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Επιτέλους υπογράφτηκε, 
στις 9 Ιουνίου 2020,  η 

συμφωνία οριοθέτησης θα-

λασσίων ζωνών Ελλάδας- 
Ιταλίας, από  τον Έλληνα 
υπουργό Εξωτερικών Νίκο 
Δένδια και τον Ιταλό ομόλογό 
του Λουίτζι Ντι Μάιο. 

Ο Έλληνας υπουργός Εξω-

τερικών έκανε λόγο για μια 
ιστορική συμφωνία, η οποία 
επιβεβαιώνει και στην πράξη, 
το δικαίωμα των νησιών σε 
θαλάσσιες ζώνες καθώς και τη 
μέση γραμμή της συμφωνίας 
του 1977 για την οριοθέτηση 
της υφαλοκρηπίδας Ελλάδας- 
Ιταλίας, υπενθυμίζοντας πως 
χρειάστηκαν 40 χρόνια για να 
καταλήξουμε. 

Με τη  συμφωνία κατοχυρώ-

νονται επίσης και τα συμφέ-

ροντα των Ελλήνων, αλλά και 
των Ιταλών ψαράδων! 
Προσθέτοντας, πως σταθερή 
επιδίωξη της Ελλάδας, είναι 
η οριοθέτηση ΑΟΖ με όλους 
τους γείτονές της στη βάση 
του διεθνούς δικαίου! 

Στην σχετική ομιλία του, ο 
Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, 
αφού αναφέρθηκε στην  ση-

μασία που έχει  ο τουρισμός 
για την Ελλάδα και την Ιταλία, 
πρόσθεσε πως πρέπει η Ρώμη 
και η Αθήνα να υποστηρίξουν, 
στα πλαίσια της ΕΕ, την υιο-

θέτηση ενιαίων κανόνων για 
τα ταξίδια από τη θάλασσα, τη 
στεριά και τον αέρα, ώστε να 
μην κατακερματίζεται η τουρι-
στική αγορά.

Ο κ. Ντι Μάιο έκανε επίσης 
εκτενή αναφορά και στο με-

ταναστευτικό πρόβλημα, ζη-

τώντας «ευρωπαϊκές λύσεις» 
και αλληλεγγύη ανάμεσα στα 
κράτη-μέλη, καθώς  και την 
ίση κατανομή των βαρών...

Σχετικά, με την υπογραφή 
της συμφωνίας για την ΑΟΖ, 
ο Ιταλός υπουργός την χαρα-

κτήρισε ως μία πολύ  σημα-

ντική επίτευξη, εφόσον από 
τη μια σεβόμαστε τα κυριαρ-

χικά δικαιώματα της Ελλάδας 
και από την άλλη στηρίζουμε 
τα συμφέροντα των αλιέων,  
όταν η Ελλάδα αποφασίσει να 
επεκτείνει την αιγιαλίτιδά της 
ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια! 

Επόμενος και επίσης βασικός 
στόχος της Ελλάδας, είναι η  
επίτευξη   μιας ανάλογης συμ-

φωνίας και με την Αίγυπτο. 
Εξάλλου, στις 18 Ιουνίου, ο 
Έλληνας υπουργός με όλη την 
ελληνική τεχνική ομάδα, θα 
μεταβούν στην Αίγυπτο, για 
να συνεχίσουν τις διαπραγ-

ματεύσεις... 
Ευελπιστούμε πως η υπο-

γραφή της συμφωνίας με την 
Ιταλία και  η συν-αντίληψη 
που υπάρχει, χάρη στην 
οποία  επιλύθηκαν εξάλλου 
και ορισμένα τεχνικά ζητήμα-

τα, οι διαπραγματεύσεις και 
με την Αίγυπτο θα έχουν θε-

τική κατάληξη… Κι αυτό παρά 
το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, 
η Αίγυπτος προσπαθεί να 
αποφύγει μία οποιαδήποτε 
«ανάμειξη» στα «ελληνοτουρ-

κικά θέματα»… 
Ελπίζουμε όμως, πως οι  

«πολύ καλές σχέσεις που έχει 
η Ελλάδα με την Αίγυπτο», 
ίσως κάνουν το θαύμα τους… 

Το γεγονός ότι το σύνολο, 
σχεδόν,  του ελληνικού πολι-
τικού κόσμου στάθηκε δίπλα 
στη  Συμφωνία, είναι κάτι το 
πολύ  σημαντικό, εξάλλου, αν 
δεν είμαστε ενωμένοι στις με-

γάλες αυτές εθνικές προσπά-

θειες τότε, που πάμε; 
Την Τουρκία απεναντίας, 

όπως ήταν αναμενόμενο, η 
υπογραφή της συμφωνίας δεν 
χαροποίησε διόλου, το γεγο-

νός πως  και η Ιταλία,  απο-

δεικνύει έμπρακτα με την υπο-

γραφή της στην συμφωνία, 
πως υιοθετεί πλήρως την ερ-

μηνεία του διεθνούς δικαίου, 
όπως την αντιλαμβάνεται και 
η Ελλάδα, δηλαδή πως και τα 
νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, 
ΑΟΖ και χωρικά ύδατα…  

Εξάλλου και ο  εκνευρισμός 
του Τούρκου Προέδρου, μετά 
την υπογραφή της συμφωνί-
ας, ήταν  επίσης αναμενόμε-

νος εφόσον προστέθηκε ένα 
ακόμα εμπόδιο, στην προ-

σπάθεια υλοποίησης του «νέ-

ο-οθωμανικού τους ονείρου» 
και της «γαλάζιας πατρίδας», 
όπως την αποκαλούν…
 

 Σάκης Δημητρακόπουλος

 
 ΤΟ

  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  ΤΟΥ

  ΕΚΔΟΤΗ

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 Γενική Γραμματεία Απόδη-

μου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) του 
Υπουργείου Εξωτερικών είναι 
στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσει την έναρξη της πιλοτικής 
εφαρμογής της μαθησιακής πλατ-
φόρμας για την ελληνική γλώσσα 
StaEllinika .
Η πλατφόρμα StaEllinika, www.
staellinika.com., υιοθετήθηκε πρό-

σφατα ως το επίσημο εργαλείο της 
Γενικής Γραμματείας Απόδημου 
Ελληνισμού για την εκμάθηση και 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσ-

σας, της μυθολογίας και στοιχείων 
του ελληνικού πολιτισμού στην ελ-

ληνική διασπορά. Η δοκιμαστική 
έκδοση της πλατφόρμας τέθηκε σε 
κυκλοφορία στο τέλος Απριλίου, 
στοχεύοντας σε μεμονωμένους μα-

θητές και σήμερα, έχει ξεπεράσει 
τον εντυπωσιακό αριθμό των 7000 
εγγεγραμμένων μαθητών, από 106 
κράτη. Το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων αγκάλιασε την 
προσπάθεια, εξασφαλίζοντας την 
πλήρη εναρμόνιση της πλατφόρ-

μας με την επίσημη γραμμή και τις 
στρατηγικές που ακολουθούνται 
από την Ελληνική Πολιτεία.
Η σειρά εκπαιδευτικών εφαρμογών 
αποτελεί καρπό συνεργασίας της 
Γενικής Γραμματείας Αποδήμου 
Ελληνισμού υπό τον Γ.Γ κ. Ιωάννη 
Χρυσουλάκη με τη διεπιστημονική 
ομάδα υπό τη διεύθυνση μελών 
του Εργαστηρίου Νέων Μέσων 
στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 
του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” 
στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειο-

ψηφία των μελών της ομάδας είναι 
ταλαντούχοι νέοι, που ζουν στην 
Ελλάδα, στους οποίους το πρό-

γραμμα προσέφερε την ευκαιρία 
να εργαστούν και να μείνουν στον 
τόπο τους.
Η πιλοτική εφαρμογή θα παράσχει 
επιπλέον διδακτικούς πόρους και 
υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι δουλεύουν σε αποκλειστικά 
διαδικτυακό περιβάλλον.
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Ελληνική γλώσσα : Πιλοτική πλατφόρμα «staellinika» 
από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. ΠΟΙΟ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 

ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΖΗΜΙΑ;
Στις 27 Απριλίου, 2020  η 

INTERNATIONAL HELLENIC 

ASSOCIATION, έστειλε  στο  Εθνι-
κό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
(ΕΣΡ), με Κοινοποίηση: Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρω-

θυπουργό της Ελλάδος, Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας, Αρχηγούς Πο-

λιτικών ΚΟΜΜΑΤΩΝ, κ.α., όπου, 
μεταξύ άλλων, αναφέρονται και τα 
περισσότερα από τα στοιχεία που 
παραθέτω.
Όπως ορίζει το Σύνταγμά μας, η 
Ραδιοτηλεόραση έχει και μια κοι-
νωνική και πολιτιστική  αποστολή, 
καθώς  ένας από τους σκοπούς της 
είναι και η συμβολή της στην κοι-
νωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας! Συνεπώς, είναι απαρά-

δεκτο να επιτρέπεται στα ελληνικά 
τηλεοπτικά κανάλια, όπως του Σκάι 
και του Σταρ, να μεταδίδουν τούρκι-
κες σειρές και ειδικά σε περιόδους 
έντασης με την Τουρκία… 
O Σκάι μάλιστα, από τις 18 Μαΐου, 
αύξησε ακόμη περισσότερο την 
«τουρκική παρουσία» στο πρό-

γραμμά του, εφόσον στο εξάωρο 
της υψηλής τηλεθέασης, η τουρκική 
γλώσσα και προπαγάνδα, καλύπτει 
πλέον το 50%…
Κι αυτό, σε μία περίοδο, που  η 
τουρκική επιθετικότητα και προπα-

γάνδα απέναντι στην Ελλάδα, όχι 
μόνον συνεχίζει να εκδηλώνεται 
καθημερινά, αλλά και να αυξάνεται, 
απροκάλυπτα… Φτάνοντας μάλι-
στα στο σημείο να υποστηρίζει, 
ότι ανήκουν  «δικαιωματικά» στην 
Τουρκία, τα τρία τέταρτα της Κρή-

της αλλά  και 12 άλλων ελληνικών 
νησιών, τα οποία έχουν τάχα «κα-

ταλάβει» παράνομα οι Έλληνες!
Επίσης,  εξακολουθούν, όλο και 
περισσότερο, να προσθέτουν στο 
«οπλοστάσιό τους» ενάντια στην 
Ελλάδα  και ύπουλες μορφές πο-

λέμου, όπως τον υβριδικό και τον 
«πολιτισμικό»… Ταυτόχρονα, ως 
σύγχρονος πειρατής, εισβάλλει, 
στην Κυπριακή ΑΟΖ, την Συρία και 
την Λιβύη…
Το ΕΣΡ (Εθνικό Συμβούλιο Ραδι-
οτηλεόρασης), στο οποίο ασκείται 
έλεγχος από το κράτος, έχει ελε-

γκτικές αρμοδιότητες ως προς το 
περιεχόμενο των ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών εκπομπών, με σκοπό 
«την αντικειμενική και με ίσους 
όρους μετάδοση  πληροφοριών 
και ειδήσεων, καθώς και προϊό-
ντων του λόγου και της τέχνης, 
την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθμης των προγραμμάτων που 
επιβάλλει η κοινωνική αποστολή 
της ραδιοφωνίας και της τηλεό-
ρασης και η πολιτιστική ανάπτυ-
ξη της Χώρας, καθώς και το σε-
βασμό της αξίας του ανθρώπου 

και την προστασία της παιδικής 
ηλικίας και της νεότητας».
Όταν λοιπόν, μια εξτρεμιστική 
Τουρκία, καθημερινά παραβιάζει 
τα εναέρια και τα θαλάσσια σύνο-

