

ρες δυνατότητες να αντιμετωπίζει, 
και μάλιστα πιο αποτελεσματικά, 
τα διάφορα προβλήματα και τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζει η 
χώρα μας και ιδιαίτερα αυτών 
που συνδέονται με την επιθετικό-

τητα της Τουρκίας…
Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων, 
αναφέρθηκε στην αποχώρηση 
της Μεγάλης Βρετανίας και στις 
συνέπειές της στον προϋπολογι-
σμό της Ευρωπαϊκή Ένωσης, ο 
οποίος μειώνεται κατά 230 δισε-

κατομμύρια και συνεπώς, πρέπει 
να πείσουμε τους πιο ισχυρούς 
οικονομικά Εταίρους μας, να 
συμβάλουν περισσότερο, ώστε 
να καλυφθούν τα 70 περίπου δις, 
που υπολείπονται στον  προϋπο-

λογισμό της ΕΕ, ώστε να μην πε-

ριοριστούν οι δυνατότητες στήρι-
ξης των πιο αδύνατων Μελών και 
φυσικά της Ελλάδας! 
Τέλος, το λόγο έλαβε ο  Κωνστα-

ντίνος Παπαδάκης, ο οποίος, 
πιστός πάντα στις θέσεις του 
ΚΚ, αναφέρθηκε με τρόπο «ισο-

πεδωτικό», πως για όλα φταίνε 
τα  «οικονομικά συμφέροντα», 
εφόσον  από αυτά εξαρτώνται τα 
πάντα και το BREXIT, προσθέτο-

ντας πως ακριβώς, το ίδιο ισχύει 
και για την ΕΕ, από την ίδρυσή 
της μέχρι σήμερα…
Συνεχίζοντας, στο ίδιο πάντα 
πνεύμα, υποστήριξε πως όλα είναι 
«BUSINESS», τόσο οι σχέσεις με 
την Τουρκία και τις άλλες χώρες, 
όσο και η κλιματική κρίση, της 
οποίας αμφισβήτησε και την ίδια 
της την ύπαρξη… Απορρίπτοντας 
μάλιστα κι  όλες τις επιστημονικές 
μελέτες που υπάρχουν, επιμένο-

ντας πως πρόκειται για μία υπό-

θεση οικονομικών συμφερόντων 

κι αυτό γιατί η Ευρώπη δεν διαθέ-

τει αρκετά ορυκτά καύσιμα… 
Τοποθέτηση «ισοπεδωτική» και 
τόσο «αντιφατική», παρά τον συ-

νήθη σεβασμό προς τους ομιλη-

τές, προκάλεσε αντιδράσεις, στην 
αίθουσα και σε άλλους ομιλητές, 
εδικά σε σχέση με το θέμα της αμ-

φισβήτησης των επιστημονικών 
μελετών και διαπιστώσεων, σχε-

τικά με την ύπαρξη της κλιματικής 
κρίσης… 
Αυτό που μας προκαλεί εντύπω-

ση,  είναι η «σύμπλευση» των ΚΚ, 
με τη θέση του μεγαλοκαπιταλιστή 
Tramp, o οποίος επίσης αμφισβη-

τεί την κλιματική κρίση! 
 Μας προβληματίζει επίσης και ο 
ακραίος λαϊκισμός, σχετικά με την 
υιοθέτηση της άποψης πως είναι  
προτιμότερο να κρατηθούν, για 
δεκαετίες ακόμη, θέσεις εργασίας 
σε χώρους όπου το περιβάλλον 
είναι ήδη επιβαρυμένο, σε βαθμό 
που με το ζόρι αναπνέει κανείς. Αν 
κάποιος το αμφισβητεί, δεν έχει 
παρά να πάει μία βόλτα, στη Με-

γαλόπολη ή την Πτολεμαΐδα… Και 
αντί να διεκδικήσουν, λ.χ. μεγάλες 
μονάδες παραγωγής καθαρής 
ενέργειας, στην θέση των λιγνιτω-

ρυχείων και όπου θα υπάρχει  ο 
ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας... 
κάνουν ακριβώς το αντίθετο!
Εξάλλου, σύμφωνα  με τη δή-

λωση του αρμόδιου Υπουργού, 
Κωστή Χατζηδάκη, «θα διατεθούν 
σύμφωνα με υπολογισμούς της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 3,7 έως 
4,4 δισ. ευρώ στις λιγνιτικές περι-
οχές από κοινοτικούς και εθνικούς 
πόρους», ο οποίος ενημέρωσε 
επίσης πως «θα υπάρξει αίτημα 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την ανακήρυξη της 
Δυτικής Μακεδονίας και της πε-

ριοχής της Μεγαλόπολης ως ει-
δικών οικονομικών φορολογικών 
ζωνών, προκειμένου να γίνουν 
οι περιοχές αυτές ελκυστικές για 
επενδύσεις».
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπο-

γραμμίσω στους Ευρωβουλευτές, 
αλλά και στην «Ελληνική Κοινό-

τητα», την σημασία που έχει για 
τους Έλληνες του Βελγίου η δι-
εκδίκηση της «επανένταξης» της 
ΕΡΤ στην καλωδιακή τηλεόραση, 
τουλάχιστον στις εταιρείες που 
υπάρχουν σε περιοχές όπου ζουν 
οι περισσότεροι Έλληνες… 
Πολλοί από εμάς, μπορεί να έχου-

