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Η Επέτειος του Πολυτεχνείου
και η πανδημία

ριν σαράντα επτά
Π
χρόνια, στις 17
Νοεμβρίου 1973, η

δικτατορία των συνταγματαρχών προχώρησε στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, το
οποία είχαν καταλάβει, από
τις 14 Νοεμβρίου, οι φοιτητές
του ιδρύματος διεκδικώντας
περισσότερες ελευθερίες.
Η Επέτειος της ημέρας αυτής,
όπου η δράση των φοιτητών
και οι νεκροί, τον αριθμό των
οποίων δεν μάθαμε ποτέ με
ακρίβεια, συνέβαλαν καθοριστικά και στην πτώση της
Δικτατορίας και γιορτάζεται
κάθε χρόνο από όλους τους
Έλληνες ή τουλάχιστον αυτούς που σέβονται τη Δημοκρατία, για την οποία αγωνίστηκαν τότε και οι φοιτητές
του Πολυτεχνείου!
Δυστυχώς, ορισμένα κόμματα
της αριστεράς, καθώς και διάφορες «πολιτικές ομάδες»,
θεωρώντας πως ο «αγώνας
των φοιτητών τους ανήκει»,
προσπαθούν, με τον ένα ή
με τον άλλο τρόπο, να «καπελώσουν» την Επέτειο και
τις εορταστικές εκδηλώσεις
και προσπαθούν να επιβάλουν τις δικές τους απόψεις
και «ιδεοληψίες», αλλά και
να αυτοπροβληθούν… Με το
πέρασμα του χρόνου όμως,
είναι σχεδόν σίγουρο, πως
με τη συμπεριφορά τους, θα
συμβάλουν στην αποδυνάμωση του θεσμού…
Για τον φετινό εορτασμό της
Επετείου, η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε να μην
επιτρέψει τις πορείες και τον
συνωστισμό που συνήθως
προκαλείται με την οργάνωση
μεγάλων πορειών και άλλων
εκδηλώσεων, σε ολόκληρη
την Ελλάδα, με στόχο να περιοριστεί η διασπορά του κορωναϊού, η οποία έχει ήδη λάβει
τεράστιες διαστάσεις.
Όμως, ορισμένα κόμματα και
«πολιτικές ομάδες», που θεωρούν πως ο «αγώνας των
φοιτητών τους ανήκει», το
καθένα με τον δικό του τρόπο,
διαμαρτυρήθηκαν έντονα.
Τρία κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή: ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25
υπόγραψαν, στις 16/11/20,
ένα κείμενο με το οποίο καταδίκαζαν, ως αντιδημοκρατική,

την απόφαση της κυβέρνησης
να απαγορεύσει τις δημόσιες
συγκεντρώσεις, άνω των τριών ατόμων, σε όλη τη χώρα
και απαιτούσαν να άρει την
απαγόρευση!
Υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για μία πράξη αυταρχική που είχε σαν στόχο να
εμποδίσει τον αγωνιστικό
εορτασμό της 17ης Νοέμβρη,
αλλά και μία απόφαση αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική, σύμφωνα με δήλωση
της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων, που πλήττει τον
πυρήνα του συνταγματικού
δικαιώματος της συνάθροισης, εφόσον πρόκειται για
μία «συνολική αναστολή της
ελευθερίας συνάθροισης» και
όχι για έναν ορισμένο τοπικό
περιορισμό… Κάτι όμως, που
κορυφαίοι Συνταγματολόγοι
το αμφισβητούν.
Όταν, τα θύματα της πανδημίας του κορωναϊού αυξάνονταν
συνεχώς… Όταν, οι νεκροί τις
τελευταίες 24 ώρες είχαν ήδη
φτάσει τα 59 άτομα την ημέρα
και οι προοπτικές ήταν όλο και
πιο δυσοίωνες… Όταν, χιλιάδες συμπολίτες μας, ασθενείς
και νοσηλευτικό προσωπικό,
έδιναν την «μάχη» τους με
τον φονικό ιό στα νοσοκομεία
αναφοράς όλης της χώρας και
υπήρχαν άτομα που συστηματικά αγνοούσαν το κάλεσμα
της Πολιτείας να τηρήσουν τα
μέτρα προστασίας ώστε να
περιοριστεί η διάδοση του
κορωναϊού και η αύξηση των
κρουσμάτων και των νεκρών
και μάλιστα σε κάθε ηλικία…
Η συμπεριφορά ορισμένων
κομμάτων και μάλιστα κομμάτων εξουσίας, ήταν απογοητευτική, δεν αναφέρομαι εδώ
στα «γκρουπούσκουλα» που
εκπροσωπούν μονάχα τον
εαυτό τους και που συνήθως,
έχουν ως μοναδική «διέξοδο»
την βία.
Αναφέρομαι σε κόμματα που
εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο και που, θεωρητικά
τουλάχιστον, οφείλουν αν μη
τι άλλο, να σέβονται τους νόμους και να συνεισφέρουν θετικά, έστω και με τον δικό τους
τρόπο, στην αντιμετώπιση της
πανδημίας.
Σάκης Δημητρακόπουλος

To επιτελείο του Πρωτοπόρου
και το Ελληνικό Κέντρο Βρυξελλών
σας εύχονται καλές γιορτές !

http://www.centrehellenique.net
centrehellenique@skynet.be
Πως να γραφτείτε συνδρομητές

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες να υποδείξουν, αν επιθυμούν
να λαμβάνουν την εφημερίδα ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά, επικοινωνώντας 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€.
Οργανισμοί / Σύλλογοι 30€.

COMMUNICATION : Εργαζόμενοι 15€,
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Κουκουλοφόροι και ευθύνες
της Πολιτείας

ιατί τάχα, εδώ και τρεις δεκαετίας, οι «κουκουλοφόροι» στην Ελλάδα παραμένουν
ουσιαστικά ασύλληπτοι και
ατιμώρητοι, ενώ οι καταλήψεις
και οι άλλες παρανομίες τους
συνεχίζονται…
Όταν, σε όλα τα Ευρωπαϊκά
κράτη, αντίστοιχα φαινόμενα,
έχουν αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικότητα;
Με μία σύντομη αναδρομή στο
πρόσφατο παρελθόν διαπιστώνουμε, πως «προάγγελος
των κουκουλοφόρων» ήταν,
κατά κάποιον τρόπο, οι «καταλήψεις των σχολείων», οι
οποίες ξεκίνησαν την δεκαετία
του 1980 και είχαν ως βασικό
τους αίτημα την κατάργηση των
εξετάσεων. Όπου, περιέργως,
ορισμένοι πολιτικοί, αλλά και
«επίδοξοι πολιτευτές» έσπευσαν να συμπαρασταθούν τους
καταληψίες «νομιμοποιώντας»
και τη δράση τους, ενώ οι γονείς, είτε έμεναν απαθείς είτε τα
ενθάρρυναν…
Σίγουρα, το «πνεύμα της εποχής» έπαιξε σημαντικό ρόλο…
Σε αυτό, συνέβαλε και το γεγονός ότι, οι γονείς των περισσοτέρων μαθητών εκείνης της
εποχής, είχαν μεγαλώσει στην
περίοδο της δικτατορίας και οι
οικογένειές τους, άλλες λίγο και
άλλες πολύ, είχαν συμβιβαστεί
με το τότε καθεστώς… Συνεπώς,
για ορισμένους γονείς, ήταν και
μία ευκαιρία, μέσα από τα παιδιά τους, να κάνουν κι αυτοί την
«δική τους» επανάσταση!
Η χλιαρή αντιμετώπιση του
φαινομένου και η ατιμωρησία
των καταληψιών, σε συνδυασμό μάλιστα με την «παρότρυνση», από ορισμένους…
είχε ως αποτέλεσμα, μερικοί
από τους «ηγετίσκους των μαθητών», που «συμπτωματικά»
δεν αγαπούσαν και πολύ το
διάβασμα… Καμάρωναν για
τα κατορθώματά τους και συνέχισαν να «ειδικεύονται» στις
καταλήψεις και, κάθε Οκτώβρη,
να τις επαναλαμβάνουν και
να παροτρύνουν κι άλλους να
ακολουθήσουν το παράδειγμά
τους… Εξάλλου, όλοι γνωρίζουμε πως «δεν νοείται τσοπάνης,
χωρίς πρόβατα»!
Σταδιακά, τα αιτήματα των καταλήψεων, έπαψαν να έχουν
σχέση με την παιδία… Στα γυμνάσια, καταλήψεις γινόντουσαν πλέον, με οποιοδήποτε
πρόσχημα… Στα Λύκεια, οι «πε-