ρα της χώρας μας και ταυτόχρονα, 
όλοι σχεδόν οι υψηλόβαθμοι αξιω-

ματούχοι του τουρκικού καθεστώ-

τος, επιδίδονται σε ένα ασταμάτητο 
λεκτικό «bullying» εναντίον των Ελ-

λήνων…  Και όταν ο στρατός μας, 
υποχρεώνεται να αγωνίζεται  καθη-

μερινά στον Έβρο για να φυλάξει 
τα σύνορα, οι αεροπόροι για να 
απομακρύνουν τα τουρκικά μαχητι-
κά από τον Ελληνικό εναέριο χώρο 
και το λιμενικό για να υπερασπιστεί  
τα θαλάσσια σύνορα από τις ορδές 
λαθρομεταναστών, που ολοφάνερα 
πλέον αποστέλλονται, σύμφωνα με 
τα σχέδια της Τουρκίας…  
Όταν επίσης γνωρίζουμε, πως η 
στρατηγική του «πολιτιστικού 
επεκτατισμού»  της Τουρκίας, που 
αποφασίστηκε το 2004, όταν το 
τουρκικό κατεστημένο καθιέρωσε 
τις γενναίες επιχορηγήσεις στους 
παραγωγούς τουρκικών σειρών 
που προορίζονταν να «εξαχθούν» 
σε 75 προκαθορισμένες «χώρες- 
στόχους», ανάμεσα στις οποίες 
είναι και η Ελλάδα, θέτοντάς τους 
ως βασική προϋπόθεση, η κάθε 
σειρά να μεταδίδεται στην τουρκι-
κή γλώσσα… 
Επίσης, μεταξύ των άλλων προϋ-

ποθέσεων ήταν, η προβολή μιας 
συγκεκριμένης οικογενειακής «εικό-

νας», απαλλαγμένης από συζυγικές 
απάτες, το κάπνισμα του τσιγάρου 
και την κατανάλωση αλκοολούχων 
ποτών… Όπως και η παρουσία της 
τούρκικης σημαίας, όπου το επιτρέ-

πει το σενάριο, κ.α. 
Απέναντι σε αυτή την ενορχηστρω-

μένη τουρκική «πολιτιστική εκστρα-

τεία», ποιο είναι το μήνυμα που οι 
Έλληνες «καναλάρχες» δίνουν, 
όταν προτιμάνε να αγοράζουν και 
να προβάλλουν τις τουρκικές αυτές 
σειρές, στην Ελληνική τηλεόραση; 
Μήπως ότι, για το κέρδος πουλά-

με την πατρίδα μας; Προτιμώντας 
να υποστηρίζουν τους Τούρκους 
παραγωγούς, αδικώντας μάλιστα 
τους Έλληνες, παραγωγούς και 
ηθοποιούς, οι οποίοι δεν διαθέτουν  
αντίστοιχη κρατική επιχορήγηση; 

Οι παραγωγές αυτές, που χαρα-

κτηρίζονται και από μία εξαιρετική 
τεχνική αρτιότητα, χάρη στα χρή-

ματα που διαθέτουν… Περιέχουν 
όλες κι άλλα, κοινά, προπα-
γανδιστικά στοιχεία, όπως την  
«ωραιοποίηση» της Τουρκίας, ως 
μίας «σύγχρονης και ευρωπαϊκού 
τύπου κοινωνίας»…
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Πέρα από το γεγονός ότι η 
χώρα μας αντιμετώπισε με 

εντυπωσιακή, ως σήμερα, ωρι-
μότητα και επιτυχία, τις δύο με-

γάλες προκλήσεις, η πρώτη ήταν 
η νέας μορφής επιθετικότητα της 
Τουρκίας, η οποία, χειραγωγώ-

ντας τον πόνο και την άθλια κατά-

σταση διαβίωσης «προσφύγων 
και μεταναστών», προσπάθησε 
να πλήξει την Ελληνική επικρά-

τεια και να εκβιάσει την ΕΕ… 
Η δεύτερη αφορά στην αντιμετώ-

πιση της νέας παγκόσμιας  μά-

στιγας, δηλαδή την επιδημία  του 
κορωνοϊού, την οποία η Ελλάδα 
κατάφερε, χάρη στην  έγκαιρη 
και μεθοδική αντίδραση της  κυ-

βέρνησης,   να την αντιμετωπίσει 
έγκαιρα, σε βαθμό που η χώρα 
μας να συγκαταλέγεται στην 
ομάδα των λίγων κρατών, που 
έχουν τον μικρότερο αριθμό θυ-

μάτων… Κάτι  που εντυπωσίασε 
και τη διεθνή κοινότητα… 
Δεν μπορούμε όμως να επανα-

παυτούμε στις μέχρι τώρα επιτυ-

χίες, ειδικά όταν γνωρίζουμε την 
επιθετικότητα και την επιμονή 
της Τουρκίας, στον  μεγαλοϊδεα-

τισμό  της…  Συνεπώς, σε καμία  
περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
«χαλαρώσουμε»… Ειδικά που 
οι ηγέτες της γείτονας, «μεταφρά-

ζουν συχνά»,  την οποιαδήποτε 
«φιλική διάθεση  της Ελλάδας ως 
αδυναμία»… 
Εξάλλου,  όπως κάνουν και όλα 
τα άλλα αυταρχικά καθεστώτα, 
από τη μια φανατίζουν με «ψεύ-

τικες ειδήσεις» το λαό τους και 
από την άλλη φιμώνουν, με κάθε 
τρόπο, την οποιαδήποτε διαμαρ-

τυρία… 
Οι  αξιωματούχοι της Τουρκίας, 
λ.χ. «καταγγέλλουν» την Ελλάδα, 
πως «παραβιάζει τη Συνθήκη της 
Λωζάννης», εξοπλίζοντας τα Ελ-

ληνικά νησιά, τα οποία βρίσκο-

νται κοντά στην Τουρκία… Αμφι-
σβητώντας δηλαδή, το δικαίωμα 
της Ελλάδας να υπερασπίζεται 
τα σύνορά της, όταν η Τουρ-

κία έχει εγκαταστήσει, ακριβώς 
απέναντι στα Ελληνικά Νησιά,  
ολόκληρη στρατιά και μάλιστα 
εφοδιασμένη και με δεκάδες 
αποβατικά πλοία… 
Επίσης  η τουρκική προπαγάνδα, 
μιλά για «εγκλήματα της Ελλάδας 
κατά των μεταναστών», όταν, εί-
ναι οι ίδιες οι «υπηρεσίες» του 
Ερντογάν που πλαισιώνουν και 
χρηματοδοτούν τους «διακινη-

τές», οι οποίοι σε συνεργασία 
με ορισμένες «περίεργες» ΜΚΟ 
στην Ελλάδα, προσπαθούν να 
μεταφέρουν τον μεγαλύτερο 
δυνατό αριθμό «λαθρομετανα-

στών», ώστε να δημιουργήσουν  

μια χαοτική κατάσταση στα νη-

σιά και τον Έβρο… Αλλά και να 
εκβιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση, ζητώντας της περισσότερα 
χρήματα… 
Τα προβλήματα με την γείτονα, 
αναπόφευκτα, θα συνεχιστούν 
και στον Έβρο, εφόσον γνωρί-
ζουμε πως η Τουρκία θα προ-
σπαθήσει, με κάθε τρόπο,  να 
εμποδίσει την ελληνική κυβέρ-
νηση να τελειώσει το φράκτη 
στον Έβρο… Η ολοκλήρωση 
του φράκτη, ενοχλεί αφάντα-
στα την Τουρκία, επειδή  θα 
γίνει εμπόδιο στα εκβιαστικά 
της σχέδια, τόσο απέναντι 
στην Ελλάδα, όσο και απένα-
ντι στην ΕΕ…  
Εννοείται πως  αν η ελληνι-
κή πλευρά, δείξει οποιαδήποτε 
υποχώρηση ή διαλλακτικότητα, 
από φόβο μήπως  δημιουργηθεί 
κάποιο «θερμό επεισόδιο»... Οι 
τουρκικές παραβιάσεις θα συ-
νεχίσουν να αναβαθμίζονται 
συνεχώς… Εξάλλου, η Τουρκία,  
σύμφωνα με τους σχεδιασμούς 
της, αν κρίνει πως ένα «θερμό 
επεισόδιο» θα εξυπηρετήσει  τα 
σχέδιά της, θα το προκαλέσει, 
χωρίς κανέναν δισταγμό! Συνε-

πώς, η οποιαδήποτε υποχωρη-

τικότητα ισοδυναμεί με αυτοκτο-

νία… 
Ευτυχώς, η σημερινή κυβέρνηση, 
έχει ήδη δώσει θετικά δείγματα 
προς αυτή την κατεύθυνση…  
Πρέπει όμως να συνεχίσει και 
μάλιστα με πρόσθετα μέσα τη 
δράση της, ώστε να αναγκαστεί 
η Τουρκία να εγκαταλείψει, τις 
συνεχιζόμενες παραβιάσεις και 
προκλήσεις, τόσο στον αέρα και 
στη θάλασσα όσο και στο έδα-

φος… 
Εξάλλου, η κλασσική συνταγή 
για να αποφύγουμε έναν πόλε-

μο, είναι να τον προετοιμάζουμε! 
Όποιο και να είναι το οικονομικό 
του κόστος… Μια παλιά μας πα-

ροιμία λέει: «Καλύτερα γαϊδουρό-

δενε, παρά γαϊδουρογύρευε»… 
Εννοείται πως το άλλο, άμεσο 
και συνδεδεμένο με τα προηγού-

μενα, είναι και το Οικονομικό 
πρόβλημα, το οποίο πρέπει να 
αντιμετωπιστεί άμεσα  και απο-

τελεσματικά, εφόσον σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις, η μείωση του 
ΑΕΠ, υπολογίζεται πως θα 
φτάσει το -10%, ενώ  η ανερ-
γία θα φτάσει φέτος στο 22,3% 
και το 2021, θα υποχωρήσει στο 
19%... Επίσης το έλλειμμα του 
ισοζυγίου θα αυξηθεί σε 6,5% 
του ΑΕΠ, λόγω των απωλειών 
από τουρισμό και ναυτιλία, για 
να μειωθεί στο 3,4% το 2021. 

συνέχεια στη σελίδα 3

Υπογράφτηκε η συμφωνία 
οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών 

Ελλάδας - Ιταλίας

    
To επιτελείο του Πρωτοπόρου 

και  το Ελληνικό Κέντρο Βρυξελλών
σας εύχονται καλές διακοπές και 

προσοχή στον κορωνοïό !

ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΜΑΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΦΩΣ…
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Νέες ημερομηνίες των εξετάσεων ελληνομά-

θειας, για το 2020
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας μας ενημερώνει με τις νέες, αλλά 

και  οριστικές ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ελληνομά-

θειας, που  αναβλήθηκαν τον Μάιο, λόγω της πανδημίας του covid-
19 και  μεταφέρονται για τον Οκτώβριο  του 2020, σε αντικατάσταση 
αυτών που είχαν ανακοινωθεί .
Εγγραφές : από την 1 έως τις 28 Ιουνίου 2020
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυν-

θούν στο :certificatgrec@hotmail.com  IHECS Academy
Rue des Grands Carmes 27, 1000 Bruxelles

1ο. 
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr 
και με αριθμό πρωτοκόλλου 
Φ.337/41/197539/Σ.2797/08-05-
2020,  εγκύκλιος  του ΓΕΕΘΑ 
(ΑΔΑ: 6ΔΟΡ6-ΓΓΑ).
Η ανωτέρω  εγκύκλιος  θέμα της 
έχει την προκήρυξη / διαγωνισμό  
της επιλογής Σπουδαστών/τριών 
Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελ-

πίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων 
(ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών 
Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών 
Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των 
Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών 
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού 
Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού 
(ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορί-
ας (ΣΜΥΑ) ακαδημαϊκού έτους 
2020-2021. 
Οι Έλληνες του Εξωτερικού και τα 
τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο εξωτερικό που θέ-

λουν να είναι υποψήφιοι για τις 
Στρατιωτικές Σχολές θα πρέπει 
σύμφωνα με τη σχετική προκή-

ρυξη να υποβάλλουν Αίτηση-
Δικαιολογητικά από την Τετάρτη 
08 Ιουλίου 2020 και ώρα 00:00 
έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 
και ώρα 24.00.
Η υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης 
Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς 
και των απαιτούμενων δικαιολογη-

τικών γίνεται αμιγώς ηλεκτρονικά 
(internet), μέσω σχετικής εφαρμο-

γής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.asei-assy.mil.gr
Για διευκρινίσεις και περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

οφείλουν να συμβουλευθούν την 
προκήρυξη και μπορούν να επικοι-
νωνούν απευθείας στα τηλέφωνα 
των Σχολών που αναφέρονται σε 
αυτήν.