με, έστω και παράτυπα, λύσει το 
πρόβλημα για τα σπίτια μας… 
Όμως όταν κάποιος, είτε γιατί 
έχει περιορισμένα οικονομικά 
μέσα, είτε γιατί βρίσκεται στο νο-

σοκομείο, είτε δεν έχει internet, τι 
γίνεται; 
Σήμερα με την ψηφιακή αναμετά-

δοση της τηλεόρασης τα πράματα 
είναι πολύ εύκολα, ειδικά για τα 
κανάλια στα οποία δεν υπάρχουν 
διαφημίσεις… Εξάλλου, συμφέρει 
και τις εταιρείες…
Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω 
και μία παρατήρηση στους διορ-

γανωτές της εκδήλωσης. Το γεγο-

νός ότι έβαλαν τόσα πολλά θέμα-

τα στον ίδιο τίτλο «Το Μέλλον της 
Ευρώπης - Μια οικονομία στην 
υπηρεσία των ανθρώπων - Εξα-

σφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης 
και ευημερίας», διεύρυνε τόσο 
πολύ το θέμα, με αποτέλεσμα το 
κύριο κατά τη γνώμη μας θέμα, δη-

λαδή  «Το Μέλλον της Ευρώπης», 
θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο αυτήν την 
περίοδο στην ΕΕ, δεν συζητήθηκε  
σχεδόν καθόλου, με αποτέλεσμα, 
να διαψευστούν οι προσδοκίες, 
πολλών από εμάς! 

 Σάκης Δημητρακόπουλος 

συνέχεια από τη σελίδα 1

Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν 
τόσο, η «ενωτική» δύναμη  του 
θρησκευτικού συναισθήματος, 
όσο και το εύρος της Ελληνικής 
ναυτοσύνης…
Για να κατανοήσουμε όμως καλύ-

τερα το γεγονός αυτό, πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας, τους Έλλη-

νες εμπόρους, τη ναυτοσύνη, τα 
νησιά, κ.α. Εξάλλου, την εποχή 
εκείνη, η άνθηση και η έκταση 
του ελληνικού εμπορίου ήταν με-

γάλη… 
Εξάλλου, τη δεκαετία του 1820 
έγιναν πολλές εξεγέρσεις, σχεδόν 
σε όλη την περιοχή, οι οποίες και 
απέτυχαν, κι αυτό γιατί, πέραν 
των άλλων αδυναμιών που είχαν, 
από στρατιωτικής άποψης, δεν 
είχαν την ναυτοσύνη… 
Το γεγονός ότι οι «εξεγερμένοι 
Έλληνες» αισθάνονταν: Ρωμιοί, 
Μοραΐτες, Ρουμελιώτες, κ.α.  δεν 
ήταν κάτι το περίεργο, αν λ.χ. 
κάποιος αισθανόταν Μοραΐτης  
και ταυτόχρονα  Έλληνας,  δεν 
υπήρχε πρόβλημα, εξάλλου, κάτι 
ανάλογο, ισχύει και σήμερα.
Όταν όμως, ήδη από την αρχή 
της επανάστασης, είχαν  δημι-
ουργηθεί  «Τοπικοί πολιτικοί 
οργανισμοί», όπως: Η Γερουσία 
Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, η Πελο-

ποννησιακή Γερουσία, ή ο  Άρειος 
Πάγος, σίγουρα υπήρξε πρόβλη-

μα, από τη στιγμή που οι «τοπικές 
ταυτότητες», «επισημοποιούσαν 
τους ανταγωνισμούς», έθεταν σε 
κίνδυνο την επιβίωση της ίδιας 
της επανάστασης, προκαλώντας 
μέχρι και εμφύλιες συρράξεις…  
Εξάλλου, πριν από τη «Ναυμα-

χία» του Ναβαρίνου, οι εμφύλιες 
συμπλοκές, οι έριδες και τα οι-
κονομικά προβλήματα, σε συν-

δυασμό με τις προσπάθειες του 
Καποδίστρια και της κυβέρνησης, 
να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο 
κράτος με δυτικού τύπου «κοινο-

βουλευτική διακυβέρνηση», και 
συνεπώς, η προσπάθεια κατάρ-

γησης ορισμένων «προνομίων», 
οδήγησαν την Επανάσταση σε 
δύσκολα μονοπάτια… 
Συνεπώς, στη συνέχεια και η 
δράση των ξένων δυνάμεων, 
ήταν καθοριστική…
Το να αισθάνεται κάποιος ότι κα-

τάγεται από τους αρχαίους ή όχι, 
δεν έχει ιδιαίτερη πολιτική σημα-

σία, αποχτά όμως όταν ορισμένοι, 
ακόμη και κατά τη διάρκεια της Ελ-

ληνικής Επανάστασης, αλλά και 
στη συνέχεια, υποστήριξαν πως 
μια αρχαιοελληνική «καταγωγή», 
θα μπορούσε να κατοχυρώσει, 
κάποια δικαιώματα  στον χώρο, 
έναντι κάποιων άλλων… 
Εξάλλου, με τη λογική αυτή, θα 
έπρεπε να «διεκδικήσουμε» και 
την «ελληνικότητα» υπηκόων 
άλλων γειτονικών κρατών, στην 
Τουρκία λ.χ. θα μπορούσαμε  να 
διεκδικήσουμε, ίσως και  το ένα 
τρίτο του πληθυσμού της, εφόσον 
η καταγωγή του είναι «ελληνοχρι-
στιανική»…
Είναι συνεπώς, πιο φρόνιμο να 
σεβαστούμε την άποψη, πολλών 
αρχαίων μας φιλοσόφων, για 
τους οποίους, «Έλληνας ήταν 
αυτός που μετείχε στην ελληνική 
παιδεία», με άλλα λόγια, «Αυτός 
που αισθανόταν Έλληνας»…  