-

πειραμένοι πλέον ηγετίσκοι»,
εντάχθηκαν και σε εξωσχολικές
ομάδες, ενώ στο πανεπιστήμιο
«πλαισιώθηκαν» και από ορισμένες κομματικές νεολαίες,
κυρίως «αναρχικών τάσεων»
όπως οι «αντιεξουσιαστές», οι
οποίοι μάλιστα, βιαιοπραγούσαν φορώντας κουκούλες ώστε
να διασφαλίζουν την ανωνυμία
τους…
Με την πάροδο του χρόνου, ορισμένοι, εξειδικεύτηκαν και στην
δημιουργία «μακροπρόθεσμων
καταλήψεων», χρησιμοποιώντας ως μανδύα, την αλληλεγγύη με τους «κατατρεγμένους
μετανάστες και πρόσφυγες»,
ενώ παράλληλα, συνεργάστηκαν με ορισμένους «επαγγελματίες» κακοποιούς και διακινητές ναρκωτικών ουσιών, με
το αιτιολογικό πως έπρεπε να
εξασφαλίσουν και σημαντικούς
οικονομικούς πόρους, ώστε να
«έχουν την δυνατότητα υλοποίησης των ιδεολογικών τους
στόχων», δηλαδή τη δημιουργία των ιδανικών «συνθηκών»,
που θα επιτρέψουν την έναρξη
της (υποτιθέμενης) «εξέγερσης
των λαϊκών στρωμάτων», ενάντια στην εξουσία…
Όμως, επειδή τάχα δεν είχαν
αρκετά χρόνο, για να ασχοληθούν με κάποια «βιοποριστική
δραστηριότητα», ενώ συνάμα,
είχαν και «συνειδησιακό πρόβλημα», αν συμβάλλουν με την
εργασία τους στην ισχυροποίηση του Οικονομικού Συστήματος το οποίο καταπολεμούν!
Έπρεπε συνεπώς, να εξασφαλίσουν και τους δικού τους βιοποριστικούς πόρους…
Το περίεργο όμως, είναι πως οι
διαδοχικές κυβερνήσεις, «προστάτευαν» ουσιαστικά τους
κουκουλοφόρους, είτε από τον
φόβο να υποστούν εκλογικές ή
άλλες συνέπειες, είτε γιατί πίστευαν πως, άμεσα ή έμμεσα,
εξυπηρετούσαν τα εκλογικά
τους συμφέροντα… Με το αιτιολογικό πως, έτσι κι αλλιώς,
ήταν ένα φαινόμενο που με τον
καιρό θα «ξεφούσκωνε» από
μόνο του!
Μοναδική ίσως εξαίρεση ήταν
η κυβέρνηση Σαμαρά η οποία
είχε, με σχετικό νόμο, απαγορεύσει την κουκούλα, όμως η
αμέσως επόμενη κυβέρνηση τον
κατάργησε αμέσως, στο όνομα
της ελευθερίας του ατόμου!
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Η έκθεση της Επιτροπής
Πισσαρίδη

«Επιτροπή Πισσαρίδη»*,
Πρόεδρος της οποίας είναι
Η
ο νομπελίστας οικονομολόγος κ.

Πισσαρίδης, έχει επιφορτιστεί
από την Ελληνική κυβέρνηση
να συντάξει ένα τεκμηριωμένο
σχέδιο δράσης, για τη διαχείριση των 32 δισ., το πακέτο που
θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα. Το σχέδιο
αυτό, παρουσίασε η επιτροπή,
στις 23 Νοεμβρίου στον πρωθυπουργό, που αριθμεί 140 περίπου σελίδες και αναφέρεται
στα οικονομικά και κοινωνικά
προβλήματα της χώρας μας, για
την αντιμετώπιση των οποίων,
προτείνει σφαιρικές και συντονισμένες δράσεις…
Δημοσιεύτηκε, στην πλήρη
μορφή του, στην ιστοσελίδα
της Ελληνικής Κυβέρνησης. Οι
δράσεις και ενέργειες που προτείνει, βασίζονται σε οικονομική
ανάλυση και την εμπειρία εφαρμογής τους, αλλά και στις πρόσφατες εξελίξεις και τις διεθνείς
τάσεις, ενώ εξειδικεύονται στις
ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας.

Κεντρικός στόχος είναι η ελληνική οικονομία κατά την επόμενη
δεκαετία, σε συνδυασμό με μία
συστηματική αύξηση του κατά
κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, να μπορέσει η Ελλάδα
να συγκλίνει σταδιακά με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και
να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, καθώς και να βελτιωθούν οι
περιβαλλοντικές επιδόσεις.
Υπογραμμίζοντας πως οι
βασικές προϋποθέσεις για
την επίτευξη ουσιαστικής
σύγκλισης του ελληνικού με
το μέσο ευρωπαϊκό εισόδημα
είναι δύο : Πρώτον η σημαντική
αύξηση της απασχόλησης
μέσω της μείωσης της ανεργίας
και της αύξησης της συμμετοχής
στην αγορά εργασίας υποαπασχολούμενων ομάδων του πληθυσμού και δεύτερον η ισχυρή
αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας, η οποία απαιτεί
αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου και νέες επενδύσεις από
τις εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις, καθώς και την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και νέων τεχνολογιών.
Σχέδιο δράσεων
Το σχέδιο δράσεων που παρουσιάζεται στην έκθεση έχει
στόχο την ετήσια αύξηση, κατά
μέσο όρο, του πραγματικού
ΑΕΠ κατά 3,5% για την επόμενη
δεκαετία. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αύ-

ξησης της απασχόλησης κατά
1% και της ετήσιας αύξησης της
παραγωγικότητας κατά 2,5%.
Εάν επιτευχθούν αυτά, τότε το
2030 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης
θα ανέλθει στο 81% του μέσου
όρου της ΕΕ από 67% που ήταν
το 2019 και η ανεργία θα μειωθεί στο 7% από 17,2% το 2019.
Οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά
90% και το μερίδιο των εξαγωγών θα ανέλθει στο ΑΕΠ από
37,2% που ήταν το 2019 στο
50,5%.
Σύμφωνα με την έκθεση, η
επίτευξη των βασικών στόχων
μπορεί να γίνει με συνδυασμένες δράσεις σε όλο το εύρος της
οικονομικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια.
Το πρώτο σύνολο δράσεων
αφορά σε αλλαγές στο θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας, ώστε να διευκολυνθεί
η παραγωγική δραστηριότητα,
συμπεριλαμβάνοντας τη μείωση του κόστους εργασίας από
φόρους και εισφορές…
Αυτό θα επιτευχθεί με ενίσχυση
της αναλογικότητας και διαφάνειας του δημόσιου διανεμητικού πρώτου πυλώνα κοινωνικής
ασφάλισης και την ανάπτυξη
δεύτερου και τρίτου με κίνητρα
για ιδιωτικές αποταμιεύσεις
και μετάβαση από διανεμητικό
σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα
επικουρικής σύνταξης για τους
νεοεισερχόμενους στην αγορά
εργασίας.
Με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και τη θεσμική ενίσχυση
της Δημόσιας Διοίκησης, την
επέκταση ειδικών τμημάτων
στα δικαστήρια για οικονομικές
υποθέσεις και την επιτάχυνση
απονομής της Δικαιοσύνης, την
ενίσχυση του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας και
τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, την ταχύτερη μείωση των κόκκινων δανείων από
τις τράπεζες, την εφαρμογή του
νέου πτωχευτικού κώδικα, την
παροχή φορολογικών κινήτρων
για αύξηση της μακροχρόνιας
αποταμίευσης των νοικοκυριών, την ταχεία ολοκλήρωση
του Κτηματολογίου και των δασικών χαρτών, τον περιορισμό
της εκτός σχεδίου δόμησης,
αλλά και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο σε
τομείς όπως η εκπαίδευση και η
χωροταξία και τέλος, τη μεταφορά των φόρων για την ακίνητη
περιουσία σε τοπικό επίπεδο.
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Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
Δοξολογία στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου

ην Κυριακή 25 Οκτωβρίου
2020, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Βρυξελλών, μετά το
πέρας της Θείας Λειτουργίας,
τελέσθηκε δοξολογία για την
80η Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, την Εθνική μας Εορτή,
από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βελγίου και Έξαρχο Κάτω
Χωρών και Λουξεμβούργου κ.
Αθηναγόρα με τη συμμετοχή
κληρικών της Μητρόπολης και
την παρουσία περιορισμένου
αριθμού πιστών εξ αιτίας των αυ-

στηρών περιοριστικών μέτρων
για την αποφυγή της περαιτέρω
εξάπλωσης του κορωνοϊού.

T

Από την κατάθεση στεφάνων στο κοιμητήριο των Βρυξελλών

Παραβρέθηκαν στην Δοξολογία οι επίσημες Διπλωματικές
Αρχές της Ελλάδος στο Βέλγιο
και στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, με επικεφαλής τον Πρέσβη της Ελλάδος στο Βέλγιο κ.
Διονύσιο Καλαμβρέζο και οι
Στρατιωτικές Αρχές της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ με επικεφαλής
τον Αντιναύαρχο κ. Ιωάννη
Παυλόπουλο.
συνέχεια στη σελίδα 2
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Μήνυμα του Υφυπουργού
Κωνσταντίνου Βλάση
για την Επέτειο του ΟΧΙ