2ο.
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας: www.
hellenicpolice.gr 
και  με αριθμό  πρωτοκόλλου  
6000/2/6230/ριζ. /29-5-2020.
Η ως άνω  εγκύκλιος θέμα της έχει 
την προκήρυξη/ διαγωνισμό της  
επιλογής σπουδαστών για το 1ο 
έτος των Σχολών Αξιωματικών και 
των Σχολών Αστυφυλάκων   και  οι 
διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυ-

κλίου-προκήρυξης διαγωνισμού 
επιλογής σπουδαστών του ακαδη-

μαϊκού έτους 2020-2021.
 Οι Έλληνες του Εξωτερικού και 
τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων 
που υπηρετούν στο εξωτερικό 
που θέλουν να είναι υποψήφιοι 
για τις Σχολές Αξιωματικών και τις 
Σχολές Αστυφυλάκων θα πρέπει 
σύμφωνα με τη σχετική προκήρυ-

ξη να υποβάλλουν την αίτηση με 
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης μέχρι την 15:00 ώρα 
της 31-07-2020, στο Αστυνομικό 
Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής 
τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία 
της Ελλάδας στις χώρες που δια-

μένουν.
Για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν απευθείας στα τη-

λέφωνα που αναφέρονται στην 
προκήρυξη..

Eικαστική έκθεση στις Βρυξέλλες

“45 συνταγές από την Ελλά-
δα, φτιαγμένες με αγάπη” εί-
ναι ο τίτλος της ελληνικής έκδοσης 
του βιβλίου του πολυβραβευμένου 
στην Γαλλία, Kύπριου σεφ Ανδρέα 
Μαυρομμάτη, ο οποίος προσαρμό-

ζει με επιτυχία, διάφορες λιχουδιές 
της Ελλάδας και της Κύπρου και 
τις εντάσσει στο πλαίσιο της γαλ-

λικής γαστρονομίας…Ο Kύπριος 
Ανδρέας Μαυρομμάτης, είναι ο μο-

ναδικός σεφ, που έχει πετύχει και 
την ύψιστη γαστρονομική διάκριση, 
αποχτώντας το πρώτο και μοναδικό 
παγκοσμίως, αστέρι Michelin, για 
την ελληνική κουζίνα. 
Το βιβλίο που είναι γεμάτο με αυθε-

ντικές γεύσεις και αρώματα από την 
Ελλάδα και την Κύπρο, χάρη στις 
οποίες η επιτυχημένη γαλλική έκδο-

ση από την Ducasse Edition, ενθάρ-

ρυνε τους Γάλλους να εντάξουν και 
τις ελληνικές συνταγές στα σπίτια 
τους…Τώρα διατίθεται πλέον και 
στην ελληνική γλώσσα σε επιμέλεια 
της Gastronomy Essentials. Βιβλίο 
που με τις συνταγές του, προσκαλεί 
τους αναγνώστες να ανακαλύψουν 
κι αυτοί, νέες μεσογειακές γεύσεις 
και μυρωδιές και να ταξιδέψουν με 
όλες τις αισθήσεις τους, από την 
ηπειρωτική Ελλάδα, ως τα νησιά 
του Αιγαίου, την Κρήτη και τα βουνά 
της Κύπρου. 
Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης, χάρη 
στην εξαιρετικά δημιουργική εκδοχή 
της ελληνικής κουζίνας, την οποία  
“σερβίρει” στους Γάλλους από το 
1981, θεωρείται πρωτοπόρος στην 
αναβάθμιση της ελληνικής κουζίνας 
στο εξωτερικό, καταρρίπτοντας όλα 
τα κλισέ που την ακολουθούν. Σήμε-

ρα, μαζί με τ’ αδέλφια του Ευαγόρα 
και Διονύσιο είναι συνιδιοκτήτες 
της δημοφιλούς γαστρονομικής 
αλυσίδας “Maison Mavrommátis” 
με έδρα τη Γαλλία, που αριθμεί 
τέσσερα εστιατόρια στην “Πόλη του 
Φωτός”, ένα στην Κύπρο και εννέα 

delicatessen καταστήματα με ελλη-

νικά και κυπριακά προϊόντα σε Πα-

ρίσι, Νίκαια και Μασσαλία. 
Εννοείται πως την δημιουργική και 
παραδοσιακή κυπριακή και ελλη-

νική κουζίνα τους, την έχουν γευ-

τεί και αγαπήσει πολλοί διάσημοι 
εκπρόσωποι των τεχνών και της 
πολιτικής ζωής της Γαλλίας και της 
Ελλάδας. 
Στο νέο του βιβλίο ο Ανδρέας Μαυ-

ρομάτης αποκαλύπτει 45 συνταγές, 
και παρουσιάζει πιάτα όπως: “Ρα-

βιόλια με κρόκο Κοζάνης και γέμιση 
τύπου σπανακόπιτας”, “Χοιρινό μά-

γουλο με κυδώνι και ρετσίνα”, “Ντολ-

μάδες με σαλάχι, σάλτσα ντομάτα 
και καππαρόφυλλα Κύπρου”, “Καρ-

πούζι και φέτα με χυμό από ραβέντι 

και καρπούς σαμπούκου”, “Χαλούμι 
ψητό, γκασπάτσο από φράουλα και 
ντομάτα, φινανσιέ με ελιές Βόλου”... 
Την έμπνευσή του την αντλεί, μετα-

ξύ άλλων, από την καθαρότητα του 
ελαιόλαδου, τη γλυκιά πικράδα της 
ρίγανης, την βελούδινη υφή του κόκ-

κινου κρασιού… 
Για οποιαδήποτε άλλη πληρο-
φορία ή υλικό απευθυνθείτε: 
Gastronomy Essentials - Χάρης 
Χαραλαμπίδης, 6972444820, 
gastronomy_essentials@mail.
com.

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

Δράσεις οπαδών του Σώρρα και η 
ανοχή της Δικαιοσύνης

Ορισμένοι φορολογούμενοι, 
αρνούνται, ακόμη και σήμε-

ρα, να πληρώσουν τις οφειλές 
τους στην Εφορία, ζητώντας της, 
να εισπράξει το χρέος τους από 
το «λογαριασμό των 600 δισ. Δο-

λαρίων», που τάχα έχει  ανοίξει ο 
κ. Σώρρας, στην Τράπεζα της Ανα-

τολής… Λογαριασμός που φυσικά 
είναι ανύπαρκτος! 
Κατάσταση τουλάχιστον «σου-

ρεαλιστική»… Ο κάθε «υποτιθέ-

μενος οπαδός του Σώρρα» να 
διεκδικεί, «ως Έλλην αυτόχθων 
ιθαγενής», τη διαγραφή των  
χρεών του προς το δημόσιο, 
τωρινών αλλά και εκείνων που 
θα προκύψουν στο μέλλον, από 
«έναν υποτιθέμενο λογαριασμό» 
των 600 δισ. Δολαρίων, τον οποίο 
έχει ανοίξει ο κ. Σώρρας, στην 
Τράπεζα της Ανατολής, στο όνο-

μα του Ελληνικού Έθνους!
Πιστεύαμε πως, μετά τις δικαστικές 
αποφάσεις σε βάρος του κ. Σώρρα, 
η υπόθεση αυτή θα είχε κλείσει... 
Διαπιστώνουμε όμως, πως ορισμέ-

νοι «οπαδοί» του Αρτέμη Σώρρα, 
του διαβόητου απατεώνα, συνε-

χίζουν την δράση τους… Φέτος, 
πάνω από 30 υποθέσεις έχουν 
φτάσει στη Διεύθυνση Επίλυσης 
Διαφορών της ΑΑΔΕ, από άτο-

μα που προέρχονται, από όλους 
σχεδόν τους νομούς της Ελλάδας: 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, 
Κρήτη, Κιλκίς, Έδεσσα, Ιωάννι-

να, Κόρινθο, Καστοριά…
Φυσικά οι αρμόδιοι υπάλληλοι 
τη ΔΟΕ, αρνούνται να δεχθούν 
το επιχείρημά τους για την απο-

πληρωμή των οφειλών τους… Οι 
συγκεκριμένοι «φορολογούμενοι» 
όμως, προσφεύγουν στη Διεύθυν-

ση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), 
για να βρουν τάχα «το δίκιο τους»,  
με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν με 
τις προσφυγές τους, τη λειτουργία 
της ΔΕΔ… Μόνον στο πρώτο 
τρίμηνο του 2020, υποβλήθηκαν 
πάνω από 30 προσφυγές, οι 
οποίες προστέθηκαν στις εκα-

τοντάδες άλλες που υποβλήθηκαν 
τα προηγούμενα χρόνια, με τα ίδια 
πάντα επιχειρήματα! 
Αν πράγματι ισχύουν, τόσο πα-

ράλογες και αντιφατικές διατάξεις, 
στις οποίες, να μπορεί ο κάθε «πο-

νηράκιας» να στηρίζεται για να 
μην ταχτοποιεί τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις, επωφελούμενος από 
το κανονισμό της ΔΕΔ που δεσμεύ-

ει, τους αρμόδιους υπαλλήλους, να 
τις ακολουθούν κατά γράμμα και 
να διεκπεραιώνουν, ακόμη και αν 
αυτές είναι παράλογες…
Μήπως πρέπει, η πολιτική ηγεσία 
να αλλάξει τον κανονισμό, ώστε 
ο επικεφαλής της ΔΕΔ, να έχει το 
δικαίωμα να κρίνει αν η προσφυγή 
γίνεται αποδεχτή ή όχι; Επίσης, 
μήπως πρέπει θεσπιστεί και κά-

ποια ποινή, για  «κατάχρηση» του 
θεσμού;

Κουζίνα : 45 συνταγές 
του σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη 

από Ελλάδα και Κύπρο
Βιβλίο με συνταγές προσαρμοσμένες στην 

γαλλική αντίληψη της γαστρονομίας

Κορωνοϊός, ελλειμματικές ηγεσίες,                                                   
Κίνα και γεωπολιτικές ανακατατάξεις

Άρθρο που γράφτηκε από τον Σερα-
φείμ Κοτρώτσο*, στις 05 Μαΐου 2020. 
Posted in Liberal.gr

Οι ευθύνες της Κίνας για την παν-

δημία είναι αναντίρρητες. Κατά 
την προσφιλή τακτική ολοκληρωτικών 
καθεστώτων προσπάθησε να «κου-

κουλώσει» την υπόθεση με ολέθριες 
συνέπειες. Όμως οι ισχυρές χώρες 
δεν έχουν δικαιολογίες. Διαθέτουν 
όλα τα εργαλεία για να γνωρίζουν 
έγκαιρα και έγκυρα πολύ περισσότε-

ρα από όσα ανακοινώνονται επίση-

μα. Όποιες είχαν σοβαρές ηγεσίες 
μπορούσαν να προστατευθούν και  
να προετοιμαστούν αποτελεσματικά. 
Σε μερικές από τις πλέον ανεπτυγμέ-

νες χώρες δεν το έκαναν δυστυχώς, 
με τραγικά αποτελέσματα.
Οι επιπτώσεις για τις ηγεσίες «περιο-

ρισμένης ευθύνης» θα είναι σίγουρα 
πολιτικές, ίσως σε κάποιες περιπτώ-

σεις και διοικητικές ή ποινικές. Το 
αντιλαμβάνονται αυτό και ήδη έχουν 
ρίξει το βάρος στη μάχη τους στο 
προνομιακό τους μέτωπο, αυτό της 
πολιτικής επικοινωνίας. Επιχειρούν 
να τραβήξουν την προσοχή της κοι-
νής γνώμης μακριά από τις δικές τους 
ευθύνες. Αναμενόμενο είναι, όμως 
μπορεί να καταστεί και καταστροφι-
κό. Φαιδρές ηγεσίες συχνά μπορεί 
να κατηγορήσουν κάποιον που έχει 
αντικειμενικές ευθύνες με τρόπο 
κραυγαλέα πρόχειρο και άστοχο και 
τελικά να διευκολύνουν την υπερά-

σπισή του. Όμως το θέμα είναι πολύ 
σοβαρό και δεν πρέπει να αντιμετω-

πιστεί από καιροσκόπους.
Για την Κίνα και άλλα ανάλογα κα-

θεστώτα θα πρέπει να επανεξεταστεί 
πλήρως ο τρόπος συνεργασίας και 
αλληλεπίδρασης μαζί τους. Σε κάποιο 
βαθμό αυτά τα θέματα ήταν ήδη στο 
μικροσκόπιο π.χ. λόγω κατηγοριών 
για κατασκοπία μέσω ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, όμως τώρα η ατζέντα 
επεκτείνεται σημαντικά. Ελπίζω κι 
εύχομαι σύντομα η διεθνής κοινότητα 
να αντιληφθεί πως μακροπρόθεσμα 