Σάκης Δημητρακόπουλος 

Επέτειος της Ελληνικής Επανάστα-
σης του 1821 

Προβληματισμοί, ιδέες, ιδιαιτερότητες και 
διαπιστώσεις

 Κοπή της Βασιλόπιτας στην 
Ελληνική Πρεσβεία

Την Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 
2020, ο Πρέσβης της Ελλάδας 

στις Βρυξέλλες, κος Διονύσιος 
Καλαμβρέζος, προσκάλεσε στην 
Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, 
όπου έλαβε χώρα  και η κοπή της 
βασιλόπιτας, τους εκπροσώπους 
των Ελληνικών Φορέων των Βρυ-

ξελλών και άλλες προσωπικότητες, 
όπως τους Ελληνικής καταγωγής 

πολιτικούς που εκλέχτηκαν στην 
περιοχή των  Βρυξελλών και φυσι-
κά το δυναμικό της Πρεσβείας.
Την βασιλόπιτα, ευλόγησε ο νέος 
Επίσκοπος της Μητρόπολης κ. 
Ιωακείμ, ο οποίος μετέφερε και τον 
χαιρετισμό του Μητροπολίτη μας κ. 
Αθηναγόρα.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Οι-
κοδεσπότης, Πρέσβης κος Καλαμ-

βρέζος, ο οποίος αφού ευχήθηκε 
και ευχαρίστησε τους παραβρι-
σκόμενους για την παρουσία τους, 
αναφέρθηκε στον δυναμισμό που 
χαρακτηρίζει τον Ελληνισμό του 
Βελγίου,  και υπογράμμισε  τον 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που δια-

δραματίζουν, οι ελληνικής καταγω-

γής πολιτικοί στο Βέλγιο, μια χώρα 
με την οποία η Ελλάδα «δεν έχει 
τίποτα να μοιράσει», αλλά απενα-

ντίας, υπάρχουν πολλά που μας 
ενώνουν…
Αναφέρθηκε επίσης στον εορτασμό 
της Επετείου των 200 χρόνων από 
την Ελληνική Επανάσταση του 

1821, την οποία θα γιορτάσουμε 
και στο Βέλγιο, το 2021, ενημερώ-

νοντας ταυτόχρονα τους εκπρο-

σώπους των Φορέων, οι οποίοι 
σκοπεύουν να οργανώσουν ή να 
συμμετάσχουν σε κάποια εκδήλω-

ση, ότι σε 15 μέρες περίπου, θα 
κληθούν να παραβρεθούν και να 
συμμετάσχουν σε μία συνάντηση 
αλληλοενημέρωσης,  συντονισμού 
και προγραμματισμού. 
Ακολούθησε το μοίρασμα της Βα-

σιλόπιτας, το κέρασμα, οι ευχές και  
φυσικά η συζήτηση και η ανταλλα-

γή απόψεων. Μία εκδήλωση λιτή 
και γόνιμη. 

Ο οικοδεσπότης Πρέσβης μας και ο νέος Επίσκοπος π. Ιωακείμ,                             
κατά την κοπή της Βασιλόπιτας

Με στόχο να διατηρηθεί ζωντα-

νός και ισχυρός ο δεσμός των 
Ελλήνων Ομογενών με την μητέρα 
πατρίδα εν μέσω της δύσκολης 
πανδημίας που όλοι βιώνουμε, η  
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελλη-

νισμού του Υπουργείου Εξωτερικών 
(ΓΓΑΕ) και η  Παιδική Πινακοθήκη 
Ελλάδας (ΠΠΕ), σε συνεργασία με  
το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς 
Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότη-

τα (ΙΒΒΥ) - Κύκλος του Ελληνικού 
Παιδικού Βιβλίου, διοργανώνουν 
διεθνή διαγωνισμό ζωγραφικής για 
τα παιδιά και τους νέους της Ομο-

γένειας με θέμα «κοντά ή μακριά 
ΕΙΜΑΣΤΕ όλοι ΕΝΑ» και χρονική 
διάρκεια από 10 Απριλίου έως 5 
Ιουλίου 2020.
Ο διαγωνισμός αποτελεί μια πρό-

σκληση προς τα παιδιά και τους νέ-

ους της Ελληνικής Ομογένειας, ανά 

τον κόσμο, να εκφράσουν τα συναι-
σθήματά τους, να περιγράψουν με 
τις καλλιτεχνικές δημιουργίες τους 
την καθημερινότητα που βιώνουν 
αυτή τη δύσκολη περίοδο, προβάλ-

λοντας ένα ευοίωνο δημιουργικό 
μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. 

Ο  διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο 
σύνολό του, εξ αποστάσεως και 
ηλεκτρονικώς συμβάλλοντας έτσι 
και στις επιταγές των ημερών που 
μας θέλουν να «Μένουμε Σπίτι», 
στις περισσότερες χώρες του κό-

σμου.

Λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό, 
τα βραβεία και τον τρόπο συμμετο-

χής θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα του διαγωνισμού: 
https://sites.google.com/site/

ppenearorfarweareallone   
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Το θράσος της Τουρκίας ξεπερ-

νάει κάθε λογικό όριο, εφόσον 
εξακολουθεί να πιστεύει, πως 
όλα μπορεί να της ανήκουν και 
συνεπώς  να τα διεκδικεί ή να τα 
«παζαρεύει»…  Χωρίς κανέναν 
σεβασμό ούτε στο Διεθνές  Δίκαιο, 
ούτε στις Διεθνείς και Διμερείς 
Συμβάσεις… 
Όμως, το χειρότερο για αυτήν  εί-
ναι ότι, παρά τα περίφημα «Όρ-

γανα χάραξης εξωτερικής πολιτι-
κής» που διαθέτει,  εξακολουθεί 
να υποτιμά τους άλλους… Είτε 
πρόκειται για τους «συμμάχους» 
της και τις άλλες «δυνάμεις της 
περιοχής, είτε πρόκειται για την 
σημερινή κυβέρνηση της Ελλάδας 
και τον λαό της… Ίσως γιατί είχε 
ακόμη στο μυαλό της, την «πολιτι-
κή του τροχονόμου» που είχε υιο-

θετήσει η ελληνική κυβέρνηση, το 
2015, στην τότε «μεταναστευτική 
κρίση»…
Αυτή τη φορά όμως, η Ελλάδα 
επέδειξε ότι έχει  την ικανότητα και 
το σθένος, να προστατεύσει απο-

τελεσματικά τα χερσαία και τα θα-

λάσσια  σύνορά της… Το κλείσιμο 
των Ελληνικών συνόρων δεν οδή-

γησε όμως, μόνον στην αποτυχία 
του τουρκικού υβριδικού πολέμου 
εναντίον της Ελλάδας και της ΕΕ, 
αλλά θα συμβάλλει αισθητά και  
στον περιορισμό των δυνατοτή-

των της τουρκικής ΜΙΤ, να στέλνει  
στην Ελλάδα και την Ευρώπη,  
«μέσω των προσφύγων» και τους 
πράκτορές της Μουσουλμάνους 
από την Ασία, την Αφρική και ολό-

κληρο τον κόσμο… Κάτι που επί 
δύο και πλέον δεκαετίες το έκανε 
σχεδόν ανενόχλητη…Υπό τον όρο 
βέβαια πως η «στροφή» αυτής της 
ελληνικής πολιτικής, θα συνεχιστεί 
και θα ενισχυθεί…
Το γεγονός ότι οι θέσεις και δρά-

σεις της Ελλάδας στηρίχτηκαν, 

τόσο από το Ευρωπαϊκό Συμβού-

λιο, δια του Πρόεδρου του Σαρλ 
Μισέλ, όσο και από την Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή, δια της προέδρου 
της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
οι οποίοι έθεσαν απερίφραστα 
στον Ερντογάν την πλήρη εφαρ-

μογή της υφιστάμενης  συμφωνίας 
ΕΕ-Τουρκίας του 2016, πριν από 
οποιαδήποτε άλλη συζήτηση… 
Καθώς και την στήριξη που, αυτή 
τη φορά, πέτυχε, άμεσα ή έμμε-

σα, η Ελλάδα, από πολλές άλλες 
χώρες, αλλά και του ΝΑΤΟ, το 
οποίο, στο παρελθόν το έπαιζε 
«ουδέτερο», δεν είναι τυχαίο… Το 
οφείλουμε, αναμφισβήτητα,  στον 
πρωθυπουργό και τον υπουργό 
εξωτερικών, όμως, πάνω από όλα, 
το οφείλουμε στο «ευρωπαϊκό 
πνεύμα» που διέπει την πολιτική 
ολόκληρης της Ελληνικής κυβέρ-

νησης»…   
Όμως, δεν πρέπει σε καμία πε-

ρίπτωση να εφησυχάσουμε, από 
τη μια διότι έχουμε να κάνουμε 
με έναν γείτονα αφερέγγυο και 
αναχρονιστικό που στο όνομα 
των ιδεοληψιών του,  αγνοεί και 
καταπατά τα δικαιώματα  και την 
πνευματική ανάπτυξη του λαού 
του και από την άλλη, διότι απέ-

τυχε και στα «άλλα μέτωπα που 
έχει ανοίξει» και σίγουρα θα γίνει 
ακόμη πιο «πιεστικός» στις «δι-
εκδικήσεις» του απέναντι στην 
Χώρα μας… 
Εξάλλου, είναι σίγουρο, πως οι 
«επιλεγμένες επιχειρήσεις» με 
δράσεις όπως η πρόσφατη προ-

σάραξη φορτηγού πλοίου στην 
Τζια με 193 «μετανάστες», η χιτ-
λερικού τύπου προπαγάνδα και τα 
ψεύδη,  θα συνεχιστούν, προκει-
μένου ο Ερντογάν, να κρύψει την 
γύμνια του, απέναντι στον λαό της 
Τουρκίας…