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,
Σήμερα ο απανταχού Ελληνισμός γιορτάζει. Είναι η μέρα,
που η Ελλάδα μας ύψωσε το
ανάστημά της και βροντοφώναξε
“ΟΧΙ” ενάντια στον ωμό και αυθάδη εκβιασμό των φασιστικών
και ναζιστικών δυνάμεων του
Άξονα. Το “ΟΧΙ” της 28ης Οκτωβρίου 1940 ερχόταν από πολύ
μακριά και από πολύ παλιά,
από τις Θερμοπύλες του “Μολών
λαβέ”, από το “ου φεισόμεθα της
ζωής ημών” του τελευταίου των
Παλαιολόγων, από το “Ελευθερία ή θάνατος” του 1821. Το
τελευταίο, αλλά όχι έσχατο,
“ΟΧΙ” μνημονεύουν, τιμούν και
γιορτάζουν οι Έλληνες στην
πατρίδα μας και απανταχού της
γης, σε όποιο σημείο πάλλεται
και δημιουργεί η ελληνική ψυχή.
Η 28η Οκτωβρίου 1940 συμπυκνώνει σε μία ιστορική στιγμή
τις μνήμες, τα βιώματα και τις
αξίες που πάντοτε καθοδηγούν
τον εθνικό μας βίο. Την πλήρη
άρνηση στην υποταγή, την καθολική απόρριψη του ολοκληρωτισμού, την προσήλωση στο
δημοκρατικό ήθος και την εθνική
αξιοπρέπεια.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στον
B’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είναι
μία τυχαία στιγμή στον ρου
της ελληνικής και ευρωπαϊκής
Ιστορίας. Αποτελεί μία γενναία
απόφαση των προγόνων μας
να πολεμήσουν εναντίον ενός
αντιπάλου αριθμητικά υπέρτερου και, μέχρι τότε, ανίκητου.
Απέναντι στην υπεροπλία των
δυνάμεων του Άξονα, οι Έλληνες προέταξαν το ελεύθερο και
ακατάβλητο φρόνημά τους. Μία
χώρα μικρή σε μέγεθος, αλλά
ιστορικά ταγμένη στην προάσπιση υψηλών ιδανικών, κατήγαγε τις πρώτες σπουδαίες νίκες
στο πεδίο της μάχης, οι οποίες
έπληξαν το γόητρο και σηματοδότησαν την αρχή του τέλους
του φασισμού και του ναζισμού.
Δίπλα τους και οι Απόδημοι Έλληνες, με την ελληνική σημαία

και την σημαία των νέων τους
πατρίδων, έδωσαν την μάχη
υπέρ των πανανθρώπινων αξιών, αυτών που ο Ελληνισμός
έχει κληροδοτήσει στην ανθρωπότητα.
Στη σημερινή συγκυρία, ο εορτασμός του Έπους του 40’ αναδεικνύεται περισσότερο επίκαιρος και διδακτικός από ποτέ.
Στην εθνική μας μνήμη βρίσκεται η κατάλληλη απάντηση στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει
το Έθνος μας. Αυτό το “ΟΧΙ”
υπερασπίζονται τα παιδιά μας
που φρουρούν στον Έβρο, που
αγρυπνούν στο Αιγαίο, που
προστατεύουν τη σημαία μας σε
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Εμείς, που η ιστορία μας
τίμησε με βαριά κληρονομιά,
δίνουμε καθημερινά - σε θάλασσα, ξηρά και αέρα - την απάντηση που αρμόζει στην αλαζονική
προκλητικότητα που επιδεικνύει
η Τουρκία. Η εμμονή σε έκνομες
ενέργειες, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κανόνων
καλής γειτονίας, η διατάραξη της
ειρήνης και της ασφάλειας, την
εκθέτει στη διεθνή κοινότητα και
την καθιστά παράγοντα αστάθειας και παραβατικότητας. Η
Ελλάδα, ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, στέλνει σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση:
στους εκβιασμούς και στις απειλές, θα αντιτάσσουμε πάντοτε
ένα ανυποχώρητο “ΟΧΙ”. Ένα
σθεναρό “ΟΧΙ” στις προσπάθειες καταπάτησης της εθνικής μας
κυριαρχίας και των κυριαρχικών
μας δικαιωμάτων.
Συμπατριώτες μου σε κάθε γωνιά της γης,
Τιμώντας την 28η Οκτωβρίου
1940, όλοι οι Έλληνες γινόμαστε
ένα σαν μία γροθιά, ενώνουμε τις
δυνάμεις μας και εντείνουμε τον
αγώνα για την προάσπιση των
εθνικών μας δικαίων με πυξίδα
το σθένος και την εθνική ομοψυχία που μας χαρακτηρίζουν.
Έχουμε πίστη στον Θεό και στα
ιδανικά του Έθνους.

Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
Δοξολογία στην Ιερά Μητρόπολη
Βελγίου
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Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Πρέσβης της Ελλάδας
στο Βέλγιο κ. Διονύσιος Καλαμβρέζος, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στα γεγονότα της εποχής,
υπογράμμισε το γεγονός ότι,
χάρη στην ομοψυχία και ενότητα
που επέδειξαν οι Έλληνες, πέτυχαν νίκες που ξάφνιασαν και
ενθουσίασαν τον κόσμο ολόκληρο! Επίσης τόνισε, πως οι Έλληνες πρέπει και σήμερα, απέναντι στις απειλές και προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η χώρα μας,
να επιδείξουμε την ίδια ενότητα
και ομοψυχία!
Κλείνοντας, ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Βελγίου, ευχαρίστησε τον κ. Πρέσβη για τον

λόγο του και ευχήθηκε, η Ελλάδα να ξεπεράσει γρήγορα τις
υπάρχουσες δυσκολίες. Προσθέτοντας πως η Ελλάδα, το
λίκνο της Δημοκρατίας και του
ευρωπαϊκού πολιτισμού, έχει
πολλά ακόμη να προσφέρει
στον σύγχρονο κόσμο και την
κοινωνία.
Ακολούθησε ο ελληνικός Εθνικός Ύμνος και ο Εθνικός Ύμνος
της φιλοξενούσας χώρας.
Μετά την δοξολογία, όπως έχει
καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια, τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο
κοιμητήριο των Βρυξελλών, στο
Εβέρ, όπου είναι ενταφιασμένοι
τρεις Έλληνες στρατιωτικοί.

Ο Πρωτοπόρος σελιδοποιείται και
εκδίδεται από το Ελληνικό και
Διαπολιτιστικό Κέντρο Βρυξελλών

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

Η έκθεση της Επιτροπής
Πισσαρίδη
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Το δεύτερο σύνολο δράσεων αφορά στην ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής, περιλαμβάνοντας δράσεις για την καλύτερη πρόσβαση για όλους
στην αγορά εργασίας, καθολική πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκπαίδευσης
και υγείας και ένα στοχευμένο
σύστημα κοινωνικών παροχών προς τους πιο αδύναμους, όπως: Εκσυγχρονισμός
της δομής του συστήματος
εκπαίδευσης, έμφαση στην
προσχολική αγωγή, ανάπτυξη
ψηφιακών υποδομών, επέκταση ολοήμερου σχολείου,
εκσυγχρονισμός συστήματος
διακυβέρνησης στην Ανώτατη
Εκπαίδευση, αναδιάρθρωση
του συστήματος υγείας, ανάπτυξη συστήματος ψηφιακού
φακέλου ασθενούς, αυτονομία δημοσίων νοσοκομείων
και εφαρμογή συστημάτων
παρακολούθησης κόστους και
αξιολόγησης, εξορθολογισμός
της φαρμακευτικής δαπάνης,
αναβάθμιση του συστήματος
κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων, στροφή του ΟΑΕΔ
σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, διευκόλυνση της
ένταξης των γυναικών στην
αγορά εργασίας με αυστηρή
εφαρμογή του νόμου κατά των
διακρίσεων των φύλων, βελτίωση δομής και στόχευσης των
κοινωνικών επιδομάτων προκειμένου να μη λειτουργούν ως
αντικίνητρα για την εργασία,
εξειδικευμένα προγράμματα
ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας για ΑμΕΑ, κ.α.
Το τρίτο σύνολο δράσεων
αφορά στη βελτίωση των υποδομών μέσω δημοσίων επενδύσεων και κινητοποίησης
ιδιωτικών, όπως: Ενίσχυση
ψηφιακών υποδομών και διασύνδεσης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, στροφή σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
βελτίωση των σιδηροδρομικών και οδικών προσβάσεων
στα σύνορα για τη δημιουργία
αποτελεσματικών διαδρομών
για εμπορεύματα, αναβάθμιση
των εξαγωγικών λιμανιών κ.α.
Το τέταρτο σύνολο δράσεων
αφορά σε επιμέρους τομείς και
κλάδους της οικονομίας, όπως:
Μείωση κόστους παραγωγής
στη μεταποίηση, εφαρμογή
προγραμμάτων
ενίσχυσης
μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
ενίσχυση της ποιότητας των
υπηρεσιών στον τουρισμό,
ενίσχυση της έρευνας στα Πανεπιστήμια, μεγέθυνση και εκσυγχρονισμός των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων, κ.α.
Σύμφωνα με την έκθεση, η
αναπτυξιακή στροφή της οικονομίας πρέπει να βασιστεί σε
ένα πλαίσιο δημοσιονομικής
αξιοπιστίας με ήπια πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε να μην
υπονομεύουν την ανάπτυξη.
Θα πρέπει, επίσης, να είναι
διαφορετικό το μείγμα εσόδων
και δημοσίων δαπανών σε
σχέση με τα τελευταία χρόνια
και να ενισχυθεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, να
διευρυνθεί η φορολογική βάση
για τη δικαιότερη κατανομή
των βαρών, να ενισχυθούν οι
ηλεκτρονικές πληρωμές και να
μειωθεί η επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία.