είναι αναγκαίο η ελεύθερη διακίνηση 
αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, 
να μην γίνεται αδιαφορώντας για το 
πλαίσιο και την προέλευση παραγω-

γής τους, συμπεριλαμβανομένου του 
θεσμικού πλαισίου της χώρας προέ-

λευσης.
Η δύση για δεκαετίες πρακτικά ενδια-

φερόταν μόνο για την ποιότητα και το 
κόστος των προϊόντων που αγοράζει 
από τον αναπτυσσόμενο κόσμο. 
Αδιαφορούσε πλήρως για τις περι-
βαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτικές 
συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊό-

ντα αυτά παράγονταν κι εξάγονταν. 
Ίσως τώρα τα πράγματα αλλάζουν. 
Η τρέχουσα κρίση φέρνει ξανά στο 
προσκήνιο το βαθμό συσχέτισης των 
πραγμάτων, καθώς όλα συμμετέχουν 
στην ίδια αλυσίδα αξίας.
Το iPhone για παράδειγμα είναι ένα 
εξαιρετικό προϊόν. Η Apple είναι 
πρωτοπόρος στον τομέα αυτόν και 
διατηρεί τα σκήπτρα στο πλέον απαι-
τητικό αγοραστικό κοινό. Επιλέγει να 
παράγει το προϊόν της στην Κίνα, υπό 
οδηγίες και επίβλεψη στελεχών της. 
Το παράγει εκεί γιατί βρίσκει ικανούς 
και πρόθυμους συντελεστές παραγω-

γής που κάνουν εξαιρετική δουλειά, 
όχι απαραίτητα σημαντικά φθηνότε-

ρη, αλλά σίγουρα σε ανταγωνιστικό 
κόστος. Μέχρι τώρα η Apple και οι 
πελάτες της μπορούσαμε σχεδόν 
να αδιαφορούμε για οτιδήποτε άλλο 
εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
και την τιμή του προϊόντος που φθά-

νει σε εμάς. Ίσως όχι πλέον.
Ενδεχομένως στην ίδια πόλη όπου 
σε εργοστάσια πρότυπα παράγεται 
ένα καταπληκτικό προϊόν, λύματα 
χύνονται σε ποτάμια, ο αέρας είναι 
ιδιαίτερα επιβαρυμένος, ο μέσος κά-

τοικος τρέφεται με οτιδήποτε κινείται 
ή αναπνέει, οι επιστημονικές ανακοι-
νώσεις και εργασίες φιλτράρονται 
από την περιφερειακή πολιτική ηγε-

σία, οι αντιρρησίες και οι ενοχλητικοί 
εξαφανίζονται από το καθεστώς με 
συνοπτικές διαδικασίες, και βέβαια 
τα κορυφαία αξιώματα σε κάθε το-

μέα, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα, εργοστάσια, μέσα 
ενημέρωσης, τράπεζες κλπ. ανατί-
θενται αποκλειστικά σε αυτούς που 
έχουν τις ευλογίες του κόμματος, αντί 
των πλέον άξιων. Μέχρι τώρα η δύση 
μπορούσε να κρατάει το καλό προϊόν 
και να κάνει τα στραβά μάτια για τα 
υπόλοιπα. Το προϊόν είχε σημασία. 
Τα άλλα ήταν εσωτερικά ζητήματα 
της χώρας παραγωγής, αδιάφορα για 
τους πελάτες / συνεργάτες της.
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Ο κύριος Σεραφείμ Κοτρώτσος 

Στην γκαλερί Bernier/Eliades 
στις Βρυξέλλες παρουσιάζεται 

από 26 Μαΐου έως τις 18 Ιουλίου 
2020  μια ομαδική έκθεση που τιτ-
λοφορείται,  «Six Greek Artists», 
με έργα των : Νίκου Ναυρίδη, 
Ραλλού Παναγιώτου, Χριστιάνας 
Σούλου, Κώστα Σαχπάζη, Στράτου 
Καλαφάτη και Διονύση Καβαλ-

λιεράτου. Όλες αυτές οι μορφές 
τέχνης, όπως η φωτογραφία, η 
ζωγραφική και γλυπτική, και από 
τους έξι αυτούς καταξιωμένους 

έλληνες εικαστικούς έχει ως στό-

χο να απεικονίσει τον δυναμισμό 
της ελληνικής σύγχρονης τέχνης με 
αυτή την ομαδική έκθεση
Πληροφορίες Έκθεσης
26 Μαΐου – 18 Ιουλίου 2020
Bernier/Eliades
Rue du Châtelain 46, 1050 Ixelles
Ώρες λειτουργίας
Τρίτη – Σάββατο: 12.00 – 18.00
Τηλ: +32 26405504
Πληροφορίες: brussels@bernier-

eliades.com

 ΜΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 
ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Στις 4 Απριλίου 2020 απεβίωσαν 
στο Charleroi, μετά από δέκα 

τρεις μέρες μάχης με τον κορωνοϊό 
19, ο καθηγητής της αρχαίας ελληνι-
κής φιλολογίας Philippe Valentin και η 
δασκάλα σύζυγός του François Labie. 
Ο Philippe Valentin σπούδασε στο 
πανεπιστήμιο της Λουβαίν κλασική 
φιλολογία και παράλληλα παρακο-

λούθησε τα νεοελληνικά μαθήματα. 
Στη συνέχεια δίδαξε αρχαία ελληνική 
γλώσσα και φιλολογία στο Λύκειο του 
Lovervale και εξωσχολικά νέα ελληνι-
κή γλώσσα.
Ο Φίλιππος, όπως τον αποκαλούσαμε 
όλοι, ήταν όχι απλά φιλέλληνας, αλλά 
λάτρης της Ελλάδας, της αρχαίας, της 
βυζαντινής και της νέας. Στο Λύκειο 
όπου εργαζόταν μεταφύτευσε στους 
μαθητές του την αγάπη προς την Ελ-

λάδα και συχνά καλούσε ελληνιστές 
για να παρουσιάσουν στους μαθητές 

του διάφορες όψεις του ελληνικού πο-

λιτισμού.
Όταν, μετά από τη διάλυση της Γιου-

γκοσλαβίας, προκλήθηκε το Μακε-

δονικό ζήτημα, ο Philippe Valentin 
σε συνεργασία με τον αείμνηστο ελ-

ληνολάτρη Tony Hackens, καθηγητή  
αρχαιολογίας του πανεπιστημίου της 
Λουβαίν, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, 
καθηγητή βυζαντινολογίας και νεολλη-

νικής γλώσσας στο ίδιο πανεπιστή-

μιο και τον τότε Έλληνα πρόξενο στο 
Charleroi κ. Κοκκονά, ίδρυσε το 1988  
τον πολιτιστικό σύλλογο Alexandre le 
Grand με σκοπό την προβολή της ελ-

ληνικότητας της Μακεδονίας.  
Σύντομα, μέλη του συλλόγου έγιναν 
πολλοί κάτοικοι της πόλης που με 
τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ασχο-

λούνταν με τα γράμματα και τον πο-

λιτισμό. Κατά κανόνα ο σύλλογος 
οργάνωνε τρεις ή τέσσερεις ετήσιες 
πολιτιστικές συγκεντρώσεις με ομιλη-

τές διεθνούς κύρους με θέματα που 
σχετίζονταν με τη Μακεδονία και με 
προσέγγιση απόλυτα επιστημονική. 
Τον περασμένο Φεβρουάριο έγινε η 
97η συγκέντρωση, ενώ την προγραμ-

ματισμένη για τον Μάιο συγκέντρωση 
την πρόλαβε ο θάνατος του Φίλιππου 
και της συζύγου του. Οι φίλοι και συ-

νεργάτες του, μετά από το τέλος της 
πανδημίας, θα οργανώσουν το φιλο-

λογικό του μνημόσυνο και ελπίζουν 
να συνεχίσουν το έργο του, όσο κι αν 
είναι δύσκολο να συνεχιστεί το έργο 
μιας εμβληματικής προσωπικότητας 
σαν τον  Philippe Valentin.  

Ο Philippe Valentin και
 η François Labie 

 

Εξώφυλλο του βιβλίου
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ΠΟΙΑ Η ΖΗΜΙΑ;
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥ-

ΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ

συνέχεια από τη σελίδα 1
Ευτυχώς όμως, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, απέναντι στο μέγεθος 
του ανθρώπινου πόνου και των 
αρνητικών οικονομικών επιπτώ-

σεων, που προκλήθηκαν εξαιτίας 
του  κορωνοϊού, έκανε ένα πρωτό-

γνωρο μεγάλο και ποιοτικό άλμα 
αλληλεγγύης, αλλά και εμβάθυν-

σης της ΕΕ!
Η αποδοχή του γαλλογερμανικού  
σχεδίου, παρά την αντίθεση τεσ-

σάρων κρατών μελών της, για τη 
δημιουργία ενός Ταμείου Ανά-

καμψης της Ευρωπαϊκής Οικο-

νομίας, στο οποίο η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρότεινε, να διατεθεί 
ένα  συνολικό ποσό, ύψους 750 

δισ. ευρώ, από το οποίο τα 500 
δισ. θα είναι επιχορήγηση και τα 
250 δισ. δάνεια, με πολύ ευνοϊ-
κούς όρους…
Με βάση την πρόταση που έγινε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το καθαρό όφελος για την Ελλά-

δα, ανέρχεται στα 33,4 δισ. ευρώ, 
ενώ η συνεισφορά της χώρας μας, 
στην αποπληρωμή των 750 δισ. 
ευρώ που θα δανεισθεί η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή από τις αγορές, 
προβλέπεται να είναι γύρω στα 
10,1 δισ. ευρώ.
Κατά κάποιον τρόπο, πρόκειται 
για ένα «σχέδιο Μάρσαλ» της 
ΕΕ, όπως ήταν το «Αμερικανικό 
σχέδιο Μάρσαλ» το οποίο, από 
το 1947 και μετά, συνέβαλε στην 
οικονομική ανασυγκρότηση των 
χωρών, της τότε Δυτικής Ευρώ-

πης… Για την χώρα μας διατέθη-

καν, μαζί και με τον εξοπλισμό, 
πάνω από 2 δισ. δολάρια της 
εποχής, ποσό τεράστιο χάρη στο 
οποίο, μέσα σε πέντε χρόνια απο-

καταστάθηκαν οι κατεστραμμένες 
υποδομές, ο ηλεκτροφωτισμός, το 
οδικό δίκτυο, η εκπαίδευση και τα 
νοσοκομεία της χώρας…
Η Κομισιόν πρότεινε, για τις ανά-

γκες ανάκαμψης της Ελλάδας, να 
δοθεί ένα πολύ μεγαλύτερο ποσο-

στό από τους πόρους του Ταμείου 
Ανάκαμψης σε σχέση με τη συμ-

μετοχή της χώρας στο ΑΕΠ της 
ΕΕ, καθώς προβλέπεται πως η 
μείωση του ΑΕΠ της Ελλάδας θα 
είναι φέτος μεγαλύτερη από τον 
μέσο όσο των χωρών της ΕΕ, και 
το γεγονός ότι το κατά κεφαλήν 
εισόδημά της είναι μικρότερο από 
τον μέσο ευρωπαϊκό όρο καθώς 

και ότι έχει υψηλό χρέος... 
Συγκεκριμένα, το ποσό των 43,5 
δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε ένα πο-

σοστό 5,8% των 750 δισ. ευρώ 
του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η 
συμμετοχή της Ελλάδας στο ΑΕΠ 
της ΕΕ ανέρχεται στο 1,3%. Το 
καθαρό ποσό των 33,4 δισ. ευρώ 
αντιστοιχεί στο 17,8% του ελλη-

νικού ΑΕΠ… Επίσης μεγαλύτερα 
ποσοστά, από το Ταμείο Ανάκαμ-

ψης, προτάθηκε να λάβουν και 
δύο άλλες μεσογειακές χώρες, 
η Ιταλία (20,4%) και η Ισπανία 
(19,9%).
Σύμφωνα με την πρόταση της Κο-

μισιόν, το 93,5% του συνολικού 
ύψους του Ταμείου Ανάκαμψης 
προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί 
για δημόσιες επενδύσεις, κυρίως 
μέσω επιχορηγήσεων!
Μία σωστά μελετημένη διάθεση 
των χρημάτων, είναι σίγουρο πως 
θα συμβάλει καθοριστικά στην 
ανάκαμψη της χώρας, δημιουρ-

γώντας συνάμα και εκατοντάδες 
χιλιάδες θέσεις εργασίας! 
Εξάλλου και το ΔΝΤ συνιστά 
στα μέλη του, να αυξήσουν τις 
δαπάνες για να υποστηρίξουν τα 
συστήματα υγείας, τις επιχειρή-

σεις και τα νοικοκυριά, με βασική 
προτεραιότητα την προστασία 
της ανθρώπινης ζωής… Ώστε  οι 
άνθρωποι και οι επιχειρήσεις να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν 
και να συμβάλουν ενεργά, στην 
σύντομη ανάκαμψη της οικονο-

μίας... 
Μία εποικοδομητική και καλοπρο-

αίρετη συνεργασία της αντιπολί-
τευσης με την κυβέρνηση, χωρίς 
τις μικροκομματικού τύπου αντι-
παραθέσεις, να συνεργαστούν 
αρμονικά, ώστε να εξασφαλιστεί 
η καλύτερη δυνατή χρήση των 
χρημάτων, προς όφελος όλων…

Εξάλλου, τα σλόγκαν του είδους, 
«ο  κ. Μητσοτάκης έχει στόχο να 
δέσει τη χώρα με μνημόνια» ή 
η κάθε μορφής «εκλογολογία», 
δεν βοήθησαν την αντιπολίτευση 
να αυξήσει τα εκλογικά της προ-

γνωστικά… Μια εποικοδομητική 
συνεργασία συνεπώς της αντι-
πολίτευσης με την κυβέρνηση, 
σίγουρα θα έχει τα καλύτερα απο-

τελέσματα για όλους μας!  