Σάκης Δημητρακόπουλος

Ο παραλογισμός της Τουρκίας και οι 
κίνδυνοι για την περιοχή



• Journal  des  Grecs  en  Belgique
Krant  van  de Grieken  in België 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

Année 61

Bimestriel

N° 3-4
MARS - AVRIL 2020

PAS DE PARUTION JUILLET-AOUT

P R O T O P O R O S
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

EDITEUR RESPONSABLE:

SAKIS DIMITRAKOPOULOS
Rue des Etudiants 14,  Β-1060 Bruxelles

tél: +32 (0)495.41.88.61

e-mail: sakis.dimitrakopoulos@yahoo.fr

IMPRIME A TAXE REDUITE
BUREAU DU DEPOT

ST-GILLES BARRIERE
P917433 

CENTRE HELLENIQUE ET INTERCULTUREL 
DE BRUXELLES ASBL

Rue des Etudiants 14,  B-1060 Bruxelles 
Tél: +32-(0)2/538.62.12     Fax: +32-(02)/538.62.13

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

Την απελευθέρωση  των  πλει-
στηριασμών, ζητά επιτακτικά η 

Κομισιόν!

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

Ο Πρωτοπόρος σελιδοποιείται και 
εκδίδεται από το Ελληνικό και  

Διαπολιτιστικό Κέντρο  Βρυξελλών 

Η Ελληνική Κυβέρνηση, αυτή τη 
φορά, στάθηκε στο ύψος της!

συνέχεια από τη σελίδα 1
Σε αυτό,  συνέβαλε καθοριστικά 
η σοβαρότητα και ευαισθησία  
των επιστημόνων, με τους οποί-
ους πλαισιώθηκε η κυβέρνηση, 
χάρη στους οποίους, επέβαλε 
νωρίτερα από όλες τις ευρωπα-
ϊκές χώρες, τους απαραίτητους 
περιορισμούς στις κοινωνικές 
δραστηριότητες που απαιτού-
νται για να αποτραπεί η γρήγορη 
μετάδοση του ιού.
Ενώ ο πρωθυπουργός, χάρη στη 
σοβαρότητα των χειρισμών του 
και την σωστή επιλογή των συμ-
βούλων και συνεργατών του, κα-
τάφερε να κερδίσει την εμπιστο-
σύνη των πολιτών και πέτυχε, σε 
μία χώρα σαν την Ελλάδα που 
δεν φημίζεται για την πειθαρχία 
της, να εφαρμοστούν τα μέτρα με 
σχετικά μεγάλη επιτυχία…  
Εννοείται, πως οποιαδήποτε 
θριαμβολογία, απέναντι σε έναν 
τόσο ύπουλο και επιθετικό ιό, 
δεν έχει κανένα νόημα,  όμως 
το γεγονός ότι μέχρι τώρα, έχει 
αποτραπεί η «ανεξέλεγκτη» αύ-
ξηση και εξάπλωση των κρου-
σμάτων και των θανάτων, ειδικά 
σε σύγκριση  με άλλες χώρες, 
το γεγονός, θεωρείται από μόνο 
του, μία μεγάλη επιτυχία!
Ειδικά,  που το πρωτεύον για 
μία χώρα, είναι να κερδίσει χρό-
νο, ώστε να μην εξαντληθούν οι 
δυνατότητες του συστήματος 
υγείας και οδηγηθεί σε τραγικές 
καταστάσεις, όπως δυστυχώς 
συνέβη  σε γειτονικές μας χώρες,  
όπου οι γιατροί «αναγκάζονταν» 
να αποφασίζουν, σε ποιους 
ασθενείς θα διαθέσουν ανα-
πνευστήρες και ποιους όχι…. 
Εννοείται, πως για την κυβέρνη-
ση, τα πιο δύσκολα δεν τελείω-
σαν και απεναντίας, είναι μπρο-
στά της, εφόσον η διαχείριση 
της πανδημίας στο υγειονομικό 
επίπεδο, δεν είναι παρά η αρχή 
και σύντομα θα κληθεί  να «αντι-
μετωπίσει» και την ανάκαμψη 
της εύθραυστης ελληνικής οικο-
νομίας από τις πολύ σοβαρές 
παρενέργειες που προκαλούν 
τα μέτρα για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του ιού…
Μία αποστολή δύσκολη, για μία 
χώρα που οι δημοσιονομικές δυ-
νατότητες είναι περιορισμένες, 
λόγω της  τεράστιας συσσώρευ-
σης χρέους… Ευτυχώς όμως, η 
κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα 
και σωστά, εφόσον περιόρισε τη 
ζημιά, χρησιμοποιώντας  σημα-
ντικό μέρος των περιορισμένων 
πόρων του κράτους για να υπο-
στηρίξει επιχειρήσεις και νοικο-
κυριά, ώστε να περιορίσει  τις 
ζωτικές βλάβες του παραγωγικού 
ιστού της χώρας, εμποδίζοντας 
τις μαζικές καταρρεύσεις εται-
ριών, απολύσεις εργαζομένων 
και τη δημιουργία νέου κύματος 
προβληματικών δανείων!
Η οικονομική κρίση που ξεκίνη-