Τέλος, λόγω της πανδημίας
και των κεφαλαίων που αναμένονται να εισρεύσουν από τα
ευρωπαϊκά ταμεία ανάκαμψης
και συνοχής, οι άμεσες προτεραιότητες δράσεων, συνοψίζονται σε τρεις άξονες:
α. Παραγωγή και επενδύσεις:
Δραστική μείωση του κόστους
στην επίσημη εργασία με μείωση του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους. Ευνοϊκότερη
φορολογική μεταχείριση αποσβέσεων για επενδύσεις σε
μηχανολογικό εξοπλισμό και
καινοτομία. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Επενδύσεις
σε υποδομές με προτεραιότητα
σε μεταφορές εμπορευμάτων
και σε μετακινήσεις σε επιβαρυμένους διαδρόμους για πολίτες και τον τουρισμό.
Ενίσχυση εξαγωγικών κλάδων
της μεταποίησης με μείωση κόστους ενέργειας και άμβλυνση
διοικητικών εμποδίων. Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία.
β. Ανθρώπινο κεφάλαιο:
Νέα προγράμματα και δομές
κατάρτισης εργαζόμενων και
ανέργων. Οργανωτικές παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες.
Διεύρυνση και αναβάθμιση
της προσχολικής αγωγής. Διευκόλυνση της πληρέστερης
ένταξης των γυναικών στην
αγορά εργασίας. Προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για
ενίσχυση έρευνας αιχμής σε
πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα που θα υποστηρίζουν
συστάδες (clusters) σε συνδυασμό με την παραγωγή.
γ. Δημόσιος τομέας και διοίκηση: Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα. Ενίσχυση
πρωτοβάθμιας
φροντίδας
υγείας και νοσοκομειακών
μονάδων με ισχυρό ρόλο σε
συστήματα παρακολούθησης.
Επέκταση ειδικών τμημάτων
στα δικαστήρια για οικονομικές υποθέσεις και διεύρυνση
των μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Ενίσχυση του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον
τομέα της προστασίας των
επενδυτών.

*

Η Επιτροπή Πισσαρίδη,
συγκροτήθηκε από τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη,
προκειμένου να εκπονήσει
μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή μελέτη της ελληνικής
οικονομίας για τα επόμενα
χρόνια..
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κάτοχος του βραβείου
Νόμπελ, καθηγητής Χριστόφορος Πισσαρίδης.
Αναπληρωτής
πρόεδρος
είναι ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ &
καθηγητής στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ
τα υπόλοιπα μέλη είναι οι
Δημήτρης Βαγιανός, καθηγητής χρηματοοικονομικών
στο πανεπιστήμιο LSE στο
Ηνωμένο Βασίλειο, και Κώστας Μεγήρ, καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο
Yale στις ΗΠΑ.
Στην Επιτροπή συμμετείχαν
επίσης με συμβουλευτικό
ρόλο κι άλλες, διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες.

Κουκουλοφόροι και ευθύνες
της Πολιτείας
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Με αποτέλεσμα, οι «γνωστοίάγνωστοι» κουκουλοφόροι, να
εξακολουθούν να παραμένουν
άγνωστοι…
Συνέπεια όλων αυτών και
πολλών άλλων, ήταν και η πρόσφατη εισβολή στα γραφεία του
Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου από 20
περίπου κουκουλοφόρους μέλη
του αντιεξουσιαστικού χώρου…
Οι οποίοι αφού προπηλάκισαν
τον Πρύτανη, του κρέμασαν μία
ταμπέλα στο λαιμό με τη λέξη
«αλληλεγγύη», τον φωτογράφησαν και ανέβασαν την φωτογραφία στο διαδίκτυο και φυσικά,
δεν παρέλειψαν να κάνουν και
το «αυτονόητο» για τη «φτωχή»
τους λογική, να προκαλέσουν
μεγάλες ζημιές, τόσο στο γραφείο του όσο και τον εξοπλισμό!
Σε κείμενό τους, οι δράστες,
αναφέρουν πως η «παρέμβαση» τους αυτή έγινε στα πλαίσια
ενός πανελλαδικού καλέσματος
αλληλεγγύης για την υπεράσπιση των καταλήψεων...
Η αντίδραση της κυβέρνησης,
αλλά και της αντιπολίτευσης
ήταν, αυτή τη φορά, άμεση,
ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
επικήρυξε μάλιστα τους δράστες
της επίθεσης εναντίον του Πρύτανη με ποσό των 100,000€, για
όποιον δώσει πληροφορίες που
θα επιτρέψουν τη σύλληψη των
δραστών και έδωσε εντολή στην
αστυνομία να εντείνει τις έρευνές της.
Το περίεργο είναι, πως ενώ
όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν την συγκεκριμένη δράση, κι αυτή τη φορά κανένας δεν έχασε την ευκαιρία να
στρέψει αποκλειστικά τα βέλη
του ενάντια στη ΝΔ το κόμμα
δηλαδή που κυβερνά, το οποίο,
αν μη τι άλλο, είναι αυτό που διαχρονικά αποτελεί στόχο όλων
των αντιεξουσιαστικών ομάδων.

Επί πλέον, όλα σχεδόν τα
κόμματα της σημερινής αντιπολίτευσης, που είτε συμμετείχαν
στην κυβέρνηση είτε βρίσκονταν
στα έδρανα της αντιπολίτευσης,
με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο,
«εμπόδισαν» την κάθε κυβέρνηση που προσπάθησε να υιοθετήσει μέτρα τα οποία θα επέτρεπαν στην Πολιτεία, να εμποδίσει
την «δημιουργία, ανάπτυξη ή
μετεξέλιξη» των παρασιτικών
αυτών ομάδων…
Αναμφισβήτητα, σε μια Δημοκρατία ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι κάτι το πολύ σημαντικό και απαραίτητο… Όταν όμως
ο λόγος της δεν περιέχει, έστω
και μία δόση αντικειμενικότητας
και συστηματικά αντιδρά μόνο
με βάση το «στενοκομματικό της
συμφέρον», όχι μόνον ο λόγος
της δεν είναι θετικός και χρήσιμος, αλλά δεν είναι ούτε και
πειστικός…Αλήθεια, πως είναι
δυνατόν, ένας μέσος ψηφοφόρος, να πιστέψει πως ΌΛΑ όσα
κάνει μία κυβέρνηση είναι στραβά κι ανάποδα;
Γνωρίζουμε πως για μία οργάνωση, «ένας από τους πρωταρχικούς στόχος είναι η επιβίωσή
της», εξάλλου είναι και μία από
τις βασικές αρχές «της κοινωνιολογίας των Οργανισμών και
των Επιχειρήσεων», το ίδιο
ισχύει και για το δικαίωμα του
κάθε κόμματος, να επιδιώκει τον
«έλεγχο των αβεβαιοτήτων»…
Όμως, η συμπεριφορά της αντιπολίτευσης, δείχνει πως μάλλον
δεν έχει κατανοήσει σε βάθος τις
βασικές αυτές αρχές…
Ένα κόμμα είναι κάτι το ιδιαίτερα σύνθετο, εφόσον αποτελείται
από πολλά «αυτόνομα μέλη», τα
οποία πέρα από τις οικονομικές
τους προσδοκίες, έχουν διαφορετικές ευαισθησίες και απόψεις, οι οποίες είναι συχνά και
αντιφατικές. Οι περισσότεροι
όμως, είτε λίγο είτε πολύ, θέλουν
ένα κόμμα που να εμπνέει σοβαρότητα, εμπιστοσύνη και προοπτικές μακροβιότητας…
Σάκης Δημητρακόπουλος

27ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών
Ευρώπης

Τ

ην Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου θα
πραγματοποιήθει το 27ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών
Ευρώπης.
Λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, φέτος το καθιερωμένο ετήσιο συνέδριο θα
πραγματοποιήθει διαδικτυακά
υπό την Αιγίδα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε
Έλληνες εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής, Α’/θμιας και
Β’/θμιας Εκπαίδευσης αποσπασμένους από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων στις 10
χώρες της περιοχής ευθύνης του
Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών, σε επιστήμονες,
ερευνητές και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι «Ο ρόλος της
παιδείας στην προώθηση του
Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής».
Την οργανωτική ευθύνη του
Συνεδρίου έχουν το Γραφείο
Συντονισμού Εκπαίδευσης της

Πρεσβείας της Ελλάδος στο
Βέλγιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες
της ΕΕ (ΓΔ Επικοινωνίας, ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) και ο
Δρ. Θεόδωρος Καλλιάνος.
Το Συνέδριο θα τιμήσουv με την
διαδικτυακή συμμετοχή τους ο
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ομότιμος καθηγητής
Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αθανάσιος, Διευθυντής του Γραφείου
της Εκλλησίας της Ελλάδος στην
ΕΕ.
Μεταξύ των ομιλητών θα είναι
ο καθηγητής Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης (ULB), ο Δρ.
Άγγελος Αγαλιανός (στέλεχος
της ΕΕ), η Μαρία Γκουντούμα
(στέλεχος της ΕΕ), η Δρ. Κορίνα Περτσινίδου Εκπαιδευτικός
(Διευθύντρια Γυμνασίου Γέρακα-Αττικής, Teachers4Europe),
η Ευγενία Τσολοπούλου και
η Τσαμπίκα Καρακίζα (Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο του Ντίσελντορφ
,Teachers4Europe,
twenns4europe).
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Το Oruc Reis, η αρχή του τέλους
του Ερντογάν