Σάκης Δημητρακόπουλος 

ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΜΑΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΦΩΣ…
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Το αναλυτικό πρόγραμμα, που έχει 
αναπτυχθεί και ακολουθείται μέσω 
της παρούσας συνεργασίας, θα είναι 
απολύτως συμβατό με τις νέες σχολι-
κές συνθήκες, όπως έχουν διαμορφω-

θεί από τα νέα πρωτόκολλα δημόσιας 
υγείας λόγω του COVID-19, προετοι-
μάζοντας τις κοινότητές μας για μια 
ενδεχόμενη νέα αναζωπύρωση της 
πανδημίας το φθινόπωρο του 2020.
Η πιλοτική αυτή εφαρμογή θα πραγ-

ματοποιηθεί σε επιλεγμένα σχολεία 
των Η.Π.Α., σε περιοχές όπως η Καλι-
φόρνια, η Πενσυλβάνια, η Νέα Υόρκη 
και το Νιου Τζέρσεϋ, υπό την επίβλε-

ψη του Δρ. Αναστάσιου Κουλαρμάνη, 
Διευθυντή του Τμήματος Παιδείας της  
Αρχιεπισκοπής Αμερικής καθώς και 
σε επιλεγμένα σχολεία της Ελληνορ-

θόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και το ΙΣΝ Κέντρο 
Ελληνικών Σπουδών στο πανεπιστή-

μιο Simon Fraser, και με την υποστή-

ριξη του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” 
(ΙΣΝ).
Έχοντας λάβει υπόψη τα αποτελέ-

σματα της πιλοτικής εφαρμογής που 
ξεκινάει άμεσα, η τελική μορφή της 

πλατφόρμας θα είναι διαθέσιμη το 
φθινόπωρο του 2020, ώστε να υπο-

στηρίξει κοινότητες, σχολεία και μεμο-

νωμένους μαθητές σε όλη την ελληνι-
κή διασπορά, χάρη στη γενναιόδωρη 
υποστήριξη του Ιδρύματος “Σταύρος 
Νιάρχος”, που χρηματοδοτεί την ανά-

πτυξη των εφαρμογών από το ΙΣΝ Ερ-

γαστήριο Νέων Τεχνολογιών.
Χάρη στη γενναιοδωρία του ΙΣΝ, το 
προϊόν δύο ετών εντατικής εργασίας 
από μια πραγματικά ταλαντούχο ομά-

δα θα βρει το φυσικό του κοινό, τα νέα 
παιδιά της ελληνικής διασποράς
Ο αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνι-
σμό Υφυπουργός, Κώστας Βλάσης, 
δήλωσε σχετικά: «Το Υπουργείο 
Εξωτερικών, αναγνωρίζοντας τις ιδιαί-
τερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν 
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, 
κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια, ώστε 
να καταστούν σύντομα προσβάσιμες 
πολλές από τις συγκεκριμένες εφαρ-

μογές της πλατφόρμα. Η ελληνική 
γλώσσα αποτελεί ένα από τα βασικά 
στοιχεία που ενώνουν τον οικουμενικό 
ελληνισμό και η εν λόγω πλατφόρμα 
θα αποτελέσει μια σημαντική επένδυ-

ση για τη διατήρηση, τη διάδοση και 
την προώθησή της».
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Επίσης, αν εξαιρέσουμε τη σειρά 
του αιματοβαμμένου κατακτητή-
Σουλτάνου  Σουλεϊμάν, η οποία αφού 
«ωραιοποιήθηκε αρκετά», προβλή-

θηκε και στην Ελλάδα! Υπάρχουν και 
πολλές άλλες, με ξεκάθαρο «ανθελ-

ληνικό περιεχόμενο», που όμως δεν 
προοριζόντουσαν να προβληθούν 
στην Ελλάδα…Αυτές που προορί-
ζονται για την Ελλάδα, βασίζονται 
συνήθως σε απλές ιστορίες καθημε-

ρινότητας… 
Εξάλλου, σε καμία από τις «επιδο-

τούμενες σειρές» δεν εμφανίζονται, 
οι διώξεις, οι φυλακίσεις και οι δο-

λοφονίες Κούρδων, η φίμωση ή 
και η φυλάκιση δημοσιογράφων, 
ακαδημαϊκών, δικαστικών, στρατι-
ωτικών, δημοσίων υπαλλήλων… 
Και φυσικά, ούτε λέξη για την έλλει-
ψη ελευθερίας, την καταπίεση και 
την καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Τουρκία… Ούτε 
και γίνεται κάποια αναφορά, σε μία 
τουλάχιστον, από τις 184 καταδικα-

στικές αποφάσεις της Τουρκίας, 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων!
Για έναν περίεργο λόγο, η Ελλάδα 
μένει σχεδόν αδρανής απέναντι 
στον «πολιτιστικό επεκτατισμό»  της 
Τουρκίας… Ίσως γιατί θεωρεί πως, 
ένας «Δούρειος Ίππος» πάνω ή 
ένας κάτω, δεν αλλάζει και πολύ τα 
πράγματα… Όμως, παραβλέποντας 
το γεγονός πως η «ήπια ισχύς» είναι 
περισσότερο επικίνδυνη, εφόσον 
προετοιμάζει ψυχολογικά το έδαφος, 
για την επιβολή, με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, της σκληρής ισχύος! 
Συνεπώς, με τη συμπεριφορά μας, 
διευκολύνουμε την Τουρκία, στο 
έργο της… 
Για την πληρότητα της ενημέρωσης, 
πρέπει να επισημάνουμε επίσης, 
πως από το 2005, που «ξεκίνησε», 
η σχεδόν δωρεάν διάθεση των συ-

γκεκριμένων τουρκικών σειρών στις  
χώρες-στόχους, είναι αρκετές οι 
χώρες που τις απαγόρευσαν, όπως 
η Αίγυπτος, η Σ. Αραβία, η Βόρεια 
Μακεδονία, κ.ά., με στόχο να περι-
ορίσουν την επεκτατική στρατηγική 
της Άγκυρας… 
Στην Ελλάδα, συμβαίνει μάλλον το 
αντίθετο,  αρκεί να ρίξουμε μια ματιά 
στον κατάλογο των διαφημιζόμενων 
ελληνικών εταιριών, μετά την προβο-

λή της κάθε τουρκικής σειράς, για να 
διαπιστώσουμε πως ανέρχονται σε 

δεκάδες οι ελληνικές επιχειρήσεις 
που «χρηματοδοτούν» με τις δια-

φημίσεις τους, τα δύο κανάλια που 
τις προβάλλουν… Και το χειρότερο 
είναι, πως ανάμεσά τους, είναι και η 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος!  
Για την πιο άρτια ενημέρωση των 
αναγνωστών, αναφέρουμε επίσης, 
πως από τις 55 τούρκικες σειρές που 
προβλήθηκαν μέχρι σήμερα στην Ελ-

λάδα, οι 26 διακόπηκαν  χωρίς να 
ολοκληρωθούν κι αυτό, είτε γιατί ο 
αριθμός των επεισοδίων ήταν πολύ 
μεγάλος, είτε γιατί το «διαφημιστικό 
ενδιαφέρον», δεν ήταν αξιόλογο… 
Την τελευταία δεκαπενταετία, έγιναν 
προσπάθειες να προβληθούν και 
στην Τουρκία, κάποιες φροντισμένες 
Ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές 
μεταγλωττισμένες στην τουρκική 
γλώσσα, όπως το «Νησί», τα «Μυ-

στικά της Εδέμ»…Δεν είχαν όμως 
ουσιαστική απήχηση, στο μάλλον 
«προκατειλημμένο κοινό» της τουρ-

κικής αγοράς…
Δεν είμαστε «τουρκοφάγοι», απενα-

ντίας, επιθυμούμε και επιδιώκουμε 
μία ειρηνική συμβίωση με όλες τις 
χώρες της περιοχής… Εξάλλου, δεν 
είναι και λίγες οι περιπτώσεις που η 
ελληνική πλευρά, έδειξε «κατανόη-

ση» σε τουρκικές θέσεις…
Όμως η Τουρκία, ποτέ δεν έδειξε την 
οποιαδήποτε «καλοπροαίρετη» διά-

θεση, προς αυτήν την κατεύθυνση, 
ώστε να ξεπεραστεί η καχυποψία και 
η ένταση που υπάρχει, ανάμεσα στις 
χώρες μας… Απεναντίας, αυξάνει 
συνεχώς τα εξοπλιστικά της προ-

γράμματα, τις προκλήσεις και τις δι-
εκδικήσεις, απέναντι στη χώρα μας!
Συνεπώς, δεν έχουμε κανένα αντικει-
μενικό στοιχείο που να μας πείθει, 
πως με το σημερινό «κατεστημένο» 
της Τουρκίας και τον «μεγαλοϊδε-

ατισμό» του, το οποίο στηρίζει και 
προωθεί το «βαθύ κράτος», ότι δεν 
υπάρχει περίπτωση να ζήσουμε «ει-
ρηνικά» … 
Η μόνη απάντησή μας είναι, η ικα-

νότητά μας, χάρη στην στρατιωτική 
και ηθική μας προετοιμασία, όποιο 
και να είναι το «οικονομικό κόστος» 
για τον λαό μας, ώστε να πεισθεί η 
Τουρκία, πως είμαστε αποφασισμέ-

νοι, να εμποδίσουμε τα σχέδιά της… 
Τουλάχιστον, μέχρι που να ανέβει το 
βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο του 
μεγαλύτερου μέρους του λαούς της, 
ώστε να είναι έτοιμο για μία πραγμα-

τικά ειρηνική συμβίωση… 

Σάκης Δημητρακόπουλος 

Ελληνική γλώσσα :Πιλοτική πλατφόρμα 
«staellinika» από τη Γενική Γραμματεία 

Απόδημου Ελληνισμού 

Πρώτο μέρος 

Ο 
καθηγητής φιλοσοφίας στο Πα-

νεπιστήμιο των Βρυξελλών, κ. 
Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης, ήταν 
καλεσμένος στην τηλεόραση του 
Αχελώου και στην εκπομπή «Ανοι-
χτές Σελίδες» με τον Αχιλλέα Παπα-

διονυσίου, με θέμα την Φιλοσοφία 
και πιο συγκεκριμένα:
Την ενασχόληση του με την φιλοσο-

φία, τον ρόλο και τον σκοπό της φι-
λοσοφίας, πόσο η φιλοσοφία επηρε-

άζει τον άνθρωπο, για τους Έλληνες 
Φιλοσόφους, τι τον συνδέει με την 
Κεφαλλονιά, για το Συγγραφικό του 
έργο, για την ιδεολογία της απλότη-