σε με την εμφάνιση του κορω-
νοϊού και που θα ενταθεί κατά 
τη διάρκεια της επιδημίας, θα 
θέσει σε σκληρή δοκιμασία τις 
αντοχές της παγκόσμιας οικονο-
μίας, αλλά και της ελληνικής…
Ευελπιστούμε, πως αν όλα πάνε 
καλά, το 2021 θα μπούμε σε 
φάση ανάκαμψης... Εξάλλου, το 
ελληνικό Υπουργείο Οικονομι-
κών εκτιμά ότι φέτος, η ύφεση 
θα είναι βαθιά εφόσον το ανα-
μενόμενο αρχικά πλεόνασμα του 
προϋπολογισμού θα μετατραπεί 
σε έλλειμμα!  
Συνεπώς η κυβέρνηση θα χρει-
αστεί και νέους πόρους για τη 
χρηματοδότηση του ελλείμματος, 
το οποίο θα δημιουργηθεί, τόσο 
από τις έκτακτες δαπάνες, όσο 
και από τη μείωση των εσόδων, 
λόγω πανδημίας. 
Ευτυχώς, στο επίπεδο της ΕΕ, 
μετά από πολυήμερες και σκλη-
ρές διαπραγματεύσεις ανάμε-
σα στους «βόρειους» και τους 
«νότιους» οι οποίοι, αποτελούν 
την ομάδα 9 κρατών της Ευρω-
ζώνης, μεταξύ των οποίων είναι 
και η Ελλάδα, πρότειναν  την 
έκδοση «ευρωομολόγων ειδικού 
σκοπού», των αποκαλούμενων  
και «ομολόγων κορονοϊού», με 
το επιχείρημα πως πρέπει, αυτή 
τη φορά, η Ευρωζώνη, να αντιμε-
τωπίσει την κρίση ενωμένη…
Ως ισχυρό επιχείρημα τους εί-
χαν, το γεγονός ότι σε αντίθεση 
με την προηγούμενη κρίση της 
Ευρωζώνης, τα δημοσιονομικά 
προβλήματα, αυτή τη φορά,  δεν 
προκαλούνται από «κακούς χει-
ρισμούς» κάποιων κυβερνήσε-
ων, αλλά από έναν εξωγενή πα-
ράγοντα, δηλαδή μία πανδημία 
η οποία  δεν μπορούσε να ελεγ-
χθεί και παράσυρε στην ύφεση 
ολόκληρη την ευρωζώνη!
Τελικά, μετά από πολυήμερες 
και σκληρές διαπραγματεύσεις 
ανάμεσα στους «βόρειους» και 
τους «νότιους» και την κάθετη 
άρνηση των «ευρωομολόγων ει-
δικού σκοπού» από την Ολλαν-
δία και την Γερμανία, συμφωνή-
θηκε τελικά, να διατεθούν, προς 
το παρόν, 500 δισεκατομμύρια 
περίπου, με στόχο την στήριξη 
της επανάκαμψης των οικονομι-
ών των χωρών της ΕΕ. Το ποσό 
αυτό, αποτελεί ένα είδος «συμβι-
βασμού»…Από το ποσό αυτό, τα 
7 περίπου δισεκατομμύρια, θα 
διατεθούν για την Ελλάδα! 
Η πρόσφατη ένταξη των ελληνι-
κών ομολόγων στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, 
ανέκοψε την ανεξέλεγκτη άνοδο  
αποδόσεων των ελληνικών ομο-
λόγων στη δευτερογενή αγορά, 
όμως αυτή η εξέλιξη, «εμποδίζει» 
πλέον, την  έκδοση νέων ομολό-
γων στην πρωτογενή αγορά… 
Τουλάχιστον μέχρι να επέλθει 
ηρεμία στην αγορά… 