Η

*Γιάννης Μήτσιος

Τουρκία το αποφάσισε
λοιπόν, πάμε σε πολεμική
αναμέτρηση. Ο Ερντογάν και οι
σύμβουλοί του μεθυσμένοι από
την αλαζονεία και την εξάπλωσή
τους σε όλα τα μέτωπα αποφάσισαν, ότι ήρθε η ώρα να τελειώνουν με τη Ελλάδα και να «σπάσουν» τα δεσμά της Τουρκίας,
δίνοντας τέλος στον «αιώνα της
άμυνας», όπως έγραφαν οι εφημερίδες, προδικάζοντας πως ο
Αύγουστος θα ήταν ο μήνας της
νίκης και ότι η δύναμη καθορίζει
τα πάντα στη Μεσόγειο.
Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία
χωρίς μεγάλες αντιστάσεις
έκανε μια μεγάλη παρουσία σε
πολλές χώρες και μέτωπα, στην
ευρύτερη περιοχή, χωρίς όμως
τη σιγουριά της νίκης και της
ασφαλούς διαχείρισης όλων αυτών, έως τώρα.
Με την έξοδο του ερευνητικού
Oruc Reis, και του συνόλου του
στόλου της, η Τουρκία επιδιώκει
με την επίδειξη δύναμης να εκβιάσει την Ελλάδα και να την καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου,
δημιουργώντας τετελεσμένα χωρίς να ρίξει ούτε μια σφαίρα.
Η σθεναρή αντίδραση της Ελλάδας την ξάφνιασε, όμως συνεχίζει την προσπάθειά της να
δημιουργεί τετελεσμένα.
Έτσι σχεδίαζε και ο Μουσολίνι
το΄40 που στο τέλος «έφαγε τα
μούτρα του» στα βουνά της Πίνδου. Μια πολεμική αναμέτρηση με την Ελλάδα δεν θα είναι
περίπατος για την Τουρκία και
θα είναι η αρχή του τέλους του
Ερντογάν. Αλλιώς να χρησιμοποιείς ξένους μισθοφόρους, να
μάχεσαι με αντάρτες και αλλιώς
να αντιμετωπίσεις έναν οργανωμένο στρατό με πλοία, αεροπλάνα και χερσαίες δυνάμεις.

Ο «τσαμπουκάς» των θρασύδειλων γυρνάει μπούμερανγκ. Από
μια πολεμική αναμέτρηση με την
Ελλάδα, μια χώρα της ΕΕ και
σύμμαχο του ΝΑΤΟ, θα εκτεθεί
πολλαπλώς ενώ θα δυσκολευτεί
να αντέξει την παρουσία της στη
Λιβύη και στη Μ. Ανατολή.
Ποιος θα στηρίξει την Τουρκία
εν μέσω πολεμικής σύγκρουσης με την Ελλάδα; το Κατάρ;
η Ιταλία; η Μάλτα ή οι ΗΠΑ, η
Αγγλία, η Γερμανία και η Ρωσία;
Ακόμη και ουδέτεροι να μείνουν
στην αρχική φάση στο τέλος θα
διαπιστώσουν ότι η πολιτική
του μεγαλοϊδεατισμού και της
τουρκικής αλαζονείας δεν θα
συμφέρει κανέναν στην περιοχή
αφού το γεωπολιτικό τοπίο θα
γίνει περισσότερο απρόβλεπτο
και επικίνδυνο για όλους.
Τα γεωπολιτικά ρήγματα που θα
προκαλέσει θα είναι πολύ δύσκολα να καλυφθούν. Ποια θα
είναι πχ η επόμενη μέρα για την
ατλαντική συμμαχία (ΝΑΤΟ);
Ποιες θα είναι οι ευρωτουρκικές
σχέσεις μετά από μια πολεμική
σύγκρουση με χώρα μέλους της
ΕΕ;
Πως θα διακινηθούν τα αγαθά
της προς τον έξω κόσμο κλείνοντας την Εγνατία π.χ.; Στην Αμερική τι θα ζυγίσει περισσότερο
τα δολάρια του Ερντογάν ή οι
ψήφοι των Ελληνοαμερικανών;
Με ανεργία στο 14% και τη
λίρα πάνω από 8,7 με το ευρώ,
με μειωμένα συναλλαγματικά
αποθέματα (μόλις 46 δις δολ),
πως θα «ταΐσει» τους πολίτες
ο Ερντογάν; Με την μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί
δε γεμίζουν τα στομάχια των
πολιτών. Η αμφισβήτηση και η
εσωτερικές πιέσεις θα ενταθούν
καθιστώντας το όραμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» ανέφικτο και
την Τουρκία εκτεθειμένη σε νέες
περιπέτειες.
Όσο για εμάς, απαιτείται πίστη,
εθνική ομοψυχία, ενότητα και
αποφασιστικότητα, διότι όποτε
το κάναμε πράξη νικήσαμε.
* Πολιτικός - επιστήμων,

διεθνολόγος, ΜΑ Παν/μιου
Northeasten
Βοστώνης,
Μέλος της ΔΕ της «Ελεύθερης Πατρίδας»

Ο Γιώργος Ζωγράφος
έφυγε από τη ζωή

Έ

Ο Γιώργος Ζωγράφος

να παλιό μέλος της οικογένειας του Ελληνικού
Κέντρου, ο Γιώργος Ζωγράφος
έφυγε από τη ζωή στις 13 Νοεμβρίου 2020.
Ο Γιώργος εργάστηκε στο Ελληνικό Κέντρο από το 1986 μέχρι
και τη συνταξιοδότησή του.
Γεννήθηκε στη Ροδοδάφνη Αιγίου στην Αχαΐα στις 27/08/1933
και ήρθε στο Βέλγιο περίπου το
1970.

Πριν εγκατασταθεί στο Βέλγιο,
ο Γιώργος Ζωγράφος ως επαγγελματίας χορευτής και μέλος
πολλών χορευτικών σχημάτων,
ταξίδεψε χορεύοντας σε όλη την
Ευρώπη και τον κόσμο.
Στο Ελληνικό Κέντρο εργάστηκε
ως υπεύθυνος του πολιτιστικού
τμήματος και στο τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος
ενέργεια και δύναμη. Πάντοτε
γελαστός και αγαπητός σε
όλους.
Στο τελευταίο του ταξίδι τον αποχαιρέτησαν - σε στενό κύκλο
λόγω της πανδημίας – η οικογένεια, το διοικητικό συμβούλιο
και οι παλιοί συνάδελφοι του
Ελληνικού Κέντρου και οι στενοί
του φίλοι.

Καλό του ταξίδι.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

Ευρωβουλευτές καλούν για
πανευρωπαϊκή απαγόρευση των
«Γκρίζων Λύκων»

Ε

πιστολή
Ευρωβουλευτών
προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο
και Αντιπρόεδρο της Ευρ. Επιτροπής κ. Josep Borrell, στάλθηκε με
πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή
Κώστα Μαυρίδη (ΔΗΚΟ - S&D),
καλώντας σε απαγόρευση σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, και κατ’
επέκταση από τα κράτη-μέλη, της
τουρκικής εξτρεμιστικής και εγκληματικής οργάνωσης των «Γκρίζων
Λύκων» και οποιωνδήποτε εξαρτώμενων της οργανώσεων. Την
επιστολή συνυπέγραψαν 33 Ευρωβουλευτές από 6 διαφορετικές
πολιτικές ομάδες (EPP, S&D, RE,
Greens, ECR, GUE/NGL), προερχόμενοι από διαφορετικές χώρες
(όπως Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο,
Σουηδία, Αυστρία, Ελλάδα, Κύπρο
κ.ά.) και με σημαντικά αξιώματα,
περιλαμβανομένων Προέδρων και
Αντιπροέδρων Επιτροπών, Αντιπροέδρων του Ευρωκοινοβουλίου
και Πολιτικών Ομάδων κ.ά.
Οι Ευρωβουλευτές στην επιστολή
τους αναφέρονται στην μακροχρόνια δράση των «Γκρίζων Λύκων»,
μιας τρομοκρατικής και εγκληματικής οργάνωσης, που υποκινεί κλίμα τρομοκρατίας, εκφοβισμού και
μίσους και συμμετέχει σε βίαιες
και εγκληματικές ενέργειες εντός
και εκτός Τουρκίας και με έντονη
δράση σε πολλά κράτη-μέλη της
ΕΕ. Γι’ αυτό και οι Ευρωβουλευτές
με αφορμή την απαγόρευση των
«Γκρίζων Λύκων» στην Γαλλία,
καλούν τον Ύπατο Εκπρόσωπο
και όλα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν άμεσα στην απαγόρευσή

τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
επειδή όπως τονίζουν, τέτοιες οργανώσεις στρέφονται ενάντια στις
ευρωπαϊκές μας αρχές και αξίες.
Ακολουθεί ο κατάλογος των Ευρωβουλευτών (κατ’ αλφαβητική
σειρά) που συνυπόγραψαν την
σχετική επιστολή:
ALFONSI François, ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle, ViceChair, BISCHOFF Gabriele, ViceChair,
BOURGEOIS Geert, BRUNET
Sylvie, Vice-Chair, CHRISTOFOROU Lefteris, CICUREL Ilana,
FOURLAS Loucas,
FRAGKOS Emmanouil, ViceChair, GEORGOULIS Alexis,
GUILLAUME Sylvie, HEIDE Hannes, INCIR Evin, Vice-Chair, KAILI
Eva, KEFALOGIANNIS Manolis,
Chair, KÖSTER Dietmar, KYMPOUROPOULOS Stelios, KYRTSOS Georgios, LOISEAU Nathalie, Chair,MAUREL Emmanuel,
Vice-Chair, MAVRIDES Costas,
Chair, MEIMARAKIS EvangelosVasileios, MÜLLER Ulrike, Chair,
PAPADAKIS Demetris, PAPADIMOULIS Dimitrios, Vice-President,
RIES Frédérique, Vice-Chair,
SCHIEDER Andreas, Chair,
SCHOLZ Helmut, SPYRAKI Maria, Vice-Chair,
STEFANUTA Nicolae, Vice-Chair,
VOLLATH Bettina, Vice-Chair, VOZEMBERG Elissavet, Vice-Chair,
WEIMERS Charlie.