τας, τι πρεσβεύει κ.α.
Επειδή η συνέντευξη είχε ενδιαφέ-

ρον και διήρκησε μία ώρα, την δη-

μοσιεύουμε σε δύο μέρη, το πρώτο 
σε αυτό το φύλλο και το δεύτερο στο 
επόμενο.
Ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης είναι 
ομότιμος καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Βρυξελλών, μέλος της Βα-

σιλικής Ακαδημίας του Βελγίου και 
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών, επίσης είναι επίτιμος Διδά-

κτωρ των Πανεπιστημίων Οράντεα, 
Λιέγης, Λίλης, Αθηνών, Κρήτης και 
Θεσσαλονίκης. Στο πανεπιστήμιο 
των Βρυξελλών δίδαξε κυρίως την 
Αρχαία και Μεσαιωνική Φιλοσοφία 
καθώς και την Μεταφυσική.
Ως επισκέπτης καθηγητής δίδαξε 
φιλοσοφία σε πολλά Ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια κυρίως στο πλαίσιο 
των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Βραβεύτηκε από την Γαλλική Ακα-

δημία το 1994 για το σύνολο του 
έργου του και ιδιαίτερα για το βιβλίο 
«Στις απαρχές της Ευρωπαϊκής Φι-
λοσοφίας» και το 1999 για την Ιστο-

ρία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής 
Φιλοσοφίας.
Μέχρι το 2000 ασχολήθηκε κυρίως 
με την Αρχαία και Μεσαιωνική Φι-
λοσοφία και δημοσίευσε δύο μο-

νογραφίες. Η πρώτη στην φυσική 
του Αριστοτέλη με δεύτερη έκδοση 
το 1997, και η δεύτερη στην σκέψη  
του Παρμενίδη με τρίτη έκδοση το 
2008.
Από τότε ασχολείται με τη σύγχρο-

νη φιλοσοφία και με σύγχρονους 
προβληματισμούς, με αφετηρία 
το βιβλίο του «Η εγγύτητα και το 
ζήτημα του ανθρώπινου πόνου». 
Ακολούθησαν η φιλοσοφία Αντίκρυ 
στο ζήτημα της πολυπλοκότητας. 
Η πολυπλοκότητα του Τεκτονισμού 
και η Αφηγηματική Βία.
Το έργο του αποτελείται από 220 
μελέτες φιλοσοφίας. Έντεκα βιβλία, 
τρία βιβλία σε συνεργασία και έχει 
διευθύνει 20 συλλογικές πραγματεί-
ες, μόνος, ή με συνεργασία. 
Το έργο του έχει δημοσιευθεί κυ-

ρίως στα γαλλικά. Μεταφράστηκαν 
στα ελληνικά το βιβλίο «Η φυσική 
του Αριστοτέλη» και το πρώτο μέ-

ρος της « Ιστορίας της Αρχαίας και 
Μεσαιωνικής φιλοσοφίας».
Ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης κα-

τάγεται από την Κεφαλλονιά αλλά 
γεννήθηκε στο τότε Βελγικό Κογκό. 
Ο πατέρας του, τον έστειλε και στην 
Ελλάδα να μάθει ελληνικά και να 
κρατήσει την ελληνική θρησκεία, 
χάρη σ’αυτό γνώρισε το ελληνικό 
περιβάλλον και κράτησε την επαφή 
του με την Ελλάδα… 

Στη συνέχεια επέστρεψε για λίγο στο 
Κογκό, όταν όμως ξεκίνησε ο πόλε-

μος για την ανεξαρτησία του, βρέθη-

κε στο Βέλγιο όπου και σπούδασε.
Στην αρχή, για βιοποριστικούς λό-

γους, σπούδασε Χημεία, στο πα-

νεπιστήμιο στη Λιέγης. Στο Βέλγιο, 
όμως, ερχόμενος σε επαφή με  κα-

θηγητές που έκαναν αρχαία ελληνικά 
και ελληνική φιλοσοφία, αποφάσισε 
να αλλάξει κατεύθυνση και πήγε στο 
πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, όπου 
γράφτηκε στην Φιλοσοφία… 
Χρειάστηκε όμως να εργαστεί ως 
πλασιέ, επί πέντε χρόνια, ώσπου να 
τελειώσει τις σπουδές του, στο πα-

νεπιστήμιο των Βρυξελλών.
Ερώτηση: Τι είναι η φιλοσοφία;
Κάθε φιλόσοφος έχει τη δικιά του 
ιδέα, προσωπικά πιστεύω, πως η 
«φιλοσοφία» είναι κάτι έμφυτο στον 
άνθρωπο, κάθε άνθρωπος κάνει 
φιλοσοφία χωρίς να το ξέρει… Η 
διαφορά είναι πως ο φιλόσοφος, σε 
αντίθεση με «τον κόσμο που κάνει 
φιλοσοφία χωρίς να το ξέρει» είναι 
ότι οι φιλόσοφοι διαθέτουν μια τε-

χνική γλώσσα και έχουμε κάποιες 
γνώσεις που τους επιτρέπουν, να 
σχηματίσουν μία συγκεκριμένη και 
«συνειδητή αντίληψη για τον κό-

σμο»… 
Την φιλοσοφία, θα έλεγα, εξαρτάται 
πως θα την πάρει ο καθένας. Οι Αρ-

χαίοι έλεγαν ότι η αρχή της φιλοσο-

φίας είναι το «θαυμάζειν». Να θαυ-

μάζεις τον κόσμο είναι βέβαια κάτι 
το θετικό, όμως όταν τον κοιτάς από 
κοντά, βλέπεις τα καλά αλλά και τα 
στραβά του, συνεπώς είναι και κάτι 
το ανησυχητικό. 
Το βασικό στην φιλοσοφία είναι η 
αποστασιοποίηση από την πραγ-

ματικότητα, αρχίζεις δηλαδή να 
σκέφτεσαι όλες τις σχέσεις και τις 
εκδοχές που υπάρχουν και που έχει 
ο κόσμος, μ’ αυτήν την πραγματικό-

τητα. 
Εξετάζοντας όλες τις δράσεις ή πρά-

ξεις, καθώς και τη σχέση που έχουν 
με την πραγματικότητα και αναζητάς 
ποιες είναι αυτές, που σου δίνουν 
κάτι το θετικό. Προσωπικά διαπί-
στωσα, κατά την πορεία μου, πως 
ένα από τα βασικά προβλήματα με 
τα οποία, δυστυχώς, δεν ασχολείται 
η φιλοσοφία, είναι ο ανθρώπινος 
πόνος. Τον οποίο, προσωπικά, έζη-

σα μέσα στον πόλεμο και κατάλαβα 
ότι, «το θαυμάζειν» είναι και κάτι το 
ανησυχητικό, εφόσον εμπεριέχει και 
μια ανησυχία…
Ερώτηση : Ο θαυμασμός είναι συ-

νήθως κάτι το ευχάριστο, υπάρ-

χει και θαυμασμός που να φέρνει 
μεγάλη στεναχώρια;
Βεβαίως, ο θαυμασμός αφυπνίζει, 
θετικά και αρνητικά. Εξάλλου, στα 
γαλλικά όταν μεταφράζουν την ελλη-

νική λέξη «θαυμάζειν», δεν εννοούν  
πως είναι πάντα κάτι θετικό, αλλά 
κάτι που «ανησυχεί», άρα έχει και 
τα δύο. Στις τραγωδίες, όταν λέμε, ο 
άνθρωπος  είναι το πιο  «δεινόν » 
ζώον, η αλήθεια είναι πως υπάρχει 
ανησυχία…  
Η Φιλοσοφία πρέπει να βλέπει τον 
κόσμο σε σχέση με όλες του τις 
πλευρές.
Αν πάρουμε το θαυμασμό μεταξύ 
δύο ανθρώπων αντιθέτου φύλου, 
όταν ο άντρας θαυμάζει τη γυναίκα 
αλλά η γυναίκα δεν θαυμάζει τον  
άνδρα ή θαυμάζει η γυναίκα τον 
άνδρα και δεν θαυμάζει ο άντρας 
τη γυναίκα, αυτό δεν φέρνει στενα-

χώρια ;
Βέβαια, υπάρχει ο ψυχικός πόνος, 
ο ηθικός, η έλλειψη εμπιστοσύνης, 
η αδικία, η τρομοκρατία κ.α.
Στην Αρχαία Ελλάδα, η φιλοσοφία 
ήταν πολλές φορές και θεραπεία της 
ψυχής.  
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Ο κ. Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης

19η Συνεδρίαση της Ορθοδόξου 
Επισκοπικής Συνελεύσεως της 

Μπενελούξ (CEOB)
Η Ορθόδοξος Επισκοπική Συνέ-

λευση της Μπενελούξ (CEOB) 
συνήλθε για δέκατη ένατη φορά στις 
Βρυξέλλες, στην έδρα της Ιεράς Μη-

τροπόλεως Βελγίου, την Τετάρτη 17 
Ιουνίου 2020, υπό την προεδρία του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βελγίου 
κ. Αθηναγόρα  και με την συμμετοχή 
των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων : 
Απολλωνιάδος κ. Ιωακείμ (Βοηθού 
Επισκόπου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Βελγίου), Neamts κ. Μάρκου (Πατρι-
αρχείο Ρουμανίας) και κ. Δοσιθέου 
(Πατριαρχείο Γεωργίας).
Στην αρχή της συνεδριάσεως ο πρό-

εδρος και οι άλλοι αρχιερείς-μέλη της 
Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσε-

ως της Μπενελούξ αποδέχθηκαν με 
χαρά τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Απολλωνιάδος κ. Ιωακείμ ως νέο μέ-

λος, εκφράζοντας τις ευχές τους.
Στη συνέχεια ο Σεβασμιότατος κ.κ. 
Αθηναγόρας  έδωσε στους άλλους 
ιεράρχες πληροφορίες και νέα που 
αφορούν τη ζωή της Ορθοδόξου Εκ-

κλησίας στις τρεις χώρες της Μπενε-

λούξ.
Τα μέτρα που επιβλήθηκαν από τις 
κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του COVID-19 και οι 
επιπτώσεις τους στη λατρευτική ζωή 
της Ορθοδόξου εκκλησίας ήταν στο 

επίκεντρο των πληροφοριών και των 
απόψεων που αντάλλαξαν οι επίσκο-

ποι κατά τη διάρκεια αυτής της συνε-

δριάσεως. Οι επίσκοποι συζήτησαν 
κυρίως τις διάφορες κυβερνητικές 
οδηγίες για αυτήν την περίοδο  της 
υγειονομικής κρίσης.
Εξετάσθηκαν επίσης οι τροποποι-
ήσεις, λόγω του COVID-19, στην 
πραγματοποίηση των παραδοσιακών 
δοξολογιών και εορταστικών εκδη-

λώσεων για τις Εθνικές Εορτές του 
Βελγίου και του Λουξεμβούργου. Οι 
επίσκοποι εξέτασαν την πρόταση να 
τελείται κάθε χρονιά από  το έτος 2021 
κι έπειτα, με σύναξη όλων των Ορθο-

δόξων Κοινοτήτων των Βρυξελλών, 
μία Κυριακή κοντά στην ημερομηνία 
της Θεϊκής Επετείου του Βελγίου, Επί-
σημη Δοξολογία
Αποφασίσθηκε η προσκυνηματική εκ-

δρομή στη Γεωργία να γίνει κατά τον 
Μάιο του 2021.
Οι ιεράρχες αντάλλαξαν χρήσιμες 
πληροφορίες και ειδήσεις από  τη ζωή 
και τη δραστηριότητα των διαφόρων 
ορθοδόξων παρουσιών στο Βέλγιο, 
στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούρ-

γο. Η επόμενη συνεδρίαση της Ορθο-

δόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της 
Μπενελούξ καθορίσθηκε να γίνει στις 
17 Νοεμβρίου 2020.
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Όμως όταν όλο το παραγωγι-
κό μοντέλο μιας χώρας είναι 

βασισμένο στον ολοκληρωτισμό, 
αφενός ο ελεύθερος και θεμιτός 
ανταγωνισμός στρεβλώνεται (πώς 
να συγκρίνεις το εργασιακό κόστος 
μεταξύ χωρών με εντελώς διαφο-

ρετικό εργασιακό / κοινωνικό / 
περιβαλλοντικό / πολιτικό θεσμικό 
πλαίσιο, κι αφετέρου κάποια στιγ-