Σάκης Δημητρακόπουλος

Η Κομισιόν, στα πλαίσια της 
πέμπτης έκθεσης της «μετα-

μνημονιακής αξιολόγησης» της 
Ελλάδας, η οποία δημοσιεύθη-
κε στο τέλος του Φεβρουαρίου, 
κάνει αυστηρές παραινέσεις 
στην κυβέρνηση, ζητώντας  
την απελευθέρωση των πλει-
στηριασμών, καταργώντας, 
από την 1η Μαΐου, κάθε περι-
ορισμό, ακόμη και για τους πιο 
ευάλωτους οφειλέτες…
Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 
την επιστροφή κερδών από τις 
κεντρικές τράπεζες, ύψους 640 
εκατ. ευρώ, ποσό που κανονικά 
θα εγκριθεί από το Eurogroup 
του Ιουνίου. Όμως στην σχετική 
έκθεση με τα θέματα του τραπε-
ζικού συστήματος, αναφέρεται 
ρητά και για πολλοστή φορά, ότι 
το ποσοστό των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων παραμένει 
υπερβολικά υψηλό κι αυτό, 
παρά τη μείωση που επετεύχθη-
τε το 2019.  Η δε υλοποίηση του 
«σχεδίου Ηρακλής», το οποίο 
αφορά τις τιτλοποιήσεις δανείων 
με κρατικές εγγυήσεις, κι αυτό 
δεν αρκεί…
Συνεπώς, στα πλαίσια των δια-
πραγματεύσεων, για την «ου-
σιαστική αναμόρφωση» του 
νόμου Κατσέλη, η Κομισιόν 
εισηγείται πολύ πιο αυστηρά 
κριτήρια για τους υπερχρεω-
μένους…Ώστε στην έκτη αξιολό-
γηση, που θα γίνει τον Μάιο και 
θα αποφανθούν οι θεσμοί αν η 
κυβέρνηση εφάρμοσε πλήρως 
τις δεσμεύσεις που είχε αναλά-
βει στο Eurogroup του Δεκεμβρί-
ου, να είναι θετική, ώστε με βάση 
την έκθεση αυτή, το Eurogroup 
του Ιουνίου, να αποφασίσει την 
απελευθέρωση των σχετικών 
κονδυλίων, από τις κεντρικές 
τράπεζες!  
Με τις παρατηρήσεις της, η Κο-
μισιόν οριοθετεί ένα εξαιρετικά 
αυστηρό πλαίσιο διαπραγμά-
τευσης, για το νέο, σχετικό με 
την «αφερεγγυότητα», πλαίσιο, 
καθιστώντας ανέφικτο πλέον, 
το παραμικρό περιθώριο ανά-
σχεσης των πλειστηριασμών με 
νομικά μέσα, περιλαμβανομένης 
και της πρώτης κατοικίας, ακόμη 
και για τους πιο ευάλωτους… 
Εξάλλου, οι ελληνικές αρχές 
έχουν διαβεβαιώσει την Κομι-
σιόν, πως το αναθεωρημένο 
πλαίσιο για την αφερεγγυότητα 
και την ατομική πτώχευση, θα 
διασφαλίζει το δικαίωμα των 
πιστωτών για πλειστηριασμούς, 
στους οποίους θα περιλαμ-
βάνεται και η πρώτη κατοικία. 
Διασφαλίζοντάς τους πως οι 
υποθέσεις δεν θα κρίνονται από 
τα δικαστήρια, τα οποία, αποφα-
σίζουν και με μεγάλη καθυστέ-
ρηση!
Επιπλέον, η Κομισιόν, ξεκαθα-
ρίζει ρητά, πως  οποιασδήποτε 
μορφής προστασία των ασθε-
νέστερων, πρέπει να εντάσσε-
ται στα πλαίσια της κοινωνικής 
πολιτικής της κάθε χώρας, όπως 
λ.χ. το επίδομα ενοικίου για 
όσους χάνουν το σπίτι τους σε 

πλειστηριασμό…

Είναι «άδικο» να διαχωρί-
σουμε τη διαδικασία δα-
νεισμού, από την κοινωνι-
κή προστασία;
Αναρωτιόμαστε, είναι τάχα τόσο 
«απάνθρωπο», ένα σχετικό με 
την αφερεγγυότητα και την ατο-
μική πτώχευση νομικό πλαίσιο, 
να διασφαλίζει και τα δικαιώ-
ματα των πιστωτών στο θέμα  
των  πλειστηριασμών και όχι 
των ασθενέστερων;  Όπως λ.χ. 
η  απαγόρευση πλειστηριασμού 
της πρώτης κατοικίας;  
Σε μία χώρα όπως την Ελλάδα, 
όπου οι  περισσότεροι από εμάς, 
επηρεασμένοι  από τα σλόγκαν 
του είδους: «Κανένα σπίτι στα 
χέρια τραπεζίτη», μας είναι δύ-
σκολο να σκεφτούμε διαφορε-
τικά… Ειδικά, που πολλοί από 
εμάς, έχουν την τάση να παίρ-
νουν δάνεια χωρίς να τους προ-
βληματίζει καν, η αποπληρωμή 
τους… Με την κρυφή ίσως  ελ-
πίδα, πως μπορεί να μην τα πλη-
ρώσουν, εφόσον δεν ήταν λίγοι 
οι πολιτικοί που, προκειμένου να 
κερδίζουν ψήφους, διέγραφαν 
δάνεια!
Ποια είναι όμως και η δική μας 
εμπειρία, ως ¨Έλληνες του 
εξωτερικού!  
Το περίεργο είναι, πως εμείς, οι 
Έλληνες που ζούμε στο εξωτερι-
κό, έχουμε άνετα προσαρμοστεί, 
σε τραπεζικά συστήματα που 
λειτουργούν με κανονισμούς, 
παρόμοιους  με αυτούς που οι 
θεσμοί μας προτρέπουν να υι-
οθετήσουμε και στην Ελλάδα!  
Μήπως αυτό μας λέει κάτι; 
Μήπως, στο δήθεν «σκληρό» και 
«απάνθρωπο» σύστημα, διαθέ-
τουμε  και πολλά πλεονεκτήματα, 
όπως, το γεγονός ότι οι τράπεζες 
μας παρέχουν φτηνά και εύκολα 
δάνεια, εφόσον γνωρίζουν πως 
αν δεν τηρήσουμε τις δεσμεύ-
σεις μας, μπορούν να προβούν, 
«χωρίς νομικά εμπόδια», στις 
σχετικές κατασχέσεις; Εξάλλου 
χάρη σε αυτή την δυνατότητα, 
δεν δημιουργούνται και τα «πε-
ρίφημα» βαρίδια των «κόκκινων 
δανείων», τις συνέπειες των 
οποίων, γνωρίζουμε πολύ καλά 
στην Ελλάδα; Που εμποδίζουν 
τις τράπεζες να δανείζουν και να 
παίζουν τον αναπτυξιακό τους 
ρόλο; 
Εξαιτίας της «ελληνικής άπο-
ψης», οι τράπεζες στην Ελλάδα, 
παρά τα δισεκατομμύρια που 
έχει, μέχρι σήμερα, διαθέσει το 
Ελληνικό κράτος, χρήματα  που 
προέρχονται από τις τσέπες των  
φορολογουμένων, δεν έχουν 
ακόμη και σήμερα, τη δυνατότη-
τα να δανείζουν και να παίξουν  
τον αναπτυξιακό τους ρόλο…    
Το ερώτημα συνεπώς είναι: Μή-
πως ήρθε η ώρα, να κατανοή-
σουμε και εμείς στην Ελλάδα, 
πως η υπερβολική  δικαιοσύνη  
σκοτώνει τη Δικαιοσύνη, όπως 
και η απόλυτη ελευθερία σκοτώ-
νει την  Ελευθερία! 