Ενίσχυση της εθνοπολιτισμικής
ταυτότητας των Ελλήνων μαθητών
του εξωτερικού
Το νέο βιβλίο του
Δρα Θανάση Διαλεκτόπουλου

εθνοπολιτισμικής ταυτότητας των
Ελλήνων μαθητών, αφού είναι ο
κατ’ εξοχήν μοχλός που διαθέτουμε για τη διαφύλαξη και την προαγωγή της αυτογνωσίας μας.

Ο

Ο κύριος Διαλεκτόπουλος

Δρ. Θανάσης Διαλεκτόπουλος (π. Συντονιστής
Εκπαίδευσης στις Βρυξέλλες) στο νέο βιβλίο του «Ενίσχυση
της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας
των Ελλήνων μαθητών του εξωτερικού» (σελίδες 360) καταθέτει με
ακαδημαϊκή ακρίβεια τα πορίσματα της μεταδιδακτορικής διατριβής
του με αντικείμενο την εθνοπολιτισμική ταυτότητα των Ελλήνων
μαθητών του εξωτερικού και τις
παιδαγωγικές δράσεις που δύναται να αναλάβει η εκπαίδευση για
την ενίσχυση και καλλιέργειά της.
Η συμβολή της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης αποτελεί τον κύριο
μοχλό στην επίτευξη του στόχου.
Στο πλαίσιο των οσμωτικών
διαδικασιών που ασκούν οι κοινωνίες διαμονής Ελλήνων στο
εξωτερικό, ο κίνδυνος απώλειας
του τμήματος της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας των νέων γενεών
που συναρτάται με την ελληνική
πολιτισμική παράδοση και με εκφάνσεις του σύγχρονου ελληνικού
πολιτισμού είναι φανερός και η
αφομοίωση στο κυρίαρχο πολιτισμικό σύστημα της χώρας διαμονής είναι ορατή.
Η εκπαίδευση καλείται να αναλάβει καίριο ρόλο προς την
κατεύθυνση της ενίσχυσης της

Με την ερευνητική εργασία επιδιώκεται να βοηθηθεί ο Έλληνας
μαθητής των Τμημάτων Ελληνικής
Γλώσσας του εξωτερικού να αναπτύξει τις δυνατότητές του ώστε να
αποκτήσει μια ταυτότητα που να
αντιστοιχεί στη βιοτική του πραγματικότητα και να συνάδει με τις
διπολιτισμικές-διγλωσσικές συνθήκες κοινωνικοποίησής του. Να
βοηθηθεί να καλλιεργήσει το πολιτισμικό του κεφάλαιο, και μέσα
από μια διαδικασία αυτοπροσδιορισμού να διαμορφώσει μια εθνοπολιτισμική ταυτότητα της οποίας
ένα σκέλος θα συναρτάται με την
ελληνική πολιτισμική παράδοση
και με εκφάνσεις του σύγχρονου
ελληνικού πολιτισμού.
Ο κ. Διαλεκτόπουλος εκπόνησε
μια επαινετική εργασία υψηλών
ακαδημαϊκών
προδιαγραφών,
αποτέλεσμα της μακρόχρονης
θητείας του στη θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων
Εξωτερικού, η οποία εμπλουτίζει
τις γνώσεις μας για το θέμα της
εθνοπολιτισμικής ταυτότητας των

Ελλήνων μαθητών του εξωτερικού
και τις εκπαιδευτικές δράσεις για
την ενίσχυση και καλλιέργειά της.

Η

Σύνοδος της Ολομέλειας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών

σύνοδος της Ολομέλειας
της Επιτροπής των Περιφερειών, πραγματοποιήθηκε
στις 12 Οκτωβρίου, παρουσία
της Προέδρου της Κομισιόν
Ursula von der Leyen, όπου
ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών
και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος
Τζιτζικώστας,
παρουσίασε
το πρώτο ετήσιο Βαρόμετρο
των Περιφερειών και Δήμων
της ΕΕ 2020, δηλαδή την Κατάσταση των Περιφερειών και
των Δήμων της Ευρώπης.

πως μόνο έξι κράτη μέλη της ΕΕ
μπορούν σήμερα να προσφέρουν ψηφιακή εκπαίδευση για
το 80% και άνω των μαθητών…
Όταν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αλλάξει την
καθημερινότητά τους, με την
επέκταση της τηλεργασίας. Πρέπει επειγόντως να επιταχύνουμε
τις προσπάθειές μας, ώστε κάθε
επιχείρηση, δημόσια υπηρεσία
και νοικοκυριό να έχει πρόσβαση σε γρήγορο Internet, για να
αποφευχθεί η διεύρυνση του
χάσματος μεταξύ περιφερειών.
Το Βαρόμετρο επιβεβαιώνει

Άποψη από τη Σύνοδο της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Στην ομιλία του ο κ. Τζιτζικώστας, μεταξύ άλλων υπογράμμισε, πως «Αν θέλουμε να
δώσουμε πραγματικές και αποτελεσματικές λύσεις στα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί στην
κοινωνία από την πανδημία του
κορωνοϊού και τις επιπτώσεις
της, πρέπει να κατανοήσουμε
τις πραγματικές ανάγκες των
πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Ως
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αυτός ακριβώς είναι ο
στόχος μας με το Βαρόμετρο
των Περιφερειών και των Δήμων που παρουσιάζουμε. Μόνο
λαμβάνοντας υπόψη τον παλμό
των πολιτών στις Περιφέρειες
και τους Δήμους και σχεδιάζοντας, από κάτω προς τα πάνω, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει
να λάβει αποφάσεις και να είναι
πιο αποτελεσματική, βοηθώντας
ουσιαστικά τους πολίτες. Όλοι
μαζί, Ε.Ε., κυβερνήσεις, περιφέρειες και δήμοι, οφείλουμε
να αναλάβουμε την ευθύνη, της
ανάκαμψης της Ευρώπης».
Ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε
επίσης, μια σειρά από καλές
πρακτικές που ακολούθησαν
στη διάρκεια της πανδημίας οι
Περιφέρειες και οι Δήμοι της
Ε.Ε. προκειμένου να στηρίξουν
τους πολίτες. Στη συνέχεια και
απευθυνόμενος στην Πρόεδρο
της Κομισιόν, ο κ. Τζιτζικώστας,
τόνισε, μεταξύ άλλων, πως: «Για
να πετύχει ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
χρειάζεται σχεδιασμός στη
βάση των αναγκών των τοπικών
κοινωνιών. Ένα σχέδιο ανάκαμψης που θα καλύπτει μόνο τις
ανάγκες σε εθνικό επίπεδο, είναι καταδικασμένο να αποτύχει.
Δεδομένου ότι οι Περιφέρειες
και οι Δήμοι πραγματοποιούν το
50% των δημοσίων επενδύσεων της ΕΕ και το ένα τρίτο των
δημοσίων δαπανών, πρέπει να
συμμετέχουν στη διαμόρφωση
του σχεδίου ανάκαμψης. Η κρίση που αντιμετωπίζουμε δημιουργεί τον κίνδυνο να υπάρξει
μια ‘χαμένη γενιά λόγω του κορωνοϊού’. Εξάλλου, υπενθύμισε

επίσης, ότι ο κορωνοϊός πλήττει
ιδιαίτερα τις γυναίκες, οι οποίες
αποτελούν σχεδόν το 80% του
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ο κορωνοϊός ανέδειξε
επίσης, τις τεράστιες ανισότητες
στη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Για παράδειγμα ο αριθμός των
νοσοκομειακών κλινών εντατικής θεραπείας είναι έξι φορές
υψηλότερος στη Γερμανία σε
σχέση με την Πορτογαλία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή
τη ‘νέα γεωγραφία’ των περιφερειακών ανισοτήτων. Η Ε.Ε.,
οι κυβερνήσεις, οι Περιφέρειες
και οι Δήμοι πρέπει άμεσα να
λάβουν επιπλέον μέτρα και να
επανεξετάσουν την ισορροπία
των αρμοδιοτήτων στην υγεία
μεταξύ του ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού
επιπέδου, σύμφωνα με την αρχή
της επικουρικότητας»…
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της
Κομισιόν Ursula von der Leyen,
αφού αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο της περιφερειακής και
τοπικής διακυβέρνησης ως το
επίπεδο διακυβέρνησης που είναι πιο κοντά στον πολίτη, κάτι
που το αναδεικνύει εξάλλου και
το Βαρόμετρο, πως οι πολίτες
εμπιστεύονται περισσότερο τις
περιφερειακές και τοπικές αρχές...
Από το καλοκαίρι, αναλάβαμε δράση υιοθετώντας τον νέο
προϋπολογισμό της ΕΕ και ένα
σχέδιο ανάκαμψης, το Next
Generation EU, που κινητοποιεί
κονδύλια 1,8 τρισεκατομμυρίων
ευρώ, που αντιστοιχούν στο
13% του συνολικού εθνικού εισοδήματος των κρατών μελών
της ΕΕ, δίνοντας μια δίκαιη ευκαιρία σε όλα τα κράτη μέλη να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις
της πανδημίας και ταυτόχρονα
να εκσυγχρονιστούν. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα βρίσκονται στον πυρήνα του Next
Generation EU, που έχει στόχο
να σωθούν χιλιάδες επιχειρήσεις και εκατομμύρια θέσεις
εργασίας.
συνέχεια στη σελίδα 4
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Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου
ενάντια στην Τουρκία

Η

Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε ψήφισμα για επιβολή αυστηρών
κυρώσεων στην Τουρκία, ζητώντας στο Συμβούλιο Κορυφής να το λάβει υπόψη του.
Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ευρεία πλειοψηφία, υπερψήφισε, στις 26
Νοεμβρίου 2020, την αυστηρή
επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία υιοθετώντας την τροπολογία
που κατέθεσε η Ελληνική και
Κυπριακή Αντιπροσωπεία, με
πρωτοβουλία των Βαγγέλη
Μεϊμαράκη, Λευτέρη Χριστοφόρου και Λουκά Φουρλά.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 631 ψήφοι υπέρ, 3 κατά
και 59 αποχές.
Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, που στέλνει ένα
καθαρό μήνυμα στους ηγέτες
της ΕΕ, οι οποίοι στο προσεχές
Συμβούλιο της 11ης Δεκεμβρίου
αναμένεται να λάβουν αποφάσεις εναντίον της Τουρκικής
προκλητικότητας.
Με την τροπολογία αυτή, η
οποία στηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αποδεικνύεται ότι η φωνή των Ελλήνων
και Κυπρίων Ευρωβουλευτών
του ΕΛΚ είναι ισχυρή. Από την
πρώτη στιγμή, ο Πρόεδρος της
Κ.Ο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ έχει ταχθεί στο πλευρό
της Ελλάδας και της Κύπρου, οι
οποίες σθεναρά υπερασπίζονται τους κανόνες του Διεθνούς
Δικαίου, ζητώντας κατ’ επανάληψη συγκεκριμένες αποφάσεις και έμπρακτη αλληλεγγύη
στα δύο κράτη μέλη της Ε.Ε.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλεί τους Αρχηγούς
των Κρατών Μελών στο Συμβούλιο Κορυφής για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της
Τουρκίας ως απάντηση στις
παράνομες ενέργειες στην
Κύπρο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Για την παράνομη απόφαση
της Τουρκίας να «ανοίξει» το
περίκλειστο προάστιο των Βαρωσίων, που υπονομεύει τις
προοπτικές μιας συνολικής
επίλυσης του Κυπριακού, προειδοποιούν οι ευρωβουλευτές.
Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε
με ψήφους 631 υπέρ, 3 κατά
και 59 αποχές, οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν τις παράνομες
δραστηριότητες της Τουρκίας
στο προάστιο των Βαρωσίων
στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου και προειδοποιούν
ότι το μερικό «άνοιγμά» τους
υπονομεύει τις προοπτικές για
μια συνολική επίλυση του Κυπριακού, βαθαίνει τη διαίρεση
και εδραιώνει τη μόνιμη διχοτόμηση του νησιού.
Οι ευρωβουλευτές καλούν

την Τουρκία να μεταβιβάσει τα
Βαρώσια στους νόμιμους κατοίκους τους υπό την προσωρινή διοίκηση του ΟΗΕ και να
αποφύγει τυχόν ενέργειες που
μεταβάλλουν τη δημογραφική
ισορροπία του νησιού μέσω
μιας πολιτικής παράνομων
εποικισμών.
Μια βιώσιμη λύση για την
επανένωση του νησιού της Κύπρου και του λαού της μπορεί
να βρεθεί μόνο μέσω του διαλόγου, της διπλωματίας και
των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές.
Ζητούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διατηρήσει την ενότητά του έναντι των παράνομων
ενεργειών της Τουρκίας και να
επιβάλει σκληρές κυρώσεις.
Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν
τη λύπη τους για το γεγονός
ότι οι τουρκικές αρχές έχουν
υποστηρίξει τη λύση των δύο
κρατών στην Κύπρο και επανέλαβαν ότι υποστηρίζουν μια
δίκαιη, συνολική και βιώσιμη
διευθέτηση με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία,
ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα, ενιαία κυριαρχία και
ενιαία ιθαγένεια και με πολιτική
ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο και το κεκτημένο της ΕΕ
και με βάση τον σεβασμό των
αρχών στις οποίες εδράζεται η
Ένωση. Ζητούν επίσης από την
ΕΕ να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Ένταση στις σχέσεις Ε.Ε. –
Τουρκίας, καθώς η Τουρκία
απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τις ευρωπαϊκές
αξίες και πρότυπα, οι σχέσεις
Ε.Ε.-Τουρκίας βρίσκονται σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα, προειδοποιεί το Κοινοβούλιο.
Οι παράνομες και μονομερείς
στρατιωτικές ενέργειες στην
Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ, Ελλάδας
και Κύπρου. Οι ευρωβουλευτές
επισημαίνουν επίσης την άμεση
δέσμευση της Τουρκίας υπέρ
του Αζερμπαϊτζάν στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο - Καραμπάχ,
καθώς και τις ενέργειές της στη
Λιβύη και τη Συρία.
Επιπλέον πληροφορίες. Ο
τουρκικός στρατός περιέφραξε
τα Βαρώσια αμέσως μετά την
εισβολή στην Κύπρο το 1974.
Στους Ελληνοκύπριους που
διέφυγαν δεν επιτράπηκε να
επιστρέψουν και με την απαγόρευση της δημόσιας εισόδου, τα
Βαρώσια έγιναν ουσιαστικά μια
πόλη-φάντασμα.

Η Έκθεση Πισσαρίδη: Θετικό βήμα
ή Νεοφιλελευθερισμός;

Η

Έκθεση Πισσαρίδη, τους
βασικούς άξονες της οποίας
δημοσιεύουμε σε αυτό το φύλλο,
προκάλεσε, όπως ήταν και αναμενόμενο για μία κοινωνία όπως
η Ελληνική, ποικίλες και αντιφατικές αντιδράσεις…
Η «αριστερά» στην πλειονότητά της, μιλάει για ένα «νεοφιλελεύθερο αφήγημα»… Χωρίς να
θέλω να ασχοληθώ ιδιαίτερα με
τις ιδεοληψίες και τον αναχρονισμό του ΚΚΕ, το οποίο δείχνει
να μην έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πως η «Σοβιετική Ένωση»
κατάρρευσε εδώ και δεκαετίες κι
εξακολουθεί, μόνο του, εφόσον
όλα τα άλλα ΚΚ στην Ευρώπη
έχουν μετεξελιχθεί ή εξαφανιστεί,
να υποστηρίζει πως για όλα τα
κακά του κόσμου, φταίνε: Η Ε.Ε.,
το ΝΑΤΟ και ο Ιμπεριαλισμός…
Υπονοώντας τότε, πως θα έπρεπε να «ενταχθούμε στο Ανατολικό Μπλοκ»… Δεν μας λέει όμως,
τώρα που δεν υπάρχει πλέον, με
ποιους να συμμαχήσουμε; Κι ελπίζω να μην εννοεί πως πρέπει
να μείνουμε μόνοι μας.
Όσο για το ΣΥΡΙΖΑ, κι αυτός
μιλάει για «νεοφιλελεύθερο
αφήγημα»… Εξάλλου, πρόκειται για ένα «αφήγημα» το οποίο
«αναμασάει» συνεχώς, κάθε
φορά που η κυβέρνηση κάνει
οποιαδήποτε κίνηση, η οποία
δεν συμβαδίζει απόλυτα με την
λογική του «κρατισμού», την
οποία το ίδιο πρεσβεύει! Αναρωτιόμαστε όμως, πρόκειται για
μία αντιπολιτευτική δημαγωγία ή
πραγματικά πιστεύουν, πως με
αυτού του είδους τα «σοφίσματα» θα λύσουν τα προβλήματα
της χώρας; Τέλος, αν πρόκειται
για ένα «πιστεύω» του κόμματος, γιατί δεν δίνουν εντολή σε
μερικούς από τους οικονομολόγους, μέλη τους, να αναλύσουν
και να συγκρίνουν ποια είναι η
οικονομική οργάνωση της κοινωνίας, που εξασφαλίζει την
μεγαλύτερη αύξηση του βιοτικού
επιπέδου της χώρας, ο κρατισμός ή η εξασφάλιση κινήτρων
στους εργαζόμενους… Όμως,
ευτυχώς, το σύνολο της αριστεράς δεν πάσχει από ιδεοληψίες
και, για να γίνω πιο κατανοητός,
παραθέτω μερικά αποσπάσματα από το άρθρο, που ο Κώστας
Σημίτης, πρώην πρωθυπουργός
και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έστει-

λε στις 28 Νοεμβρίου 2020, στην
εφημερίδα «Τα Νέα», όπου μιλάει με θετικά λόγια για το σχέδιο
της «Επιτροπής Πισσαρίδη» για
την ελληνική οικονομία και την
έξοδο από την κρίση. Σημειώνει
μάλιστα πως η έκθεση Πισσαρίδη, «αποτελεί ένα σημαντικό
βήμα για τη διαμόρφωση μιας
συστηματικής προσπάθειας της
χώρας.
Υπογραμμίζει επίσης πως το
σχέδιο της Επιτροπής Πισσαρίδη, δίνει την πληρέστερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας,
των προβλημάτων της και των
προσπαθειών που θα πρέπει να
καταβληθούν για αποκτήσει η
Ελλάδα την αναπτυξιακή δυναμική για την υπέρβαση των προβλημάτων της και να επιτύχει την
ομαλή εξέλιξή της στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, ο Κώστας Σημίτης γράφει το εξής σημαντικό, πως το
«σχέδιο Πισσαρίδη ακολουθεί
και εκφράζει τις γενικότερα αποδεκτές και ευρύτερα εφαρμοζόμενες στις χώρες της Ένωσης
αρχές οικονομικής πολιτικής. Σε
κείμενο που δημοσιεύτηκε φέτος
το καλοκαίρι θεωρήθηκε ότι η
Έκθεση «είναι εκτός τόπου και
χρόνου» διότι διαπνέεται από
«νεοφιλελεύθερες ιδεολογίες».
Όμως η Ελλάδα ως μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδεδεμένη οικονομικά και πολιτικά
με τις χώρες της Ένωσης που
εφαρμόζουν την οικονομία της
αγοράς δεν έχει το περιθώριο να
εφαρμόσει ένα δικό της οικονομικό πρότυπο που θα στηρίζεται
σχεδόν αποκλειστικά στην κυριαρχία του κράτους. Πρέπει να
αναπτυχθεί στις συνθήκες του
χώρου στον οποίο ανήκει τόσο
πολιτικά όσο και οικονομικά.
Αλλωστε και ιστορικά συνδέεται
με τον χώρο αυτό».
Ο κ. Σημίτης καταλήγοντας
υπογράμμισε το γεγονός πως
το Σχέδιο Πισσαρίδη, παρά τις
δυνατόν διαφορετικές αξιολογήσεις των προτάσεών του, συμβάλει στην ανάδειξη και άλλων
σημαντικών θεμάτων, που οφείλουμε να προσέξουμε, είναι μια
αξιόλογη βάση για μια συστηματική προσπάθεια εξόδου από
την κρίση».
Σάκης Δημητρακόπουλος

Σύνοδος της Ολομέλειας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών

συνέχεια από τη σελίδα 3

Επίσης, τόνισε η κ. Von der
Leyen, με τους πόρους του Next
Generation EU θα ενισχύσουμε
τα συστήματα υγείας. Και η Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι οδηγός σε
αυτή την προσπάθεια».
Η Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε επίσης, στους τομείς
όπου δίνεται προτεραιότητα για
τις χρηματοδοτήσεις του Next
Generation EU που είναι: υγεία,

επιχειρηματικότητα και θέσεις
εργασίας, πράσινη και ψηφιακή
ανάπτυξη. Προσθέτοντας πως
«Η Κομισιόν έστειλε ένα πολύ
σαφές μήνυμα στις κυβερνήσεις
των κρατών μελών: Θεωρούμε
ότι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι
πρέπει να συμπεριληφθούν στην
κατάρτιση των εθνικών αναπτυξιακών σχεδίων από την αρχή. Η
συνεισφορά τους θα είναι πολύτιμη. Συνεπώς, οι κυβερνήσεις
οφείλουν να συντονιστούν μαζί
σας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

Η Γερμανία αποφασίζει:
με την Ε.Ε. ή με την Τουρκία;

O ευρωβουλευτής Κ. Μαυρίδης

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Τ
ο μοναδικός θεσμός που
εκπροσωπεί δημοκρατικά τους

πολίτες της Ε.Ε., διά ενός συντριπτικού ψηφίσματος, σύσσωμο καταδίκασε την Τουρκία
για τις παρανομίες της στα
Βαρώσια, καλώντας την να
αποσύρει τα στρατεύματά της
από την Κύπρο, να σταματήσει
την πολιτική του εποικισμού,
να ανατρέψει τις παρανομίες
της στα Βαρώσια και να παραδώσει την περιοχή στους νόμιμους κατοίκους της υπό την
προσωρινή διοίκηση του ΟΗΕ,
βάσει και των ψηφισμάτων του
Συμβουλίου Ασφαλείας/ΟΗΕ.
Επιπλέον, ως Ευρωβουλευτές, στηρίξαμε και υπερψηφίσαμε την θέση για αυστηρές
κυρώσεις στην Τουρκία και
το θέμα τίθεται ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις
10-11 Δεκεμβρίου, όπου οι επικεφαλής των Κυβερνήσεων θα
αποφασίσουν. Παρόλο που το
ψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό,
το Συμβούλιο και η Γερμανική
Προεδρία το έχουν ενώπιόν
τους.
Ευνοϊκότερη συγκυρία δεν
υπήρξε! Για αυτό πρέπει να
επικεντρωθούμε προς τα έξω,
ασκώντας κάθε δυνατή πίεση
για επιβολή αυστηρών κυρώσεων. Πρέπει να πάψουμε να
είμαστε «παλικαράδες» στο
εσωτερικό, αλλά έξω βολικοί
και αρεστοί στους ξένους. Το
Συμβούλιο καλείται να ευθυγραμμιστεί με την επιθυμία των
ευρωπαίων πολιτών, όπως
εκφράστηκε διά των εκπροσώπων τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις στην Τουρκία.
Οτιδήποτε άλλο, φέρνει το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε διάσταση με το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις

αξίες της Ε.Ε. Μακάρι οι επικοινωνιολόγοι στο Προεδρικό να
ασχολούνταν με αυτά και όχι
τόσο με την εικόνα της Κυβέρνησης στο εσωτερικό.
Στην Ε.Ε. ευρισκόμαστε για
να συνδιαμορφώνουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές, όχι για
να εντυπωσιάζουμε την κοινή
γνώμη στην Κύπρο. Αυτή την
ώρα το επιχείρημά μας πρέπει
να είναι συγκεκριμένο. Εάν η
Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου δεν ανταποκριθεί με
ουσιαστικές κυρώσεις στην
Τουρκία, θα βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με την σύσσωμη
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και με τις αρχές
της Ε.Ε. Αυτή την φορά η Γερμανία πρέπει να αποφασίσει:
είτε θα συνταχθεί με την ΕΕ,
είτε με την Τουρκία.
Η συγκυρία είναι καθοριστική
και το ζήτημα πανεθνικό. Για
αυτό, τις τελευταίες μέρες έχω
εμφανιστεί σε τρεις ενημερωτικές εκπομπές ξένων καναλιών
–ήδη προγραμματίζονται κι άλλες– εξηγώντας την στάση του
Ευρωκοινοβουλίου απέναντι
στις τουρκικές παρανομίες και
θέτοντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενώπιον των ευθυνών
του, για μια συλλογική αντιμετώπιση του νεο-οθωμανικού
επεκτατισμού.
Επιπλέον, καθώς η τουρκική οικονομία κλυδωνίζεται,
η αναστολή της Τελωνειακής
Ένωσης που διέπει το τεράστιο εμπόριο Τουρκίας-Ε.Ε.,
αποτελεί ισχυρό όπλο κατά
του Ερντογάν που θα το επαναφέρω στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου την
ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως,
ακόμη και στο Ευρωκοινοβούλιο, όσοι θεωρούσαν πως θα
πείσουν με επιχειρήματα την
Τουρκία να συνετιστεί, έχουν
«εξαφανιστεί».
Στην Κύπρο προβάλλονται τέτοιες φαιδρότητες, ακόμη και
από πολιτικούς αρχηγούς.
Κώστας Μαυρίδης- Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D) - Πρόεδρος
Πολιτικής Επιτροπής για την
Μεσόγειο
costas.mavrides@europarl.
europa.eu

Έφυγε από τη ζωή
ο Σεβαστός Κουκουβάς

Πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας του Σαρλερουά

Έ

φυγε από τη ζωή στις 25
Νοεμβρίου 2020, ο Σεβαστός Κουκουβάς Πρόεδρος
της Ελληνικής κοινότητας του
Σαρλερουά Βελγίου από τον κορονοïό.

Ασχολήθηκε με τα κοινά και την
ομογένεια και υπήρξε για πολλά
χρόνια Πρόεδρος της Ελληνικής
κοινότητας του Σαρλερουά Βελγίου.

Είχε γεννηθεί στην Κάλυμνο
στις 14 Δεκεμβρίου 1947 και παιδί μετανάστευσε στο Βέλγιο τη
δεκαετία του 1950.

Φημιζόταν για τη δράση του και
την προσφορά του στους ομογενείς. Πάντα θετικός, χαμογελαστός και έτοιμος να βοηθήσει τον
συνάνθρωπο του.

Ο Σεβαστός Κουκουβάς έζησε
μόνιμα και δραστηριοποιήθηκε
στο Σαρλερουά Βελγίου.

Τα θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένειά του και στους οικείους
του.