μή τα υποτιθέμενα εσωτερικά 
προβλήματα της χώρας εξάγο-

νται. Κάτι τέτοιο βιώνουμε σήμερα 
με … θανατηφόρο τρόπο.
Η επόμενη ημέρα είναι γεμάτη προ-

κλήσεις.
1. Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα 
υποχρεωθούν να αντιληφθούν 
πως η περίοδος του ανεξέλεγκτου 
αρμπιτράζ κλείνει. Το παραγωγικό 
τους μοντέλο δεν μπορεί να συνεχι-
στεί για πολύ χωρίς βαθιές τομές. 
Το υποβόσκον αίτημα της δικής 
τους μεσαίας τάξης για μεταρρυθ-

μίσεις, το οποίο έχει κατασταλεί 
βίαια όποτε ως τώρα εκδηλώθηκε, 
φουντώνει περισσότερο. Σύντομα 
θα υποχρεωθούν να επιλέξουν 
πώς θα προχωρήσουν.
2. Στις ανεπτυγμένες χώρες χτυπάει 
βίαια πλέον το ξυπνητήρι. Έκαναν 
ό,τι δεν το άκουγαν με τη σταδια-

κή μετατροπή της οικονομίας τους 
σε φούσκα με ολοένα και λιγότερο 
πραγματικό περιεχόμενο, τα «μπά-

λωσαν» χωρίς βαθιές τομές με τις 
δυο διαδοχικές οικονομικές κρί-
σεις, κοίταξαν από την άλλη για τη 
μεταναστευτική κρίση, τώρα πλέον 
δεν μπορούν να κρυφτούν άλλο. 
Όλα τα προβλήματα πλέον συμπυ-

κνώνονται στο ίδιο δίλημμα. Το 

δικό τους παραγωγικό και κοινωνι-
κό μοντέλο βρίσκεται σε αδιέξοδο. 
Βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρό-

μι και είτε θα κάνουν βίαια στροφή 
προς πολύ σοβαρότερες και ηθικό-

τερες ηγεσίες και πολιτικές, χωρίς 
ιδεολογικές ή άλλες εμμονές, ή θα 
δουν την παρακμή τους να επι-
ταχύνεται εκθετικά.
Αν θέλεις υψηλά στάνταρ για 
τους πολίτες σου, δεν μπορείς να 
χρηματοδοτείς χώρες στις οποίες 
επικρατούν τα ακριβώς αντίθετα, 
χωρίς τελικά να υπονομεύεις και 
τις συνθήκες στη δική σου χώρα. 
Ο κόσμος κινείται. Οι αποστάσεις 
είναι μικρές. Η παγκοσμιοποίη-

ση υποχρεωτικά περνάει σε νέα 
φάση.
3. Χώρες που ήδη βρίσκονταν σε 
σωστότερο δρόμο, προ της πανδη-

μίας, ενισχύουν τώρα ταχύτερα τη 
θέση τους. Η συνταγή είναι συγκε-

κριμένη: στρατηγικές στοχεύσεις, 
ξεκάθαροι κανόνες, πιστή εφαρμο-

γή τους, ενσωμάτωση τεχνολογίας 
και επιστήμης, παραγωγή, εξω-

στρέφεια, σεβασμός, εμπιστοσύνη 
στους πλέον ειδικούς, και μεγάλες 
ευκαιρίες προόδου για τους πολίτες 
μέσα από τη γνώση και τη σκληρή 
προσπάθεια, εντός νομίμων και 
ηθικών πλαισίων, υπό την ύπαρξη 
ισχυρών περιεκτικών θεσμών.
Για πολλά χρόνια βλέπαμε τη χώρα 
μας ολοένα και περισσότερο στη 
δεύτερη από τις παραπάνω κατη-

γορίες. Ίσως ανοίγει πλέον μια χα-

ραμάδα ελπίδας να τη δούμε στα-

διακά να περνάει στην τρίτη και να 
κερδίζει μια νέα θέση στον κόσμο.
* Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
& Μηχ. Η/Υ, Διδάκτωρ ΕΜΠ, 
MBA  International  

Η στάση της Αθήνας: υποταγή ή 
ανόρθωση; Από τον κ. Μαυρίδη

Η Τουρκία επιδιώκει διά του εκ-

φοβισμού της ισχύος και βήμα 
προς βήμα, να πετύχει  τον εθνικό 
ακρωτηριασμό της Ελλάδας, ενώ η 
Αθήνα «παρακολουθεί στενά» για 
δεκαετίες την τουρκική επεκτατι-
κότητα. Με αυτή την ανισόρροπη 
και ανίσχυρη στάση, η Τουρκία 
έχει σήμερα περικυκλώσει την Κυ-

πριακή ΑΟΖ, έχει «εξαφανίσει» το 
Καστελλόριζο  και προαναγγέλλει 
εισβολή νοτιοανατολικά της Κρή-

της. Στην παρούσα φάση όμως 
η Τουρκία διέπραξε ένα «λάθος» 
τακτικής σε σχέση με την εν γέ-

νει πολιτική της. Η εξαγγελθείσα 
πρόθεσή της να προχωρήσει ωμά 
σε ακρωτηριασμό των εθνικών 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελ-

λάδας, δεν επιτρέπει την αδράνεια 
στην όποια Κυβέρνηση της  Αθή-

νας.  Οποιαδήποτε Κυβέρνηση 
παραμείνει αδρανής, θα περάσει 
στην απαξίωση, και η Ελλάδα θα 
υποστεί νέο εθνικό ακρωτηριασμό, 
με συνακόλουθο την υποταγή της 
στο τουρκικό θηρίο. Κατά παράδο-

ξο τρόπο, όσο ένα θερμό επεισόδιο 
Ελλάδας-Τουρκίας γίνεται περισ-

σότερο ορατό, τόσο προσεγγίζουμε 
το σημείο ανατροπής της πολιτικής 
«ανοχής» και προσαρμογής στην 
τουρκική επεκτατικότητα, η οποία 
ακολουθήθηκε για δεκαετίες. 
Τα πιο πάνω, δημιουργούν εύλογες 
ανησυχίες: «Τι θα γίνει αν η Τουρ-

κία προχωρήσει σε γενική σύρρα-

ξη; Είμαστε βέβαιοι ότι η Ελλάδα 
θα βγει νικήτρια;» … Όσοι θέλουν 
τέτοιες διαβεβαιώσεις, οφείλουν 
να γνωρίζουν ότι τέτοιες διαβεβαι-
ώσεις δεν υπήρξαν ποτέ και ούτε 
θα υπάρξουν. Ωστόσο, η εμμονή 
στην ίδια «προσαρμοστική» πολι-
τική, εξυπακούει αναπόφευκτα την 

υποταγή στην Τουρκία. Εν ολίγοις, 
αν η Αθήνα συνεχίσει να διαμαρ-

τύρεται «παρακολουθώντας» τον 
ακρωτηριασμό των κυριαρχικών 
της δικαιωμάτων, ο Ελληνισμός σε 
Ελλάδα και Κύπρο περιορίζεται σε 
ρόλο κομπάρσου απέναντι στην 
Τουρκία.
Η στάση του Ελληνισμού απέναντι 
στην Τουρκία απαιτεί ειλικρίνεια. 
Δεν μας σώζει η κατευναστική πο-

λιτική. Ούτε κάποιος άλλος θα προ-

στρέξει να μας σώσει. Ούτε η ΕΕ,  
η Διεθνής Κοινότητα και το Διεθνές 
Δίκαιο έχουν πολύ περισσότερα να 
μας δώσουν. Η συγκρότηση  ανά-

λογης πολιτικής για αντιμετώπιση 
της τουρκικής επεκτατικότητας, 
που θα στηρίζεται στην αποφασι-
στικότητα και ετοιμότητα αμυντικής 
αντίδρασης, αποτελεί τη μοναδική  
προοπτική επιβίωσης και τον ρε-

αλιστικότερο τρόπο αποφυγής της 
σύγκρουσης. Έπρεπε ήδη να έχει 
σημάνει συναγερμός για κάθε μέρα 
που περνά. Ενόσω δεν το αποφα-

σίζουμε, είμαστε καταδικασμένοι 
να υποχωρούμε μπροστά στην 
απειλή σύρραξης, παραχωρώντας 
στην Τουρκία το πλεονέκτημα κινή-

σεων. Αυτή είναι η ωμή πραγματι-
κότητα. 
Τα  κράτη έχουν λόγο ύπαρξης, για 
να προασπίζονται τα κυριαρχικά 
τους δικαιώματα με όλα τα μέσα. 
Η στάση της Αθήνας στο συγκε-

κριμένο θέμα κρίνει το μέλλον του 
Ελληνισμού και της Αν. Μεσογείου 
ευρύτερα.       
Κώστας Μαυρίδης- Ευρωβου-

λευτής ΔΗΚΟ (S&D) - Πρόεδρος 
Πολιτικής Επιτροπής για τη Με-

σόγειο
costas.mavrides@europarl .

europa.eu 

Κ. Μαυρίδης προς ΕΕ:
Η επεκτατική Τουρκία δεν αντιμετωπίζεται 

με ψηφίσματα
Την ανάγκη για αλλαγή πλεύσης 

στις Ευρωτουρκικές σχέσεις με 
χρήση νέων εργαλείων και μηχανι-
σμών, όπως επιβολή οικονομικών 
κυρώσεων και σύσταση ευρωπα-

ϊκής επιχείρησης στην Αν. Μεσό-

γειο ανάλογης με αυτή στην Λιβύη, 

επεσήμανε σε παρέμβασή του ο 
Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης 
(ΔΗΚΟ-S&D) σε τηλεδιάσκεψη της 
Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη Μικτή Κοινοβου-

λευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας, 
στην παρουσία εκπροσώπων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Αρχικά, ο κ. Μαυρίδης επεσήμανε ότι 
η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι 
εχθρική προς την ΕΕ, τόσο στο εσω-

τερικό της όσο και εξωτερικά. Όπως 
εξήγησε, «εσωτερικά, η δημοκρατία 
έχει καταλυθεί, αφού κάθε αντίθετη 
φωνή καταδιώκεται, ενώ εξωτερικά, 
συνεχίζει να παραβιάζει κατάφωρα 
το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. 
Ως ΕΕ δεν μπορεί πλέον να αρκού-

μαστε σε διπλωματική γλώσσα και 
υποδείξεις. Δεδομένου ότι η πολιτι-
κή που ακολουθούμε τόσα χρόνια 
δεν βελτίωσε την κατάσταση αλλά 
είναι πολύ χειρότερα –όπως ομολο-

γούν κι όσοι δεν το έλεγαν πριν με-

ρικά χρόνια–, πως προσδοκούμε να 
υπάρξει αλλαγή με την ίδια πολιτική; 

Η ίδια συνταγή που απέτυχε, δεν 
μπορεί να φέρει διαφορετικά αποτε-

λέσματα. Για να είναι χρήσιμος και 
εποικοδομητικός ο διάλογος στην 
ΕΕ για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, 
θα πρέπει να αναζητήσουμε νέα 
εργαλεία στο πλαίσιο μιας διαφορε-

τικής πολιτικής». 
Στο πλαίσιο αυτής της διαφορετικής 
πολιτικής, ο κ. Κ. Μαυρίδης ανέ-

φερε δύο προτάσεις για προβλη-

ματισμό των συναδέλφων του και 
των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Αφού συμφώνησε με 
προηγούμενες διαπιστώσεις ότι η 
τουρκική οικονομία έχει σοβαρά 
προβλήματα, αναρωτήθηκε: «είναι 
η οικονομία η Αχίλλειος πτέρνα του 
Ερντογάν και πώς θα μπορούσαμε 
να το αξιοποιήσουμε ως ΕΕ; Η επι-
βολή οικονομικών κυρώσεων θα 
ήταν ένα νέο εργαλείο σε αυτή την 
κατεύθυνση». Αναφερόμενος στις 
παρανομίες της Τουρκίας στην Κυ-

πριακή ΑΟΖ, πρότεινε την έναρξη 
ευρωπαϊκής επιχείρησης στην Αν. 
Μεσόγειο στο πλαίσιο της Κοινής 
Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας με 
στόχο την εφαρμογή των αποφάσε-

ων της ΕΕ, ανάλογης με την επιχεί-
ρηση «Ειρήνη», που έχει στόχο την 
εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του 
ΟΗΕ κατά της Λιβύης με τη χρήση 
εναέριων, δορυφορικών και θα-