Σάκης Δημητρακόπουλος

ΚΑΛΕΣΜΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Η Ελληνική Κοινότητα των 
Βρυξελλών σε συντονισμό 

με τους Φορείς που αναφέρο-
νται, με αλφαβητική σειρά πα-
ρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥ-
ΞΕΛΛΩΝ,  
ΑΛΛΗΛΟΝnet,
DISCOVERING NETWORK, 
12 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ,
ΕΝΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ 
ΒΕΛΓΙΟΥ, 
ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΡΥ-
ΞΕΛΛΩΝ,  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΩΝ (ΣΕΥΔΟ). 
Αποφάσισαν να συλλέξουν χρή-
ματα για την αγορά υλικού ώστε 
να βοηθήσουν το Νοσοκομείο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, στην μάχη 
του για την καταπολέμηση του 
κορωνοϊού.
Σας επισυνάπτουμε και την κοι-
νή ανακοίνωση των φορέων, 
καθώς και τον λογαριασμό στον 
οποίο μπορείτε να στείλετε τον 
οβολό σας:

Ανακοίνωση των Φορέων
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ ΣΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ-

ΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2020
Οι Ελληνικοί Φορείς των Βρυ-
ξελλών, καλούν τους Έλληνες 
του Βελγίου να συνδράμουν οι-
κονομικά την πατρίδα μας στον 
αγώνα της κατά της πανδημίας 
του κορωνοϊού. Τα χρήματα 
θα διατεθούν στο Νοσοκομείο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ για την αγορά 
απαραίτητου ιατρικού εξοπλι-
σμού (πιεσόμετρα, αναπνευστή-
ρες, υπέρηχους κλπ).
Σχετική συνεννόηση έχει ήδη 
γίνει με την Διοίκηση του Νοσο-
κομείου. 
Οι Ελληνικοί Φορείς, όπως και 
σε προηγούμενες περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης (πχ. πυρκα-
γιές στο Μάτι) με βάση τον θε-
σμικό τους ρόλο και την εμπειρία 
συνεργασίας και συντονισμού, 
σύσσωμοι αποφάσισαν να 
συμπαρασταθούν έμπρακτα 
στην χώρα μας, στο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό που 
δίνει ηρωική και άνιση μάχη με 

την πανδημία σε δύσκολες συν-
θήκες και στους συμπατριώτες 
μας που δίνουν προσωπικές 
μάχες επιβίωσης, πολλές φορές 
απομονωμένοι από τις οικογέ-
νειές τους, στα νοσοκομεία της 
χώρας. 
Σας καλούμε να συνεισφέρετε 
στην κοινή μας προσπάθεια, 
που θέλει την συμμετοχή όλων, 
ανεξαρτήτου χρηματικής δυνα-
τότητας. Οι Ελληνικοί Φορείς 
θα συνεχίσουν και στο μέλλον 
τις κοινές τους δράσεις τόσο 
στην Ελλάδα , όσο και στο Βέλ-
γιο,  δεδομένου ότι η κρίση του 
κορωνοϊού έχει δραματικές επι-
πτώσεις σε ανθρώπινες ζωές και 
στην οικονομική και κοινωνική 
ζωή και στις δύο χώρες. 

Αριθμός Λογαριασμού ΒΕ73 
3100 8330 1060
Όνομα Κατόχου Λογαριασμού: 
COMMUNAUTE HELLENIQUE 
DE BRUXELLES 

Με την ένδειξη : COVID19 
EVAGGELISMOS 

Προθεσμία καταβολής οικονο-
μικής ενίσχυσης, μέχρι τις  30 
Απριλίου 2020

Η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελ-
λών, που έχει αναλάβει το συ-
ντονισμό, επικοινώνησε με την 
Διοίκηση του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, 
η οποία μας έστειλε τη σχετική 
με τις ανάγκες λίστα, ώστε, ανά-
λογα με το ποσό που θα μαζέ-
ψουμε, να επιλέξουμε την προ-
σφορά μας  και στη συνέχεια, να 
στείλουμε την χρηματική δωρεά 
στο Νοσοκομείο.

Η σχετική αλληλογραφία με το 
νοσοκομείο βρίσκεται στα γρα-
φεία της Ελληνικής Κοινότητας 
και είναι στη διάθεση όποιου το 
επιθυμεί. 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥ-
ΞΕΛΛΩΝ,  
ΑΛΛΗΛΟΝnet,
DISCOVERING NETWORK, 
12 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ,
ΕΝΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ 
ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΡΥ-
ΞΕΛΛΩΝ, 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΩΝ (ΣΕΥΔΟ). 