λάσσιων μέσων. Τέλος, τόνισε πως 
«το βέβαιο είναι πως δεν αντιμετω-

πίζεται η επεκτατική Τουρκία, ούτε 
διασφαλίζεται η συμμόρφωσή της 
μόνο με καταδικαστικά ψηφίσματα 
και δηλώσεις»
Κώστας Μαυρίδης , Κύπριος  Ευ-

ρωβουλευτής  ΔΗΚΟ-S&D

Ο Κύριος Κ. Μαυρίδης 

συνέχεια από τη σελίδα 3 
Όλη η Στωική φιλοσοφία μιλάει 
ακριβώς γι’ αυτή τη θεραπεία της 
ψυχής. Ήταν κάτι ανάλογο με τον 
γιατρό για το σώμα, ο φιλόσοφος 
έκανε τον ψυχίατρο ή τον ψυχολό-

γο.
Εξάλλου και ο Μίμης ο Πλέσσας είχε 
πει πως ο γιατρός, είναι ο γιατρός 
του σώματος, ενώ ο μουσικός είναι  
ο γιατρός της ψυχής.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο ρόλος και 
ο σκοπός της Φιλοσοφίας; 
Φιλοσοφία είναι το ερώτημα, ο προ-

βληματισμός που κάθε άνθρωπος 
έχει στη ζωή του. Όταν διερωτάται 
τι θα γίνει όταν πεθάνει, είναι φι-
λοσοφικό πρόβλημα, όπως και τα 
υπαρξιακά προβλήματα. Όμως δεν 
έχει τη δυνατότητα να δίνει απαντή-

σεις σε όλα.
Πιστεύει πως η Φιλοσοφία  είναι μια 
παιδεία που έχει ως σκοπό, τη δημι-
ουργία ενός κριτικού λόγου. Δηλαδή 
τη σχέση που έχει κάποιος με τους 
άλλους και την πραγματικότητα… 
Κριτικός λόγος σημαίνει, πως όταν 
κάποιος κάνει κριτική, δεν το κάνει 
για να  φέρει τον άλλον σε δύσκολή 
θέση αλλά για να τον βοηθήσει… 
Όταν αφορά την κοινωνία το κάνει 
για να ξεπεράσει τα προβλήμα-

τά της και  ιδίως τις ανησυχίες, τα 
πάθη και τους φανατισμούς της.
Στην αρχαιότητα, η σοφία ήταν η 
επιστήμη, οι Φιλόσοφοι δημιουρ-

γήσαν την επιστήμη, ο Αριστοτέλης 
δημιούργησε τη φυσική και ο Πλά-

τωνας τα μαθηματικά. Σιγά-σιγά 
όμως, ήρθαν οι επιστήμονες και 
πήραν τη θέση αυτή.
Οι Φιλόσοφοι έπρεπε  να βρουν κάτι 
άλλο και χάνοντας σιγά-σιγά κάθε 
πεδίο, ακόμη και το πεδίο του Θεού, 
το οποίο το πήραν οι Θεολόγοι. Αρ-

γότερα αρχίσαν να ασχολούνται και 
με την ψυχή, αλλά ήρθαν οι ψυχία-

τροι και πήραν κι αυτή τη θέση. 
Τελικά, στη σύγχρονη εποχή, η Φι-
λοσοφία ασχολείται περισσότερο 
με τη γλώσσα, ιδίως η Αγγλοσα-

ξονική και η Γερμανική, ασχολείται 
με την ανάλυση της γλώσσας, πως 
θα διευκρινίσουμε το λόγο και αυτά 
που λέμε διαμέσου της γλώσσας.
Πρόκειται δηλαδή, για ένα μεγάλο 
πεδίο  της Φιλοσοφίας! 
Ερώτηση: Πόσο επηρεάζει η Φι-
λοσοφία, ως επιστήμη, τον άν-

θρωπο; 
Σήμερα που οι επιστήμες έχουν 
ανεξαρτητοποιηθεί, η Φιλοσοφία 
έχει μετατραπεί σε καθαρά πολιτική 
Φιλοσοφία. Δηλαδή, ασχολείται με 
τη Δικαιοσύνη, με τη Δημοκρατία… 
Αυτό δηλαδή που στην Αρχαιότητα 
είχαν δημιουργήσει ο Πλάτων και ο 
Αριστοκράτης, όπου η Φιλοσοφία 
ήταν ένα θέμα ηθικής και πολιτικής, 
αυτό ισχύει και σήμερα όταν συχνά  
μιλάμε για τα Νομικά προβλήματα, 
τα δικαιώματα του ανθρώπου, κ.α.

Ερώτηση: Μιλήστε μας για του 
Έλληνες Φιλόσοφους και τη σκέ-

ψη τους
Στη αρχή μιλάγαμε για Σοφούς, ενώ 
στη συνέχεια για Φιλόσοφους…  
Φιλόσοφοι ήταν ο Πυθαγόρας και 
η σχολή του Πλάτωνα. Η διαφορά 
ήταν μεγάλη, διότι οι σοφοί, όπως 
και οι σοφιστές που ανήκουν σ΄ 
αυτή τη σχολή, βάζανε τον άνθρω-

πο στη μέση. Ο Πρωταγόρας έλεγε: 
«Παν μέτρο είναι ο άνθρωπος». 
Ήρθε όμως ο Πυθαγόρας και ο Πλά-

των και είπαν όχι, «το μέτρο είναι ο 
Θεός»! Ο Άνθρωπος απλώς αγαπά 
τη σοφία, κι εφόσον, μόνο οι Θεοί 
είναι σοφοί. Άρα η λέξη Φιλοσοφία 
ήταν ένας υποβιβασμός… 
Από εκεί και πέρα, η Φιλοσοφία δι-
ασπάστηκε σε δύο κλάδους! Οι Σο-

φοί και οι Σοφιστές, ήταν από εκεί 
και πέρα οι Φιλόσοφοι… Ο Πλάτων 
και ο Αριστοτέλης, ασχοληθήκαν 
περισσότερο με την επιστήμη και 
με την λογική. Ο Αριστοτέλης δημι-
ούργησε  τη λογική, δημιούργησε τη 
Φυσική, τη Βιολογία, δηλαδή κατα-

πληκτικά πράγματα, διότι ο Αριστο-

τέλης ήταν πραγματικά ένας, μονα-

δικός στην ιστορία, δημιουργός… 
Σήμερα, συχνά  το ξεχνάμε γιατί η 
φιλοσοφία ασχολείται περισσότερο 
με την πολιτική φιλοσοφία! 
Ο Αριστοτέλης είχε πει για την 
πολιτική Φιλοσοφία, πως είχε και 
ηθική αλλά και τα υπόλοιπα. Άρα 
οι Έλληνες Φιλόσοφοι βασικά, 

ανήκαν σε πολλές σχολές,  πολλές 
και διαφορετικές σκέψεις, άλλος 
μιλούσε για την ηδονή, άλλος για 
το πως θα ελέγξεις την πραγματικό-

τητα… Θα λέγαμε πως η Ελληνική 
Φιλοσοφία ήταν πλουραλιστική… 
Σιγά-σιγά όμως, έχασε  αυτόν τον 
πλουραλισμό, γιατί υπερίσχυσε η 
θρησκεία… 
Ο Μεσαίωνας ήταν «όργανο» της 
Θεολογίας, ενώ ο Πλουραλισμός της 
Φιλοσοφίας επανήλθε μόνο στην 
εποχή  μας. Σήμερα υπάρχουν πολ-

λές σχολές στη φιλοσοφία, όμως οι 
Έλληνες ήταν οι πρωτοπόροι στη 
σκέψη!
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που 
ισχύει και σήμερα είναι: Υπάρχει 
αλήθεια στη Φιλοσοφία; Επειδή 
δεν υπάρχει μόνο μια Φιλοσοφία, 
το πρόβλημα είναι αν υπάρχουν 
πολλές... Γιατί αν υπάρχουν πολ-

λές φιλοσοφίες κι ο καθένας νομίζει 
ότι έχει την αλήθεια του, ποια είναι 
η αλήθεια τελικά; Αυτό είναι κι ένα 
μεγάλο ερώτημα…
Αυτό που έφερε η σύγχρονη επι-
στήμη, από τον καιρό του Νεύτωνα, 
ήταν πως η αλήθεια δεν προϋπάρ-

χει, την ψάχνουμε… 
Ερώτηση:Έχει η ελευθερία όρια ;
Το όριο της ελευθερίας είναι ένα. Εί-
ναι ο πόνος του άλλου. Γιατί μπρο-

στά στον πόνο του άλλου, χάνεις 
την ελευθερία σου... Είναι αυτονόη-

το ότι η ελευθερία του άλλου, είναι 

και το όριο της δικής μου ελευθερί-
ας... Επίσης, δεν υπάρχει απόλυτη 
ελευθερία ούτε και στη δουλειά…
Ερώτηση: Στην ιατρική υπάρχει 
φιλοσοφία και ποια είναι η άπο-

ψη σας;

Υπάρχει η φιλοσοφία και θα έπρεπε 
στις ιατρικές σχολές να είναι και πιο 
συστηματική… Εννοείται πως η φι-
λοσοφία στην ιατρική είναι ακριβώς 
αυτή που θα λαμβάνει περισσότερο 
υπόψη της τον ανθρώπινο πόνο. 

Ερώτηση: Τι σας συνδέει με την 
Κεφαλλονιά και τι είναι για εσάς η 
Κεφαλλονιά; 
Οι γονείς μου είναι Κεφαλλονίτες. Η 
γυναίκα μου είναι Κεφαλλονίτισσα, 
είμαστε όλοι Κεφαλλονίτες.
Έχουμε συνδεθεί από μικρά παι-
διά… Η Κεφαλλονιά είναι ένα νησί 
με ιδιαίτερη νοοτροπία και ιστορική 
διαδρομή… Ένα νησί στο οποίο 
έχουν περάσει πολλοί πολιτισμοί, 
από την Αρχαία την Ρωμαϊκή, τη 
Βυζαντινή, παραδόξως, οι μόνοι 
που δεν έχουν περάσει, είναι οι 
Μουσουλμάνοι και οι Τούρκοι… Η 
Κεφαλλονιά, χάρη στην σχέση της 
με τη δύση, έφερε στην ελληνική 
επανάσταση και πολλούς λόγιους... 

Ερώτηση: Θέλετε να μας μιλήσετε 
για το συγγραφικό σας έργο;
Με τη συγγραφή, αντιμετώπισα 
μεγάλες δυσκολίες, όμως είχα την 
τύχη, στο πανεπιστήμιο να έχω 

πολλούς φοιτητές, είχα αίθουσες 
και  με χίλιους φοιτητές… Συνεπώς, 
αναγκάστηκα να μη μεταχειρίζομαι 
χαρτί και προσπαθούσα να μιλάω 
με ευκρίνεια στους φοιτητές και να 
γράφω και συγγράμματα…
Η γλώσσα μου ήταν τα γαλλικά και 
άρχισα να γράφω, όχι μόνο συγ-

γράμματα για τους φοιτητές, αλλά 
και επιστημονικά συγγράμματα 
καθώς και ορισμένα βιβλία επάνω 
στην Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία. 
Στην αρχή επάνω στον Παρμενίδη 
και τον Αριστοτέλη, για τον οποίο 
έγραψα πάρα πολύ μέχρι το 2005, 
έγραψα δύο μεγάλους τόμους με την 
ιστορία της φιλοσοφίας και πάνω 
στην Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία 
και τη Μεσαιωνική, καθώς και έναν 
άλλο με θέμα τις Απαρχές της φιλο-

σοφίας… 
Στη συνέχεια, αποφάσισα να ασχο-

ληθώ με πιο σύγχρονα θέματα και 
έγραψα, το 2005, ένα βιβλίο με 700 
περίπου σελίδες, πάνω στον αν-

θρώπινο πόνο για τον οποίο σας 
μίλησα ήδη, το οποίο είχε μεγάλη 
απήχηση, στους φιλοσόφους και 
στους ψυχολόγους, αλλά κυρίως 
και στους κοινωνιολόγους… Μετά 
από αυτό, αποφάσισα να συνεχίσω 
με τη σύγχρονη εποχή και ιδιαίτερα, 
ασχολήθηκα με την πολυπλοκότη-

τα.

Το δεύτερο μέρος (Β), θα δημοσι-
ευθεί στο επόμενο φύλλο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ


