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Οι Έλληνες Ευεργέτες
και η προσφορά τους

Ο

ι Έλληνες αγωνιστές, όπου, μεταξύ
των οποίων υπήρξαν και πολλοί ευεργέτες, κατάφεραν τόσο
με τη δράση τους όσο και με τις
δωρεές τους, να συνεισφέρουν
τα μέγιστα στο νεοελληνικό
όραμα, της απελευθέρωσης! Κι
αυτό ίσχυε, τόσο για την προετοιμασία της επανάστασης,
όσο και την υλοποίησή της.
Όμως, ο ρόλος των μεγάλων
και μικρότερων ευεργετών,
ήταν επίσης σημαντικός και στη
συνέχεια, τόσο στην σταδιακή
επέκταση της επικράτειας της
χώρας, όσο και στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξή της.
Η χώρα μας, είχε και έχει δυστυχώς, την υποχρέωση και την
ανάγκη να ενισχύει συνεχώς τις
Ένοπλες Δυνάμεις της, εφόσον
έχει την ατυχία να βρίσκεται δίπλα σε έναν γείτονα, ιδιαίτερα
επιθετικό και αναθεωρητικό,
ο οποίος, τις τελευταίες δεκαετίες με «κίνητρο τα μεσαιωνικής αντίληψης» όνειρά του,
προσπαθεί να επιβάλει, στους
γείτονές της, τα νέο-οθωμανικά
του σχέδια!
Οι Ευεργέτες και οι χορηγοί,
ήταν ένας συνηθισμένος τρόπος ενίσχυσης της κάθε Αρχαίας Ελληνικής Πόλης-Κράτους,
εξάλλου σε αυτούς οφείλουμε
και τα μεγάλα και κλασικά πλέον, θεατρικά έργα της Ελληνικής Αρχαιότητας!
Ευεργέτες υπάρχουν φυσικά και
σήμερα και μάλιστα μεγάλοι, οι
οποίοι, χάρη στα Ιδρύματα που
δημιούργησαν, συνεχίζουν και
μετά το θάνατό τους, να ενισχύουν σε διάφορους τομείς τη
χώρα…
Υπάρχουν όμως και αρκετοί
άλλοι, οι οποίοι είναι μικροί, μεσαίοι ή μεγάλοι… Με την ευκαιρία αυτή, παραθέτουμε και το
λαμπρό παράδειγμα ενός σύγχρονου Έλληνα ευεργέτη του
Ιάκωβου Τσούνη, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 10/4/21.

Ο Ιάκωβος Τσούνης,
ένας σύγχρονος ευεργέτης
Έφυγε από τη ζωή, στις 10 Απριλίου 2021 σε ηλικία 96 ετών, ο
εφοπλιστής και ευεργέτης των
Ενόπλων Δυνάμεων, Ιάκωβος
Τσούνης.
Γεννήθηκε στην Εγλυκάδα Πα-

τρών το 1924 και ήταν το 13ο παιδί της οικογενείας του Δασάρχη
Πατρών Κωνσταντίνου Τσούνη,
απόγονου των πολεμιστών του
1821, των Λονταίων και Πετμεζαίων. Στα 16χρόνια του, κατατάσσεται ως εθελοντής στον Ελληνικό Στρατό και αναχώρησε στην
πρώτη γραμμή του μετώπου της
Αλβανίας κατά τον Ελληνοϊταλικό
Πόλεμο του 1940.
Τη συμμετοχή του στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν αναγνωρίσει
όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση των εγκυκλίων σπουδών του ασχολήθηκε
με εκτελωνισμούς, εισαγωγές,
εξαγωγές και διαλύσεις πλοίων.
Ήταν απόφοιτος του Ινστιτούτου
Hamilton της Νέας Υόρκης, το
1966 ασχολήθηκε με την Εμπορική Ναυτιλία και απέκτησε συνολικά 13 πλοία.
Στην διάρκεια τη ζωής του, έκανε
πολλές αγαθοεργίες και συμμετείχε ενεργά σε πολλά ιδρύματα και
επιτροπές. Για την προσφορά
του έχει τιμηθεί με πολυάριθμες
διακρίσεις και τίτλους.
Αναγνωρίζοντας, τον ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο των Ενόπλων
Δυνάμεων για την ασφάλεια της
χώρας, ο Ιάκωβος Τσούνης, έχει
κάνει από το 1950, πολυάριθμες δωρεές και προσφορές, οι
οποίες ανέρχονται στα 23 εκατομμύρια Ευρώ!
Η τελευταία του δε πράξη, για την
στήριξη των Ένοπλων Δυνάμεων,
ήταν η απόφασή του να κληροδοτήσει το σύνολο της ακίνητης
περιουσίας του σε αυτές.
Κλείνοντας, το άρθρο αυτό, ως
Έλληνες μάλιστα του εξωτερικού, καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να θεσμοθετήσει ένα
Ταμείο, με διαφάνεια αλλά και
με συγκεκριμένους στόχους,
το οποίο θα συλλέγει χρήματα
από Έλληνες και Φιλέλληνες
όλου του Κόσμου, με βασικό
στόχο την ενίσχυση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων!
Το Ταμείο αυτό, πρέπει να
απευθύνεται κυρίως, στα μικρά
και τα μεσαία βαλάντια, προσφέροντάς τους μάλιστα και
κάποια κίνητρα, ηθικά και ίσως,
σε ειδικές περιπτώσεις και φορολογικά…
Όσο για τα μεγάλα βαλάντια,
αυτά, έτσι κι αλλιώς, βρίσκουν
τον δρόμο από μόνα τους…
Σάκης Δημητρακόπουλος

To επιτελείο του Πρωτοπόρου
και το Ελληνικό Κέντρο Βρυξελλών
σας εύχονται καλές διακοπές.
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€.
Εργαζόμενοι 15€, Οργανισμοί / Σύλλογοι 30€.

COMMUNICATION :
PROTOPOROS ABONNEMENT ANNUEL

Σ

Δίνοντας μάλιστα για παράδειγμα, την πρόσφατη άτυπη συνάντηση των 5 + 1 για το κυπριακό,
η οποία πραγματοποιήθηκε στη
Γενεύη στις 27-29 Απριλίου,
προσθέτοντας μάλιστα, πως είναι απαραίτητο να επιμείνουμε,
να συζητάμε...
Να επιμείνουμε δηλαδή σε τι;
Στον καθιερωμένο πλέον «διάλογο κουφών», χάρη στον οποίο
η Τουρκία, κερδίζει χρόνο ώστε
να προωθεί, βήμα προς βήμα,
τα σχέδιά της, διαγράφοντας
συστηματικά και με θράσος μάλιστα, θέσεις που είχαν συμφωνηθεί στο παρελθόν.
Το θράσος της αυτό, επαυξάνεται μάλιστα, όσο διαπιστώνει
πως η άλλη πλευρά, «ελληνική
και ελληνοκυπριακή», εξακολουθεί να παραμένει άτολμη και
«παθητική», έτοιμη να «καταπιεί», την κάθε της αυθαιρεσία!
Η τελευταία πενταμερής διάσκεψη της Γενεύης, τινάχτηκε στον
αέρα με αποκλειστική ευθύνη
της Τουρκίας, διαγράφοντας
έτσι παντελώς, όλα όσα είχαν
συμφωνηθεί στις μέχρι τώρα
συζητήσεις, καταστρατηγώντας
συνάμα κι όλες τις σχετικές αποφάσεις του Ο.Η.Ε, διεκδικώντας
μάλιστα, ανοικτά αυτή τη φορά,
την δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών στην Κύπρο και
μάλιστα, διατηρώντας και το
δικαίωμα “συμμετοχής” στον φυσικό πλούτο του προτεινόμενου
«Ελληνοκυπριακού κράτους»!
Η ιστορία μας έχει διδάξει πως η
«εθελοτυφλία» και η «ατολμία»,
μόνο κακά έχουν φέρει στον Ελληνισμό… Βέβαια, για όλα αυτά
φταίει και η δική μας συμπεριφορά και ανοχή, ως λαός! Δεν
θέλω όμως, αυτή τη στιγμή, να
επεκταθώ στο θέμα του ατομικισμού και της ηττοπάθειας, που
συχνά χαρακτηρίζουν και το λαό
μας, όμως, και το εκπαιδευτικό μας σύστημα και η Παιδεία,
έχουν τις ευθύνες τους !

Τ
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ΚΥΠΡΟΣ
Μήπως είναι καιρός να
αλλάξουμε στρατηγική;

την Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών ο ΓΓ κ.
Γκουτέρες, ο οποίος είναι, ο
επίσημος και μοναδικός, υποψήφιος για μία νέα θητεία που
ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2022,
τόνισε στην ομιλία του, πως η
πρόληψη των συγκρούσεων και
η διαμεσολάβηση, ήταν, κατά τη
διάρκεια της θητείας του, ο βασικός στόχος της δράσης του…

-

Σήμερα όμως, με τη νέα ηγεσία
στην Ελλάδα, την πολιτική και
στρατιωτική, η κατάσταση έχει
αισθητά αλλάξει, χάρη στα νέα
εξοπλιστικά προγράμματα, τις
νέες συμμαχίες και την άνοδο
του ηθικού μας… Είναι ίσως
καιρός, να επανεξετάσουμε ριζικά και την πολιτική μας, στο
θέμα του κυπριακού προβλήματος, αντιτάσσοντας στην Τουρκία μία νέα πολιτική, πιο δυναμική και γιατί όχι και ίσως, πιο
επιθετική!
Εξάλλου, στην πενταμερή
συνάντηση της Γενεύης, οι
προσδοκίες ήταν χαμηλές, έως
ανύπαρκτες, για να μην πούμε
αρνητικές… Ειδικά, που ο ΓΓ
του ΟΗΕ δεν αναφέρθηκε καν,
σε συνέχιση των συνομιλιών,
από εκεί που σταμάτησαν, στο
Βερολίνο το 2019 και στην πρόσκλησή του, αναφερόταν σε διερευνητικές επαφές…
Δηλαδή, μετά από τόσες δεκαετίες «συζητήσεων», συμπεριφέρεται σαν να μην έχει, μέχρι
σήμερα, συζητηθεί τίποτα!
Σε βαθμό που να αναρωτιόμαστε, ποιος ο ρόλος του ΓΓ του
ΟΗΕ; Να «συζητάει και να ξανασυζητάει», έως ότου «αποδημήσουν στον Κύριο» όλοι όσοι
έζησαν τις φρικαλεότητες των
Τούρκων στην Κύπρο και ταυτόχρονα, να ριζώσουν οι Τούρκοι
έποικοι, αλλοιώνοντας, τελειωτικά πλέον, τον πληθυσμό της
Κύπρου;
Ώστε να φθάσουν οι Τούρκοι,
στο «επιθυμητό» για αυτούς
αποτέλεσμα, δηλαδή να μετατρέψει σε «προτεκτοράτο» ολόκληρη την Κύπρο…
Πείθοντας τότε, τη Διεθνή Κοινότητα, πως, εφόσον δεν καταφέραμε να βρούμε μια «κοινώς
αποδεκτή λύση», ας μοιράσουμε τον πλούτο της Κύπρου κι
ας αφήσουμε τα πράγματα ως
έχουν…
Μόνον αυτό το νόημα, μπορούν
δυστυχώς να έχουν, οι «νέες
συζητήσεις», εφόσον «παραχωρήθηκε» ήδη στην Τουρκία,
«λευκή επιταγή», να αγνοήσει
τις συμφωνίες του 2019 και να
επανατοποθετηθεί, όπως αυτή
θέλει, υποστηρίζοντας πως, τα
δύο χωριστά κράτη, με το μοίρασμα του πλούτου, είναι πλέον η
μόνη εφικτή λύση…
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Διαδικτυακή Εκδήλωση
της Ελληνικής Πρεσβείας στο
Βέλγιο (συνέχεια)

Δ

ημοσιεύουμε τη συνέχεια της Εκδήλωσης που
οργανώθηκε τη Δευτέρα 29
Μαρτίου 2021, για την Επέτειο των 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση, από
την Ελληνική Πρεσβεία στο
Βέλγιο.
Σε αυτό το φύλο δημοσιεύουμε το άρθρο του καθηγητή
Λάμπρου Κουλουμπαρίτση*
με θέμα την «Αλληλεπίδραση Ελλήνων επαναστατών
και Μεγάλων Δυνάμεων της
εποχής».
Στο επόμενο φύλο θα δημοσιεύσουμε το άρθρο με την
ομιλία της επόμενης ομιλήτριας, καθηγήτριας Αικατερίνης Λεύκα, με θέμα Αδαμάντιος Κοραής: Παιδεία και
επανάσταση του 1821.

Ο κ. Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης

*Ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης είναι, μεταξύ άλλων:
Μέλος της Βελγικής Βασιλικής Ακαδημίας, Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας
Αθηνών και Επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των
Βρυξελλών (ULB)

Αλληλεπίδραση
Ελλήνων επαναστατών και Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής
Αυτό που καθοδηγεί τις ιστορικές και φιλοσοφικές μου έρευνες, είναι η διατύπωση θεμάτων
που δεν έχουν εκτιμηθεί όπως
το αξίζουν. Με αυτό το πνεύμα
παρουσιάζω τη σύντομη ομιλία
μου, θέτοντας δύο βασικά ερωτήματα :
1° Πως είναι δυνατό τρεις άσημοι έμποροι να επινόησαν τη
Φιλική Εταιρεία, η οποία μάλιστα κατάφερε να εξαπλώσει τα
πλοκάμια της σε μία τόσο εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή,
με χιλιάδες μυημένους, σε μία
εποχή που κυριαρχούσε η Ιερά
Συμμαχία των Μεγάλων Δυνάμεων, η οποία ήταν αντίθετη με

τους στόχους της;
2° Τί αντικατέστησε τη Φιλική
Εταιρεία, όταν αυτή εκτοπίσθηκε, από την Πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το Γενάρη
1822, όταν, στη Διακήρυξη της
Ανεξαρτησίας υπογραμμιζόταν
ότι η Ελληνική Επανάσταση
ήταν εθνική, με σεβασμό προς
τη θρησκεία και την ιδιωτική περιουσία, χωρίς καμία αναφορά
σε πολιτικό ή κοινωνικό στόχο,
ώστε να μην δυσαρεστηθεί η
Ιερά Συμμαχία;
Τις μέρες αυτές, δοξάσαμε τις
τρεις Δυνάμεις που βοήθησαν
στην επιτυχία της Επανάστασης
του 1821 : τη Γαλλία, την Αγγλία
και τη Ρωσία. Στην πραγματικότητα η συνεισφορά τους δεν
υπήρξε ούτε αυθόρμητη, ούτε
χωρίς προθέσεις και απαιτήσεις.
Οι Δυνάμεις που συγκρότησαν
το 1815 την Ιερά Συμμαχία, μετά
την ήττα του Ναπολέοντα, απαίτησαν την Παλινόρθωση της
μοναρχικής παράδοσης στην
Ευρώπη.
Ο Μέττερνιχ καταπολέμησε την
αναγνώριση της ανεξαρτησίας
της Ελλάδας, ενώ, λόγω των
διαφορετικών
συμφερόντων
μεταξύ των άλλων Δυνάμεων,
δεν υπήρχε ομόφωνη πολιτική.
Εξάλλου, ακόμα και το 1828,
θεωρούσαν πως η αυτονομία
της Ελλάδας έπρεπε να γίνει στο
πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όσο για τις αλληλοεπιδράσεις των ιθυνόντων στις
διάφορες χώρες τους με τους
εκάστοτε Επαναστάτες, οι οποίοι πίστευαν πως μια συναισθηματική ή ιδεολογική εγγύτητα με
κάποια από αυτές τις Δυνάμεις,
θα ευνοούσε την πατρίδα, για
να μην πούμε και τα προσωπικά
τους συμφέροντα, δεν βοήθησαν
και πολύ!

Η ρωσική επιρροή

Η Ρωσία, λόγω της ορθοδοξίας
και της γεωγραφικής της θέσης,
είχε ιδιαίτερους δεσμούς με τους
Έλληνες. Οι αλληλοεπιδράσεις
εκφράστηκαν έμπρακτα κυρίως
με το « Ελληνικό Σχέδιο » της
Μεγάλης Αικατερίνης, το οποίο
είχε ως στόχο το διαμελισμό της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε
διάφορες οντότητες, κάτι που θα
ωφελούσε και τους Έλληνες.
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40 χρόνια Ελλάδα – Ένωση
Τι είναι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση;

ο 2021, συμπληρώθηκαν 40
χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ και σημερινή
Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ευκαιρία αυτή, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,
δημιούργησε μία σειρά από βίντεο
με μαρτυρίες Ελλήνων ευρωβουλευτών, με τον τίτλο «40 χρόνια Ελλάδα-ΕΕ. Πιο δυνατοί μαζί».
Στις 9 Μαΐου 2021, ταυτόχρονα με
την Ημέρας της Ευρώπης, δημοσιεύτηκε εκτάκτως το έβδομο επεισόδιο αυτής της σειράς, στο οποίο, οι
ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδημούλης, Πέτρος Κόκκαλης, Άν-

να-Μισέλ Ασημακοπούλου, Νίκος
Ανδρουλάκης, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη και Βαγγέλης
Μεϊμαράκης, μας μιλούν, για την
Ένωση και το τι σημαίνει πραγματικά για τη χώρα μας, η ένταξή μας
στην ΕΕ.
Αναφέρθηκαν, στις αδυναμίες της
«Ένωσης», στις αρχές που την διέπουν, στους στόχους της, αλλά και
τις προοπτικές της…
Μεταξύ άλλων, υπογράμμισαν, την
βασική της αδυναμία , που συνίσταται στο γεγονός ότι πρόκειται,
για μία κατεξοχήν «οικονομική Ένωση», δηλαδή, ένα χώρο, στον οποίο

κυριαρχεί το εθνικό συμφέρον και
ο ανταγωνισμός… Υπογράμμισαν
όμως επίσης, πως τα οφέλη για την
χώρα μας, είναι πολλά!
Όμως, αν και ο «χώρος της οικονομίας» εξακολουθεί να παραμένει
κεντρικός, η «ΕΕ, δεν είναι απλά
ένα Ταμείο», είναι ευτυχώς και εξελίσσεται, αργά αλλά σταθερά, σε
έναν χώρο, με αξίες και προβληματισμούς, όπου στις προτεραιότητες
της, εντάσσονται σταδιακά και
άλλες ευρωπαϊκές αρχές και αξίες,
όπως, ο σεβασμός: στη δημοκρατία,
στο περιβάλλον, στη διαφορετικότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα…

Αλλά και στην πιο παραγωγική αξιοποίηση χρημάτων!
Επίσης, αναφέρθηκαν στη σημασία
της «Ένωσης» για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, που μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά και στην
συλλογική και πιο αποτελεσματική,
αντιμετώπιση των διάφορων ζητημάτων που μας απασχολούν και
σήμερα, όπως, τη μετανάστευση,
τον κορωνοιό, την κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια, την προστασία
στην ψηφιακή εποχή, την τεχνολογική αλλά και την πράσινη ανάπτυξη,
κ.α.
συνέχεια στη σελίδα 3

2

ΚΥΠΡΟΣ
Μήπως είναι καιρός να
αλλάξουμε στρατηγική;

συνέχεια από τη σελίδα 1
Το γεγονός ότι, ο ΓΓ απέφυγε να
καλέσει την ΕΕ στη Γενεύη ως
συνομιλητή, με το επιχείρημα ότι
το αρνήθηκαν, η Τουρκία και η
Βρετανία, η οποία μάλιστα,
διατηρεί ακόμη, τις δύο στρατιωτικές βάσεις της στην Κύπρο,
επιβεβαιώνει, ακόμα μία φορά,
πως ο ΓΓ του ΟΗΕ, «παρέχει
στην Τουρκία το δικαίωμα» και
μάλιστα αδιαμαρτύρητα, να
«τραινάρει» τις διαπραγματεύσεις, όσο αυτή θέλει!
Είναι επίσης λυπηρό, πως η ΕΕ,
παραμένει πολιτικά, «νάνος»,
παρά το γεγονός ότι είναι «γίγαντας» οικονομικά, εφόσον συνεχίζει να συνεργάζεται «ομαλά»
με ένα κράτος το οποίο δεν
«αναγνωρίζει» και δεν σέβεται,
ένα άλλο κράτος, το οποίο είναι
και μέλος της, δηλαδή την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα Κράτος
αναγνωρισμένο από όλους τους
Διεθνείς Οργανισμούς…
Μήπως είναι καιρός πλέον, Κύπρος και Ελλάδα, να κάνουμε
την αυτοκριτική μας;
Εξάλλου και οι στρατηγικοί αναλυτές, μας προειδοποιούν, πως
είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν, εκ νέου, τα ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών του 1974
και 1983, ψηφίσματα, που αναφέρουν ξεκάθαρα την τουρκική
εισβολή και κατοχή στην Κύπρο!
Που αναφέρουν επίσης, πως η
οποιαδήποτε λύση στην Κύπρο,
δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει το status quο και συνεπώς,
ούτε τη λύση δύο κρατών στην
Κύπρο!
Πρέπει, επί τέλους, Κύπρος και
Ελλάδα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εγκαταλείψουν,
το βολικό για όλους δόγμα: «Η
Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα στηρίζει»… Πρέπει και οι
δύο, να συναποφασίσουν και
να καταστρώσουν μαζί, μία μακρόπνοη στρατηγική, ή οποία
θα «στηρίζεται» στα ψηφίσματα
και τις Αρχές του ΟΗΕ…
Εννοείται πως πρέπει να υπάρξει, ταυτόχρονα και μία «έμμεση» τουλάχιστον συναίνεση των
βασικών μας συμμάχων, κάτι το
οποίο δεν είναι ακατόρθωτο,
εφόσον οι θέσεις μας, στηρίζονται τόσο στο Δίκαιο της θάλασσας και το Διεθνές Δίκαιο, όσο
και στις αποφάσεις του ΟΗΕ!
Η “επανάληψη” των συζητήσε-

ων, σε 2-3 μήνες στη Γενεύη,
που ανακοίνωσε ο Γ.Γ. του
Ο.Η.Ε., θα μπορούσε να αποκτήσει, για την Κυπριακή και την
Ελληνική πλευρά, ένα ιδιαίτερο
νόημα, αν αποφασίσουν να αλλάξουν την ταχτική και την στρατηγική τους…
Είναι ίσως μία ευκαιρία, να
απαντήσουν στην «επιθετική
ρητορική» του Ερντογάν, διεκδικώντας, με δύναμη και ενέργεια,
τον σεβασμό των αποφάσεων
του ΟΗΕ:
-Την απόσυρση των τουρκικών
στρατευμάτων κατοχής από το
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, χώρας μέλους της ΕΕ.

ην Δευτέρα 10 Μαΐου 2021,
ο Δημήτρης Παπαδημούλης,
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συντονιστής
της Ευρωομάδας της Αριστεράς
στην Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG), και ο Rasmus
Andresen, ευρωβουλευτής και
εκπρόσωπος των Γερμανών
Πρασίνων για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ. συνδιοργάνωσαν
κοινή διαδικτυακή εκδήλωση διαλόγου με θέμα: «Πώς θα επιτύχουμε μια κοινωνική και δίκαιη
Ευρώπη; Μια ελληνο-γερμανική
οπτική»
Στην εκδήλωση συμμετείχαν

102η Επέτειος από την
Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου

Μ

ε τη Σύμβαση του ΟΗΕ, το
1948, η Γενοκτονία, κωδικοποιήθηκε διεθνώς ως το «έγκλημα των εγκλημάτων», για την
αποτροπή και την τιμωρία του
εγκλήματος…
Γενοκτονία είναι, μία μεθοδική,
μερική ή ολική, εξολόθρευση μιας
εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής, ομάδας. Μία εξόντωση που
δεν γίνεται γιατί οι άνθρωποι
αυτοί έκαναν κάτι, αλλά για αυτό
που είναι!
Τον Φεβρουάριο του 1994, η
Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομό-

κάθε φορά, προσπαθεί να την
υποβαθμίζει…
Εξάλλου, η πρόσφατη και άκρως
προκλητική ανακοίνωση, του
Υπουργείου Εξωτερικών της
Τουρκίας, το οποίο, διαβάζοντας
την ιστορία ανάποδα, επιχειρεί,
με την ευκαιρία της φετινής επετείου της Γενοκτονίας των Ποντίων και των εκδηλώσεων μνήμης,
να το παίξει και θύμα, κατηγορώντας την Ελλάδα, πως τάχα,
είναι εκείνη που έκανε εισβολή
στη Σμύρνη, στις 19 Μαΐου 1919,
και διέπραξε, τις θηριωδίες και τις
φρικαλεότητες…

-Την κατάργηση κάθε έννοιας
“εγγυήσεων“…
-Την απόσυρση των εποίκων
που μεταφέρθηκαν στην Κύπρο, με στόχο την αλλοίωση της
πληθυσμιακής σύνθεσης του
νησιού, ο οποίος το 1974, ήταν:
το 82% χριστιανοί Κύπριοι και
18% μουσουλμάνοι Κύπριοι &
ξένοι.
-Και αυτόματα: Την εφαρμογή,
σε ολόκληρη την Κύπρο, του
κοινοτικού κεκτημένου.
Αυτή τη στιγμή, η Τουρκία είναι
ένα «πληγωμένο λιοντάρι», το
οποίο συνεχώς βρυχάται και
απειλεί και ίσως στην απελπισία του, να γίνει και επικίνδυνο.
Όμως, με μία καλή προετοιμασία, μπορούμε να «κάνουμε
θαύματα», εφόσον, οι Ελληνικές
θέσεις είναι ισχυρές και στηρίζονται στο Διεθνές Δίκαιο και τις
Διεθνείς Συμβάσεις!
Εννοείται, πως για μια ουσιαστική αλλαγή στρατηγικής,
χρειάζονται επίσης: μία ακόμη
πιο έντονη και πολύπλευρη πολιτική, αλλά και μία ακόμη καλύτερα οργανωμένη άμυνα, τόσο
στον Ελλαδικό χώρο, όσο και
στην Κύπρο…
Δυστυχώς, με μία χώρα σαν την
Τουρκία, η οποία μόνον την ισχύ
υπολογίζει, δεν έχουμε πολλές
επιλογές, η μόνη μας λύση είναι
να την αντιμετωπίσουμε δυναμικά.
Διαφορετικά, το θράσος της και
ο νεο-τουρκικός επεκτατισμός
της, καθώς και οι ‘‘μεσαιωνικού
τύπου’’ φαντασιώσεις της, δεν
πρόκειται να εκλείψουν!
Σάκης Δημητρακόπουλος

Διαδικτυακή εκδήλωση
Παπαδημούλη – Άντρεσεν, για μία
κοινωνική και δίκαιη Ευρώπη

Τ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

ως ομιλήτριες, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, βουλευτής
και τομεάρχης Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,
η Ευγενία Φωτονιάτα, συντονίστρια Κύκλου Οικονομικής και
Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών
ΕΝΑ, και η Friederike Spiecker,
οικονομολόγος.
Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από τη σελίδα του Δημήτρη
Παπαδημούλη στο Facebook,
όπου υπήρχε και διερμηνεία στα
ελληνικά και στα γερμανικά.

φωνα την ανακήρυξη της 19ης
Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης για τη
Γενοκτονία των Ελλήνων του μικρασιατικού Πόντου, την περίοδο
1916-1923. Επιλέχθηκε η 19η
Μαΐου, επειδή τότε ο Μουσταφά
Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα, το 1916.
Η εξόντωση των Ελλήνων και
γενικά των Χριστιανών, του Πόντου ήταν προϊόν της ακραίας
μισαλλοδοξίας των Νεότουρκων,
αλλά και της συστηματικής προσπάθειάς τους να εκτουρκίσουν
ολοκληρωτικά τη Μικρά Ασία, μια
πολιτική που συνέχισαν και οι
Κεμαλιστές.
Σύμφωνα με σύγχρονους, ιστορικούς και ερευνητές, η ανάληψη της
εξουσίας από τους Νεότουρκους,
το 1908 στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη, θεωρείται η απαρχή των
«συστηματικών» και «οργανωμένων» διωγμών, με εξαντλητικές
πορείες εξόντωσης, εγκλεισμούς
σε τάγματα καταναγκαστικής
εργασίας, λεηλασίες, βιαιότητες,
σε βάρος όλων των χριστιανικών
πληθυσμών της Ανατολής.
Δυστυχώς, η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας, των Ελλήνων του μικρασιατικού Πόντου,
προχωράει πολύ αργά. Η πρόσφατη όμως αναγνώριση της
Γενοκτονίας των Αρμενίων από
τις ΗΠΑ, δημιουργεί ίσως, νέες
ευνοϊκές συνθήκες για τη διεθνή
αναγνώριση και της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου και της
συνολικής καταδίκης των εγκλημάτων των Νεότουρκων και των
διαδόχων τους στη Μικρά Ασία.
Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν
συμμετείχε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν αναγκάσθηκε
να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς της, με την ιστορία.
Οι μεμονωμένες προσπάθειες
που γίνονται κατά καιρούς για
τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, απεναντίας, οι ξεκάρφωτες
και μεμονωμένες προσπάθειες
για την διεθνοποίηση του θέματος της Γενοκτονίας, μάλλον δεν
βοηθούν, απεναντίας, ίσως να
ωφελούν την Άγκυρα, η οποία,

Για να προχωρήσει διεθνώς και
με τρόπο αποτελεσματικό, το
θέμα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του
Πόντου, ίσως και των άλλων Χριστιανών της σημερινής Τουρκίας,
πέρα από τους Αρμένιους.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, χρειάζεται μία μακρόπνοη
δράση, μιας ομάδας ανθρώπων
μεταξύ των οποίων και αρκετοί
ερευνητές και επιστήμονες, ώστε
να συμβάλουν αποτελεσματικά
και στην ευρεία ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση της διεθνής
κοινής γνώμης…
Την Επέτειο της Γενοκτονίας του
Ελληνισμό του Πόντου, τίμησαν
και φέτος, οι Ελληνικές Αρχές
αλλά και πολλές Συλλογικότητες…
Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, : η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ανέφερε σε δήλωσή της : «Τιμάμε, σήμερα, τη μνήμη των εκατοντάδων
χιλιάδων θυμάτων του Ποντιακού
Ελληνισμού που εξοντώθηκαν
με απάνθρωπο και αποτρόπαιο
τρόπο πριν από έναν αιώνα».
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε : «102 χρόνια
μετά θυμόμαστε, αγωνιζόμαστε,
συσπειρωνόμαστε », προσθέτοντας : «Ο Ποντιακός Ελληνισμός
δεν ξεχνά, προχωρά. Η λύρα
τους θα θρηνεί τον ξεριζωμό και
το δοξάρι τους θα τραγουδά την
ελπίδα. Και η ημέρα μνήμης της
Γενοκτονίας θα μένει ζωντανή
μέχρι να μετατραπεί σε Ημέρα
Δικαίωσης».
Η Βουλή των Ελλήνων επίσης, τίμησε την επέτειο, φωταγωγώντας
την πρόσοψη του κτηρίου της με
συμβολικό λογότυπο-μήνυμα.
Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας
ανέφερε : «Δεν ξεχνούμε τα
353.000 θύματα του Ποντιακού
Ελληνισμού. Τιμούμε τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην
ανόρθωση του ελληνικού κράτους μετά τον ξεριζωμό από τις
πατρογονικές εστίες, όπως και
τη συμμετοχή τους σε όλους τους
εθνικούς αγώνες».

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

Απονομή Βραβείων σε
γυναίκες που διαπρέπουν
παγκοσμίως για τα επαγγελματικά
τους επιτεύγματα

Π

ραγματοποιήθηκε τον Απρίλη, για δεύτερη φορά, η απονομή των βραβείων της GIWA,
όπου 14 Ελληνίδες που διαπρέπουν παγκοσμίως για τα επαγγελματικά τους επιτεύγματα, παρέλαβαν το βραβείο GIWA (Greek
International Women Awards), σε
μία όμορφη τελετή, αφιερωμένη
στις γυναίκες αυτές.
Η τελετή απονομής ήταν πολύ εντυπωσιακή και μεταδόθηκε τηλεοπτικά από την ERT WORLD και διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα
ERTFLIX.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της και απηύθυνε χαιρετισμό η
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Στην ομιλία της, τόνισε μεταξύ
άλλων : «Από τη θέση που κατέχω
θα είμαι πάντα κοντά στις Ελληνίδες
κάθε ηλικίας οι οποίες αγωνίζονται
με πείσμα, σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία, για να σπάσουν τα
δεσμά της κοινωνικής αιχμαλωσίας και να υπερβούν την ακινησία
αναζητώντας νέες και καινοτόμες
μορφές δημιουργίας και δράσης.
Τα φωτεινά παραδείγματά τους μας
οπλίζουν με δύναμη και αισιοδοξία.
Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν βρίσκομαι
μαζί σας στη σημερινή απονομή και
θέλω να συγχαρώ όλες τις γυναίκες
που συμμετείχαν στον διαγωνισμό»
Παρουσιάστρια της τελετής ήταν η
καταξιωμένη δημοσιογράφος Έμη

ισχυρές. Όσο πιο πολύ μιλάμε, τόσο
καταφέρνουμε να δημιουργηθούν
παραπάνω δομές που θα στηρίξουν
τις γυναίκες».
Κριτές και υποστηρικτές είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν τις νικήτριες και το έργο τους, ενώ οι ίδιες
μίλησαν για την πορεία τους, τα επιτεύγματά τους και τη σημασία της
επιβράβευσης μέσα από τα GIWA.
Τα δύο τιμητικά βραβεία εκτός διαγωνισμού έλαβαν δύο σπουδαίες
Ελληνίδες με διεθνή ακτινοβολία, η
Κατερίνα Μπελεφάντη-Σοφιανού το
βραβείο Διεθνούς Αναγνώρισης και
η Κατερίνα Κουναλάκη το βραβείο
Δια Βίου Επιτεύγματος.
Με την παρουσία τους στις βραβεύσεις τίμησαν οι : Η Υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα και Ο Γενικός
Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού
και Δημόσιας Διπλωματίας του
Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης
Χρυσουλάκης, ο οποίος αφού χαρακτήρισε τα GIWA ως «κορυφαία
εκδήλωση βράβευσης των διακεκριμένων Ελληνίδων ανά τον κόσμο»,
υπογράμμισε απονέμοντας το Βραβείο Διεθνούς Αναγνώρισης : «Η
Αικατερίνη Μπελεφάντη-Σοφιανού
είναι κάτι παραπάνω από σπουδαίος άνθρωπος. Είναι κάτι παραπάνω
από Μεγάλη Ευεργέτιδα του Ελληνισμού της Διασποράς. Η κυρία
Σοφιανού είναι μία Μεγάλη Κυρία
του Ελληνισμού, ίσως μία από τις
μεγαλύτερες». Στο γιορτινό μέρος
της εκδήλωσης που ακολούθησε,
συμμετείχε η καταξιωμένη μουσικοσυνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα,
δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό, να
απολαύσει και τη μουσική της.
Οι φετινές νικήτριες ανά κατηγορία είναι :
Τέχνη και Πολιτισμός : Άντρια Ζαφειράκου, Επιχειρηματικότητα : Ιωάννα Στανεγλούδη, Σχέδιο : Ράνια
Σβορώνου, Μόδα : Κατερίνα Μακρυγιάννη,

Λιβανίου, ενώ η έναρξη της εκδήλωσης έγινε από τη Σοφία Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο και ιδρύτρια
των GIWA, η οποία, αναφερομένη
στη σημασία των βραβείων είπε,
μεταξύ άλλων : «Οι γυναίκες είναι
η ίδια η κοινωνία, και καθεμία μόνη
αλλά και όλες μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε το λεγόμενο «domino
effect». Νιώθω ότι τώρα έχει συναινέσει όλο το σύμπαν για να γίνουν
αλλαγές προς όφελός μας. Όσο πιο
πολύ μιλάμε τόσο γινόμαστε και πιο

Οικονομικές Επιστήμες : Σοφία
Μπαντανίδη, Τουρισμός και Φιλοξενία : Ντίνα Νικολάου, Θετικές
Επιστήμες : Αγγελική Ασημάκη,
Κοινωνικές Επιστήμες : Σύλβια
Κλιμάκη, Ναυτιλιακά : Μαρίνα Παπαϊωάννου, Αθλητισμός : Κατερίνα
Πατρώνη, Κοινωνική Υπευθυνότητα
: Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου,
Αναδυόμενου αστέρα (Young Star
Award) : Νατάσσα (Αναστασία) Ανδριτσάκη.

Ειδικό αφιέρωμα «Ελλάδα 1821»

Τ

ο
γαλλόφωνο
περιοδικό
ULENSPIEGEL, εκδίδεται τρεις
φορές το χρόνο και ασχολείται με
τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό, την
πολιτική και τις τέχνες. Στο τελευταίο φύλλο του, που κυκλοφορεί τον
Ιούνιο 2021, περιέχει ένα ειδικό αφιέρωμα με τον τίτλο «GRECE 1821»,
το οποίο επιμελήθηκε ο Καθηγητής
φιλοσοφίας Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης και ο φιλέλληνας καθηγητής
Michel Grodent.

Μια εποχή όπου οι διαμάχες και οι
βιαιότητες ανάμεσα στα διάφορα
ήδη «αυτοκρατοριών» : πολιτικών,
πολιτισμικών, και χρηματιστικών
ήταν μεγάλες. Καθώς και η εποχή
του πολέμου των Θρησκειών και της
Ιεράς εξέταση. Κάτι ανάλογο εξάλλου συμβαίνει και στην εποχή μας,
με την έξαρση του θρησκευτικού φονταλισμού…

Το περιοδικό εκδίδεται από
το CEP (Δημιουργία, Ευρώπη, Προοπτικές) και είναι διευθυντής του ο Richard Milleur.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Jean Meurice, 0032 475436737276.
Ορισμένοι, ίσως αναρωτηθούν,
γιατί δόθηκε «φλαμανδικό» όνομα,
σε ένα περιοδικό, του οποίου, ένας
από τους στόχους, είναι και η υπεράσπιση της γαλλόφωνης λογοτεχνίας στο Βέλγιο. Η απάντηση είναι
απλή, ο π. Ulenspiegel ήταν ιερέας
του 16ου Αιώνα και, μεταξύ άλλων,
ιδρυτής της βελγικής γαλλόφωνης
λογοτεχνίας, αλλά και ένα σύμβολο
της μάχης, ενάντια στην καταπίεση,
από την τότε επικρατούσα «Άγια
Γερμανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία».

Περιοδικό που απευθύνεται σε
όλους τους Δημοκράτες.
Εξάλλου και το έμβλημα του π.
Ulenspiegel ήταν : « Μην αφαιρείς
την ελευθερία σε κανέναν, γιατί, η
ελευθερία, είναι το σημαντικότερο
αγαθό σε αυτό τον κόσμο ».
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

Διαδικτυακή Εκδήλωση της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο (συνέχεια)

συνέχεια από τη σελίδα 1
ε αυτό το πνεύμα επινοήθηκε η αποστολή των αδελφών Ορλώφ το 1770 στη καρδιά
του Ρωσο-τουρκικού πολέμου, η
οποία όμως απέτυχε.
Προετοιμάστηκε χάρη της φιλίας
που συνέδεε τον Γεώργιο Παπαζώλη, ο οποίος είχε ενταχθεί στο
ρωσικό στρατό, με τους αδερφούς
Αλέξη και Θεόδωρο Ορλώφ, οι
οποίοι είχαν σημαντική επιρροή
μέσα στην Αυλή.
Ο λοχαγός Παπαζώλης πήγε στον
ελλαδικό χώρο μαζί με Έλληνες
συνεργάτες και Ρώσους πράκτορες.
Στη Πελοπόννησο συνεργάστηκε
με τον Παναγιώτη Μπενάκη, ένας
από τους ισχυρούς προκρίτους,
ο οποίος διοργάνωσε μυστικές
συναντήσεις στο σπίτι του. Υποσχέθηκαν ενίσχυση των Ρωσικών
στρατιωτικών δυνάμεων και ο
Παπαζώλης εγγυήθηκε δυναμική
επέμβαση των Ρώσων. Όταν επέστρεψε στη Ρωσία, έπεισε τους
Ορλώφ ότι ο χρόνος ήταν κατάλληλος για τη διεξαγωγή επιχείρησης, ενώ στην πραγματικότητα,
δεν υπήρχε καμία στοιχειώδης
συντονιστική οργάνωση και οι δυνάμεις που πολέμησαν ήταν πολύ
λιγότερες απ’ ό,τι είχαν υπολογίσει. Η εκστρατεία απέτυχε αφήνοντας τον πληθυσμό στο έλεος των
αντιποίνων των Οθωμανών.
Στη συνθήκη του ΚιουτσούκKαϊναρτζή που ακολούθησε, το
1774, η Ρωσία επέβαλε την ελεύθερη διακίνηση των πλοίων της
στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο. Οι Έλληνες αγωνιστές δεν
κέρδισαν τίποτα από τη συνθήκη
αυτή, ωφελήθηκαν όμως οι εφοπλιστές και οι έμποροι οι οποίοι
πλούτισαν κάνοντας χρήση της
ρωσικής σημαίας. Και χάρη στην
ελεύθερη διακίνηση εμπνεύστηκαν από τις ιδέες του διαφωτισμού και αργότερα, από εκείνες
της γαλλικής επανάστασης. Έτσι,
προετοιμάστηκε το έδαφος που
θα οδηγήσει σε νέο οργανωτικό
πλαίσιο, που αργότερα το προσέφερε η Φιλική Εταιρεία.
Στην Οδησσό της Ρωσίας, όπως
όλοι γνωρίζουμε, οργανώθηκε η
Φιλική Εταιρεία το 1814 κατόπιν
της πρωτοβουλίας του Εμμανουήλ
Ξάνθου και τη συνεργασία του
Νικολάου Σκουφά και του Αθανασίου Τσακάλωφ.
Εκείνο όμως που συχνά αποσιωπούμε, είναι πως ένα χρόνο
πρωτύτερα, ο Ξάνθος είχε μυηθεί
τέκτονας (δηλαδή μασόνος) στη
Στοά ΄Ένωση της Λευκάδας, όπου
είχε μεταβεί για εμπορικό σκοπό.
Ο Ξάνθος κατάλαβε τί μπορούσε
να αντλήσει από τη τεκτονική μέθοδο για οργανωμένο σχέδιο που

Μ

να μπορούσε να απελευθερώσει
τους Έλληνες από τον Οθωμανικό
ζυγό. Τα στοιχεία του τεκτονισμού
που, νομίζω, τον ενέπνευσαν ήταν
τα εξής:
1. Η ανάγκη μυστικής οργάνωσης
με δοκιμασίες που να ελέγχουν
την πίστη και την εμπιστοσύνη
των μελών.
2. Η ανάγκη να ξεπεραστούν τα
προσωπικά πάθη και συμφέροντα ώστε να εμπεδωθεί ένα νέο
πολιτισμικό ιδεώδες για το κοινό
συμφέρον.
3. Να δοθεί η δυνατότητα να συναντιόνται άτομα από όλες τις τάξεις,
όλα τα επαγγέλματα και με διαφορετικές πεποιθήσεις, με απόλυτη
ανοχή αναμεταξύ τους για την επιτυχία ενός κοινού σκοπού.
4. Η εκμετάλλευση της ευρωπαϊκής επιρροής των τεκτόνων προς
όφελος του κινήματος.
Ο ελευθεροτεκτονισμός, είχε ως
σκοπό να υπερβεί ο άνθρωπος τις
αιώνιες συνήθειες βίας και υποδούλωσης σε εξουσίες και σε δόγματα για να οικοδομήσει μία νέα
κουλτούρα. Από τον 18ο αιώνα
μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα,
υπήρχε στην Ευρώπη και στην
Αμερική, σε πολλούς κύκλους μία
τεκτονική μόδα.
Συνδεόταν με τον διαφωτισμό και
τον ρομαντισμό, τους οποίους
δημιούργησαν επίσης τέκτονες
και που βασίζονταν, ο μεν στον
ορθολογισμό, στην πρόοδο και
στην ελευθερία της συνείδησης,
ο δε στο συναίσθημα, στη συνάφεια και στην ουσιαστική σχέση.
Ο συνδυασμός μεταξύ τους επηρέασε, σε μεγάλο βαθμό, και τους
πρωταγωνιστές των απελευθερωτικών αγώνων .
Παράλληλα με τις τεκτονικές
Στοές, υπήρχαν οργανισμοί που
βοήθησαν τον ελληνικό αγώνα,
όπως το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο, η Εταιρεία των Φιλόμουσων,
ο Σύνδεσμος του Λονδίνου, κ.ά.
Ο Καποδίστριας, ο οποίος είχε
μυηθεί τέκτονας στην Κέρκυρα,
έπαιξε σημαντικό πολιτικό ρόλο
όταν οι Ρώσσοι βρέθηκαν στα
Επτάνησα, συνεργάστηκε με ορισμένες από αυτές τις Εταιρείες,
όταν έγινε Υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας. Βοήθησε τους
διανοούμενους που υποστήριζαν
την Επανάσταση του 1821, ακόμα
και όταν έζησε στην Ελβετία όπου
σύχναζε στη Στοά Modestie της
Ζυρίχης.1, 2

Ο Υψηλάντης και η
Φιλική Εταιρεία
Όσον αφορά τη Φιλική Εταιρεία,
η κατάσταση φωτίζεται καλύτερα
όταν διαπιστώσουμε ότι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος

υπήρξε μέλος της σωματοφυλακής του τσάρου Αλεξάνδρου Α΄,
ήταν μέλος διαδοχικά των Στοών
Παλεστίνη και Οι Τρεις Αρετές της
Πετρούπολης, και ο αδερφός του
Νικόλαος ανήκε στη Στοά Οι Φίλοι
του Βορρά. Για να τους πλησιάσει,
ο Ξάνθος πήγε στην Πετρούπολη
το Γενάρη 1820 με συστατικές επιστολές και βοηθήθηκε κυρίως από
τον τέκτονα εξάδελφο του Υψηλάντη, Ιωάννη Μάνο. Συνάντησε τον
Υψηλάντη τον Απρίλη και το Μάη
υιοθετήθηκε στη γαλλόφωνη Στοά
Οι Επανενωμένοι Φίλοι, στην
οποία σύχναζαν μέλη της Αυλής.
Σύμφωνα με τους τεκτονικούς
κανόνες, η υιοθεσία σε μια Στοά
υποθέτει παρουσία στις εργασίες της για ένα χρονικό διάστημα.
Αυτό σημαίνει πως η ενσωμάτωση του Ξάνθου τον Μάη είχε
προηγηθεί από την παρουσία του
στη Στοά και επισκέψεις σε άλλες
Στοές, πράγμα που του έδωσε
την ευκαιρία να γνωριστεί με τον
Υψηλάντη.
Όπως φαίνεται, η Φιλική Εταιρεία
μέχρι το 1819 δεν είχε πετύχει μία
ουσιαστική εξάπλωσή της, παρόλο που οι μικροέμποροι δημιουργοί της (Ξάνθος, Τσακάλωφ και
Σκουφάς), μύησαν στην Εταιρεία
και μη τέκτονες, εφόσον ο σκοπός
τους δεν ήταν να συντονίσουν
κάποια μασονική Στοά αλλά να
ιδρύσουν μία πολιτική Εταιρία
με σκοπό την απελευθέρωση των
Ελλήνων. Ο τεκτονισμός δεν είναι
ούτε πολιτικό κόμμα με διαβουλεύσεις, ούτε θρησκευτικό δόγμα
με ιερά μυστήρια και λειτουργία.
Είναι πολυδιάστατη μέθοδος εργασίας που έχει ως σκοπό την
υπέρβαση των παθών και των
συμφερόντων για να προάγει μία
νέα πολιτισμική συμπεριφορά με
έμφαση στην αδελφοσύνη.
Η Φιλική Εταιρεία όμως, ήθελε
και να επωφεληθεί από το δίκτυο
των τεκτόνων. Ήταν αναγκαίο συνεπώς να προσεταιρίζει και μη
τέκτονες, παίρνοντας το ρίσκο να
διαστρεβλώσει τις βασικές αρχές
της, τροφοδοτώντας φιλοδοξίες
και αντιζηλίες μεταξύ των μελών.
Αυτό που πέτυχε όμως ο Υψηλάντης ήταν την οργάνωση και το
χειρισμό του τεκτονικού δικτύου
και τις γνωριμίες του, αφήνοντας
μάλιστα να κυκλοφορήσει η φήμη
ότι πίσω από τη Εταιρεία υπήρχε
μια Δύναμη (εννοώντας τη Ρωσία)...
Λαμβάνοντας υπόψιν αυτά τα γεγονότα, το ερώτημα των ιστορικών
που απορούν πώς τρεις ασήμαντοι έμποροι ανέπτυξαν τη Φιλική
Εταιρεία από το 1820 με πάνω από
χίλια μέλη, έχει απάντηση. Αφορά
τους μυημένους επαναστάτες που
επωφελήθηκαν από το τεκτονικό

δίκτυο για να πετύχει ο εθνικός ή ο
κοινωνικός σκοπός τους. Και στην
ελληνική περίπτωση έτυχε να
είναι τέκτονες, στη Ρωσία, ο Καποδίστριας και ο Υψηλάντης, και
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες ο
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, που
θα παίξει σημαντικό ρόλο στον
αγώνα και στη διακυβέρνηση της
Ελλάδας, και στην Πελοπόννησο
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αλλά
και πολλοί άλλοι.3

Η γαλλική επιρροή

Την κατάληψη της Δημοκρατίας
της Βενετίας, από τον Ναπολέοντα, ακολούθησε η απόβαση των
γαλλικών στρατευμάτων του στρατηγού Ζεντιλί στα Ιόνια Νησιά, τον
Ιούνιο 1797. Παρέμειναν από το
1997 έως το 1799 και το 1807 έως
το 1814. O τεκτονισμός στη Γαλλία είχε ενσωματώσει πολλούς
διανοούμενους του Διαφωτισμού
(Μοντεσκιέ, Βολτέρο, Ντιντερώ,
Ντ’Άλαμπερτ, Κοντορσέ, Λαφαγιέτ, κ.ά.). Tο 1773 ιδρύθηκε η
Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας, η
οποία διέδωσε τις αρχές της «
Ελευθερίας, Ισότητας και Αδελφοσύνης ». Στο καθεστώς του Ναπολέοντα, ήταν τέκτονες τα αδέρφια
του, στρατάρχες, αξιωματικοί και
μέλη της διοίκησης.
Η παρουσία του τεκτονισμού στα
Επτάνησα εμπεδώθηκε με τη Συνθήκη του Τίλσιτ (1807), όταν ήρθαν στην Κέρκυρα δύο σημαντικοί
τέκτονες : ο στρατηγός Φρανσουά-Ξαβιέ Νρονζελό, στρατιωτικός
διοικητής των Ιονίων Νήσων,
και ο αυτοκρατορικός επίτροπος
Ματθαίος-Μαξιμιλιανός Λέσεψ
(πατέρας του κατασκευαστή της
διώρυγας του Σουέζ, Φερδινάνδου Λέσεψ).
Ο Ντοζελό υπήρξε επίτιμος Σεβάσμιος της Στοάς Σαιν Ναπολεόν
της Κέρκυρας, ενώ ο Λέσεψ, τέως
Σεβάσμιος γαλλικής Στοάς, γίνηκε
μέλος της Στοάς Αγαθοεργία και
Φιλογένεια Ηνωμέναι. Μέσω του
κόμη Διονυσίου Ρώμα, ιθύνων
νους του τεκτονισμού, ήλθαν σε
επαφή με το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, που μυήθηκε στη Στοά
Φιλανθρωπία της Ζακύνθου.
Ο Γάλλος στρατηγός ήθελε να ενισχύσει τον αγώνα εναντίον των
Οθωμανών, αλλά τον Ιούλιο 1809
εμφανίζεται στη Ζάκυνθο ο αγγλικός στόλος και άρχισε η εκδίωξη
των Γάλλων ώστε το σχέδιο να
ματαιωθεί.

Η αγγλική επιρροή

Όσον αφορά τους Άγγλους, η παρουσία τους στα Επτάνησα είχε
πολλές πτυχές. Με την ενσωμάτωση της Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1801, ιδρύθηκε η
Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας το 1813, της οποίας Μεγάλος

Διδάσκαλος έγινε ο Δούκας Αύγουστος Φρεδερίκος του Σάσσεξ,
αδελφός του Βασιλιά Γεωργίου
Δ΄. Σκοπός του ήταν να υπηρετήσει με τον τεκτονισμό την Βρετανική Αυτοκρατορία παντού.
Στα Επτάνησα, ο Άγγλος αρμοστής Τόμας Μαίτλαντ ήταν ανθέλληνας και απαγόρευσε τις σχέσεις
των κατοίκων με τους αγωνιστές
του Ελλαδικού χώρου. Απεχθανόταν τις μυστικές οργανώσεις, και
έκανε το παν να ελέγξει τις Στοές.
Ο Ρώμας εγκατέλειψε την Κέρκυρα και πήγε στην πατρίδα του τη
Ζάκυνθο, όπου ίδρυσε τη Στοά
Αναγεννηθείς Φοίνιξ, με σκοπό
να καλύπτει την πατριωτική δράση των τεκτόνων. Παραμέρισε τις
σχέσεις του με το γαλλικό τεκτονισμό, και επέτυχε, μέσω της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, να
κάνει Επίτιμο Μεγάλο Διδάσκαλο
το Δούκα του Σάσσεξ. Αλλάζοντας
πλεύση, ο Ρώμας ακολούθησε,
στην πολιτική, τη φιλοαγγλική
κίνηση του τέκτονα Αλέξανδρου
Μαυροκορδάτου, οπαδό του αγγλικού δημοκρατικού μοντέλου.
Το φιλο-αγγλικό κίνημα έπαιξε
σημαντικό ρόλο στον προσανατολισμό της πολιτικής της Αγγλίας
από το 1822, όταν γίνηκε υπουργός εξωτερικών ο τέκτονας Τζώρτζ
Κάνινγκ.4
Τότε ιδρύθηκε η Επιτροπή της
Ζακύνθου, με σκοπό την υποδοχή των καταδιωκομένων Ελλήνων
από το Μοριά και τη Ρούμελη,
καθώς και την ενίσχυση της επανάστασης, υλικά και ηθικά. Την
Επιτροπή της Ζακύνθου την έλεγχε το Τεκτονικό Διευθυντήριο, στο
οποίο ανήκαν ο Ρώμας, ο τραπεζίτης Παναγιώτης Στεφάνου και
ο Προέξαρχος των εν Ζακύνθου
Μασόνων, Γεώργιος Δραγώνας,
οι οποίοι υπήρξαν και μέλη της
Φιλικής Εταιρείας.
Όταν ο Ιμπραήμ Πασάς καταπίεσε θριαμβευτικά τους αγωνιστές
λόγω του εμφυλίου Πολέμου που
είχε ξεσπάσει μεταξύ των Ελλήνων, η Επιτροπή πρόβαλε την
ιδέα να γίνει η Ελλάδα προτεκτοράτο του Ηνωμένου Βασιλείου,
για να προστατευθεί ο αγώνας
της. Την « Πράξη υποτέλειας » του
Ιουλίου 1825, την υπόγραψαν οι
αγωνιστές, εκτός από τον φιλοΓάλλο Κωλέττη, τον φιλο-Ρώσο
Δημήτριο Υψηλάντη.
Ο Κάνινγκ όμως, που ήταν ρεαλιστής και γνώριζε τις αντιδράσεις
των άλλων Δυνάμεων, φάνηκε
επιφυλακτικός. Τότε οι ίδιοι πήραν τη πρωτοβουλία να ζητήσουν,
το Δεκέμβρη 1825, τη βοήθεια της
Ρωσίας που υπέγραψαν ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Δ. Υψηλάντης και
ο Νικηταράς. Την καλωσόρισε ο

τσάρος Νικόλαος, χωρίς αποτέλεσμα. Και αργότερα, στις 23 Μαρτίου 1826, ως αντιπερισπασμό,
ο Ζακυνθινός λόγιος Γεώργιος
Βιτάλης, της γαλλόφιλης παράταξης, ακολούθησε τη θέση του
Κωλέττη, να γίνει βασιλιάς της Ελλάδας ο Δούκας Λουδοβίκος του
Νεμούρ, δευτερότοκος γιος του
μελλοντικού βασιλιά της Γαλλίας,
Λουδοβίκου-Φιλίππου. Ταξίδεψε
ειδικά στη Γαλλία με προσφορά
υπογεγραμμένη από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, τον Κωλέττη,
τον Λόντο, τον Ζαΐμη κ.ά.
Όλα αυτά τα διαβήματα, που έγιναν σε στιγμή απελπισίας, υπήρξαν και η αφετηρία της κομματοποίησης της Επανάστασης υπό
την αιγίδα των Μεγάλων Δυνάμεων, μια συνήθεια, στην πολιτική
των Ελλήνων, που ισχύει μέχρι
και σήμερα…
Για το λόγο αυτό, τολμώ να πω ότι,
παρόλη την ειρηνική και πατριωτική νοοτροπία του Μακρυγιάννη,
σε όλο το διάστημα της Επανάστασης και μετέπειτα, έλλειψε
στην Ελλάδα μια έμπειρη μορφή,
όπως ήταν ο στρατηγός Λαφαγιέτ
στη Γαλλία, ήρωας της Αμερικανικής Επανάστασης, τέκτονας και
καρμπονάρος, και συγχρόνως
πρωταγωνιστής της δημοκρατικής
ανόρθωσης της Γαλλίας με την
κοινωνική επανάσταση του 1830.
Ο Λαφαγιέτ, που βοήθησε τον
Δούκα Λουδοβίκο-Φίλιππο της
Ορλεάνης να ανέλθει στο θρόνο,
του είπε όταν το εγχείρημα πέτυχε: «Αυτό που χρειάζεται σήμερα,
είναι ένας λαοφιλής θρόνος, πλαισιωμένος με δημοκρατικούς θεσμούς, απόλυτα δημοκρατικούς».
Το λάθος της επιλογής του Όθωνα, το 1833, υποχείριο της μοναρχικής νοοτροπίας της Ιεράς
Συμμαχίας, άνοιξε τον ασκό του
Αιόλου που επέτρεψε στις ξένες
Δυνάμεις να αναμιγνύονται στις
ελληνικές υποθέσεις με τη συγκατάθεση του πολιτικού κόσμου, ο
οποίος δεν είχε καταλάβει πως οι
αλληλοεπιδράσεις δεν είναι μόνο
δημιουργικές, αλλά μπορούν να
αποβούν και καταστρεπτικές.

1

Βλ. το βιβλίο μου La complexité de
la franc-maçonnerie, Bruxelles, Ousia,
2018, καθώς και για παράδειγμα, τον κατάλογο των τεκτόνων που αποκαλύπτει η
Μεγάλη Στοά της Ελλάδας : https://www.
grandlodge.gr/diakekrimenoi-ellinestektones-w-68014.html.
Π. Κρητικός, « Ο Ιωάννης Καποδίστριας τέκτων κανονικός », Τεκτονικό Δελτίο
Πυθαγόρας, 106, 2016, σελ. 157-173.

2

Α. Χρ. Ριζόπουλος, « Εμμανουήλ Ξάνθος και Τεκτονισμός » , Τεκτονικό Δελτίο
Πυθαγόρας, 92-93, 2005, σελ. 186-205.

3

Χρ. Α. Ριζόπουλος, Οι τέκτονες του
1821, Αθήνα, Εκδ. Έρμα, 1993, σελ.
32-38.
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40 χρόνια Ελλάδα – Ένωση Τι είναι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση;
συνέχεια από τη σελίδα 1
Όλοι όμως, αποδέχονται ότι,
παρά τις σχετικές αδυναμίες της, η
«Ένωση», έχει μία αναμφισβήτητη
υπεραξία για όλους, τόσο για την
Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα…
Συμφωνούν επίσης, πως οι προσπάθειες εμβάθυνσή της, πρέπει
να συνεχιστούν, όσο γίνεται πιο
δυναμικά, με στόχο την καλύτερη
δυνατή, υπεράσπιση των δικαιωμάτων, όλων των ευρωπαίων πολιτών…

Επίσκεψη του Προέδρου του ΕΚ στην Αθήνα
Με την ευκαιρία της Επετείου των
40 χρόνων από την ένταξη της

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, οργάνωσε, μία λαμπρή εκδήλωση, που
πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο,
στις 27 Μαΐου 2021 και είχε τον
τίτλο : «Επέτειος 40 χρόνων από
την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ
– Έναρξη της Διάσκεψης για το
Μέλλον της Ευρώπης».
Tην επετειακή αυτή Εκδήλωση,
τίμησαν με την παρουσία τους,
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κ. Νταβίντ Σασόλι, ο οποίος απεύθυνε και μία
πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, στην
κοινή Συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
και Εξωτερικών. Την εκδήλωση
τίμησε επίσης και ο Πρόεδρος του

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ
Μισέλ.
Στην ομιλία του ο κ. Σασόλι, υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως :
«Η Ευρώπη πρέπει να διδαχθεί
από την οικονομική κρίση και τις
πολιτικές του παρελθόντος», προσθέτοντας πως:
« Οι δεκαπέντε μήνες που προηγήθηκαν μας δίδαξαν πολλά: 1ο,
πως πρέπει να θέσουμε, ορισμένους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς,
σε πιο σωστές βάσεις και επίσης
να εργαστούμε όλοι μαζί γύρω από
κοινά εργαλεία. 2o, μας δίδαξαν
πως η ΕΕ, δεν είναι μόνο οι θεσμοί
των Βρυξελλών αλλά και οι Εθνικοί
Θεσμοί, συνεπώς πρέπει να μειώσουμε την απόσταση μεταξύ τους.

Στη συνάντησή του, με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Σακελλαροπούλου και τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, μεταξύ
άλλων υπογράμμισε, πως :
«Οι πολίτες των 27 κρατών μελών
της ΕΕ, έχουν πλέον συνειδητοποιήσει πως η «Ένωση» προσφέρει ασφάλεια, ιδιαίτερα απέναντι
στις παγκόσμιες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουμε» και πρόσθεσε,
σχετικά με την Επέτειο των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας
στην ΕΕ : « Η ένταξη της Ελλάδας, στην τότε ΕΟΚ το 1981, άλλαξε το χαρακτήρα της Ευρώπης,
εφόσον, η Ελλάδα, ήταν η πρώτη
νεαρή μεταδικτατορική Δημοκρατία που εντάχθηκε στην Ένωση
και βεβαίως, η προσχώρησή της,

προετοίμασε το έδαφος, για ένα
γεωπολιτικό, δημοκρατικό και σταθεροποιητικό προσανατολισμό της
«Ένωσης»!
Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης
που παρέθεσε η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, οι παρευρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
ιδέες και σκέψεις, με την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ
Μισέλ, τον Πρόεδρο της Βουλής
και τις άλλες προσωπικότητες που
παραβρέθηκαν, σε ένα ευχάριστο
και χαλαρό περιβάλλον.
Συνέντευξη στην ΕΡΤ. Στις 29
Μαΐου 2021, ο Πρόεδρος του ΕΚ
Νταβίντ Σασόλι, στη συνέντευξή

του, έστειλε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία πως :
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπίστωσε, πολύ ξεκάθαρα, ότι
δεν γίνεται καμία προσπάθεια
υπεράσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών στην Τουρκία.
Έχουμε ανάγκη από διάλογο είπε,
αλλά όταν το άλλο μέρος δεν το
θέλει, δεν υπάρχει τρόπος να συνεχίσουμε»… Και ο κ. Σασόλι πρόσθεσε : «Ζητάμε από την Τουρκία
να αλλάξει την πολιτική της τροχιά
και να σεβαστεί τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
Εάν αυτή η προϋπόθεση δεν υπάρχει, η ύπαρξη διαλόγου είναι πολύ
δύσκολη».
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Εκδήλωση του Ελληνικού
Ινστιτούτου Πολιτιστικής
Διπλωματίας του Βελγίου (HICDB)
πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας
του Βελγίου (HICDB), για την
επέτειο των 200 χρόνων από την
επανάσταση του 1821, με θέμα:
Οι «Φιλέλληνες στο Βέλγιο».
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτι-

H

H κ. Αικατερίνη Λεύκα

στικής Διπλωματίας του Βελγίου
(HICDB) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το
2020 και αποτελεί μέλος ευρύτερου
δικτύου έρευνας, μελέτης και διάδοσης της πολιτιστικής διπλωματίας και του ελληνικού πολιτισμού,
ένα από τα 13 παραρτήματα του
κεντρικού Ελληνικού Ινστιτούτου
Πολιτιστικής Διπλωματίας, που
βρίσκεται στην Αθήνα.
Ο βασικός στόχος του HICDB είναι
η ανταλλαγή γνώσεων, καθώς και η
ενδυνάμωση του διαλόγου και της
συνεργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την τέχνη, την επιστήμη,
την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και
την κοινωνία μεταξύ Ελλάδας και
Βελγίου, αλλά και μεταξύ άλλων
χωρών, περιοχών και ομάδων.
Τα μέλη του πιστεύουν ένθερμα
στην δυνατότητα που παρέχει η
ευρέως καλουμένη «ήπια ισχύς»
να δημιουργούνται αρμονικές σχέσεις μεταξύ λαών και πολιτιστικών
ομάδων, χάρη στην επικοινωνία
με βάση καθολικές αξίες και αρχές
που μόνο ο πολιτισμός μπορεί να
μεταφέρει.
Την Κυριακή 25 Απριλίου 2021 το
Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής
Διπλωματίας του Βελγίου οργάνωσε προς τιμήν της επετείου των 200
χρόνων από την επανάσταση του
1821 την πρώτη του διαδικτυακή
εκδήλωση, στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, με θέμα: «Φιλέλληνες
στο Βέλγιο».
Οι φιλέλληνες έπαιξαν καίριο ρόλο
στην υποστήριξη και την επιτυχή
έκβαση της ελληνικής επανάστασης, που υλοποίησε για πρώτη
φορά στον κόσμο την ιδέα του
«εθνικού κράτους». Από τον 19ο
αιώνα ως σήμερα ο φιλελληνισμός
δεν έπαψε να εμπνέει το λαό του
Βελγίου, ενός «δίδυμου κράτους»,
καθώς ιδρύθηκε ταυτοχρόνως με
την Ελλάδα, το 1830.
Οι ομιλητές που αποδέχθηκαν την
πρόσκληση του Ινστιτούτου για να
συμμετάσχουν στην εκδήλωσή του
είναι όχι μόνο εξέχοντες ειδικοί για
ποικίλα θέματα του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και ένθερμοι φιλέλληνες, όπως το απέδειξαν έμπρακτα,
ο καθένας με το δικό του τρόπο.
Ο Δρ. Mark Janse, Καθηγητής του
Πανεπιστημίου της Γάνδης για την
Αρχαία και Μικρασιατική Ελληνική

και Συνεργάτης για την Ελληνική
Γλωσσολογία του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
του Χάρβαρντ, μίλησε για την σημασία και τις πολλαπλές ωφέλειες της εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας, από την αρχαία ως την
σημερινή μορφή της, καθώς και
των διαλέκτων της, μεταδίδοντας
πολλές συγκινητικές προσωπικές
εμπειρίες. Ο τίτλος του : « Η ελληνική γλώσσα ως απόλαυση», ήταν
εμπνευσμένος από την ρήση του
Winston Churchill.
Ο Δρ. Pierre Somville, Επίτιμος
Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Λιέγης και Μέλος της Βασιλικής
Ακαδημίας των Επιστημών, των
Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών
του Βελγίου, παρουσίασε το θέμα:
« Σχολή της Λιέγης και φιλέλληνες», αναφέροντας την μακρά σειρά ερευνητών και καθηγητών των
ανθρωπιστικών επιστημών του
Πανεπιστημίου Λιέγης που από
τον 19ο αιώνα αφιερώθηκαν στην
πολύπλευρη μελέτη του ελληνικού
πολιτισμού από την αρχαιότητα ως
σήμερα, ως φιλέλληνες.
Ο κύριος Jimmy Jamar, Διευθυντής του Γραφείου Βρυξελλών της
Europa Nostra, της φωνής της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, αναφέρθηκε στην «Σύνδεση
Φιλελλήνων», παρουσιάζοντας την
ιδιαίτερη προσωπική σχέση του με
την Ελλάδα και τις ποικίλες δράσεις του για την προβολή και υποστήριξη της χώρας αυτής, κυρίως
κατά την διάρκεια της πρόσφατης
οικονομικής κρίσης, όπως η κίνηση «12 ώρες για την Ελλάδα».
Ο Δρ. Robert Laffineur, Επίτιμος
Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Λιέγης και Επίτιμος Πρόξενος της
Ελληνικής Δημοκρατίας στην Βαλονία, διαπραγματεύθηκε το θέμα:
«Ελλάδα και Λιέγη: κοινά σημεία
και σχέσεις από τον Notger ως σήμερα», καλύπτοντας ιστορικά ένα
ευρύτατο φάσμα εποικοδομητικής
επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και
Λιέγης, αλλά και του Βελγίου γενικότερα, από την εποχή του Μεσαίωνα ως τις μέρες μας.
Ο ομιλητής υπήρξε υπεύθυνος
των ανασκαφών της Βελγικής αρχαιολογικής σχολής στην Ελλάδα
και έχει αναλάβει από το 2014
καθήκοντα επίτιμου προξένου της
Ελλάδας.
Έτσι, οι εμπειρίες που μοιράστηκε
με το κοινό ήταν σπάνιες. Τα σχέδια για ποικίλες εκδηλώσεις που
ανακοίνωσε έδωσαν επίσης μια
αίσια προοπτική για το μέλλον.
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα και
ζωηρή συζήτηση μεταξύ των ομιλητών, οι οποίοι αντέδρασαν επίσης
σε παρατηρήσεις και ερωτήσεις
που υπέβαλε το κοινό γραπτώς.
Η κυρία Μαρία Νεραντζάκη, πρόεδρος του HICDB, απηύθυνε χαιρετισμό στην αρχή της εκδήλωσης,
την οποία συντόνισε η Δρ. Αικατερίνη Λεύκα, ερευνήτρια φιλοσοφίας, καθηγήτρια του 3ου Ευρωπαϊκού σχολείου και Πρέσβειρα του
HICDB.
Η βραδιά μαγνητοσκοπήθηκε και
είναι διαθέσιμη για ελεύθερη παρακολούθηση στην ιστοσελίδα του
Ινστιτούτου: https://www.hicd.be
Αικατερίνη Λεύκα
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Μία περίεργη άποψη, από Έλληνα,
για την επίλυση των Ελληνο-τουρκικών διενέξεων!

την Καθημερινή της Κυριακής, στις 9 Μαΐου 2021,
διαβάσαμε μία συνέντευξη του
διεθνολόγου Αλέξη Ηρακλείδη,
ομότιμου καθηγητή Διεθνών
Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με αφορμή την έκδοση,
το 2020, του βιβλίου του, με τίτλο
«Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος 50+1 όψεις των ελληνοτουρκικών διενέξεων».
Eίναι επίσης συγγραφέας δύο
βιβλίων για το Κυπριακό και πέντε βιβλίων, στα ελληνικά και τα
αγγλικά, για την ελληνοτουρκική
διένεξη.
Ο κύριος Ηρακλείδης, αναφέρθηκε στην συνέντευξή του, στην
ύπαρξη δύο «σχολών σκέψης»
για την επίλυση των συγκρούσεων, η πρώτη είναι η «Εθνοκεντρική» και «μηδενικού αθροίσματος», εφόσον αποβλέπει στην
ύπαρξη μόνο «κερδισμένων και
χαμένων», η οποία, στηρίζεται
τάχα, στη Μεγάλη Ιδέα των Ελλήνων του 19ου αιώνα κι αυτό
γιατί, «οι Έλληνες βλέπουν τους
άλλους λαούς της περιοχής, ως
πολιτισμικά κατώτερους».
Λύση που σύμφωνα με το συγγραφέα του βιβλίου, αν και την
υποστηρίζουν οι περισσότεροι
Έλληνες, είναι αδιέξοδη, εφόσον
διαιωνίζει τη σύγκρουση, την
κλιμακώνει και γονατίζει οικονομικά, εξαιτίας των υπέρογκων
εξοπλισμών, τη χώρα μας…
Η δεύτερη «σχολή σκέψης»,
είναι, σύμφωνα με τον καθηγητή, μία σχολή «θετικού αθροίσματος», δηλαδή, λύση «χωρίς
νικητές και νικημένους»… Μία
σχολή, την οποία υποστηρίζει
θερμά κι ο ίδιος, αλλά και πολλοί «ειδικοί», από τον επιστημονικό κόσμο που ασχολούνται με
την «επίλυση διεθνών συγκρούσεων» και θεωρεί, πως είναι η
μόνη εφικτή λύση!
Διαβάζοντας τη συνέντευξή του,
σχεδόν μας σοκάρει, η «ασπρόμαυρη» ανάλυσή του, η οποία
δεν εμπεριέχει ίχνος στοιχείων
που να αναφέρονται στην Διεθνή νομιμότητα…
Τα επιχειρήματα της, ταιριάζουν
περισσότερο σε ένα «υποψήφιο» στέλεχος του ΟΗΕ, και όχι
σε έναν καθηγητή Ελληνικού
Πανεπιστημίου!
Ο συγγραφέας, από ότι δείχνουν τα πράγματα, είναι ένθερμος «οπαδός» του περίφημου
«καζάν-καζάν» του Ερντογάν…
Δηλαδή, για την περιπτωσή μας:
«τα δικά μας δικά μας και τα
ξένα δικά μας» και, αν δεν μας
τα δίνουν περιμένουμε απλά,
την ευκαιρία να τα πάρουμε με
τη «σπάθα του Αλάχ»…
Εξάλλου, οι Τούρκοι ιθύνοντες,
δεν χάνουν την ευκαιρία να μας
το «υπενθυμίζουν», ακόμη και
στο τζαμί, πλέον, της «Αγίας
Σοφίας», πως ό,τι κερδίζουν με

το σπαθί τους, ανήκει για πάντα
στην Τουρκία και στο «μοναδικό Θεό που είναι ο Αλάχ»… Το
διαφημίζουν εξάλλου, σε όλα
τα τζαμιά της Τουρκίας, όπου
φέτος, πρόσθεσαν και την Αγία
Σοφία…
Μας εκπλήσσει συνεπώς το γεγονός πως ο καθηγητής, αναφερόμενος στην Τουρκία, υποστηρίζει, πως με μία λύση που θα
βασίζεται στη δεύτερη «σχολή
σκέψης», δεν θα υπάρχουν «νικητές και νικημένοι»...
Του θέτουμε συνεπώς το ερώτημα :
Αν κάποιος έρθει στο σπίτι του
και διεκδικήσει το μισό, τι θα
κάνει; Θα του το δώσει ή θα το
αρνηθεί; Και αν αυτός τον πιέζει
και απειλεί, πως θα το πάρει
με το ζόρι, τι θα κάνει; Θα το
υπερασπιστεί ή το πιο πιθανό,
σύμφωνα με τη θεωρία του, θα
το διαπραγματευτεί δίνοντάς
του, τελικά, με τη μέθοδο του
τουρκικού «καζάν-καζάν, το
ένα τέταρτο, για να αποφύγει τα
προβλήματα… Με την ελπίδα,
βέβαια, πως η υποχώρησή του
αυτή, δεν θα ωθήσει την άλλη
πλευρά, να επανέλθει και να το
διεκδικήσει ολόκληρο!
Μας προβληματίζει ιδιαίτερα
και το γεγονός, ότι θεωρεί πως
ο «νόμος του ισχυρού», υπερισχύει όλων των άλλων, δηλαδή,
των Διεθνών Συμβάσεων, των
Συνθηκών και του Δίκαιου της
Θάλασσας!
Δεν μας εκπλήσσει επίσης, ότι
είναι η «Δεύτερη οπτική» που
υιοθετείται διεθνώς και από τους
επιστήμονες που ασχολούνται
με την επίλυση διεθνών συγκρούσεων…
Εφόσον, όλοι γνωρίζουμε, πως η
δράση τους αυτή, δεν έχει σχέση
με κάποιας μορφής δικαιοσύνη,
επιδιώκουν απλά να είναι αυτοί,
για λόγους ευνόητους, που θα
προσθέσουν στο βιογραφικό
τους, «τη λύση» ενός προβλήματος.
Υποστηρίζει επίσης, σχεδόν τυφλά, την τουρκική άποψη, πως
τάχα, η Ελλάδα, «έλαβε» πολύ
περισσότερα εδάφη, από αυτά
που της αναλογούσαν με βάση
τον πληθυσμό των Ελλήνων
στην Μακεδονία και τη Θράκη!
Δεν μας ξεκαθαρίζει όμως, πως
οι Τούρκοι, που υποστηρίζουν
πως έχουν σήμερα, πάνω από
τα 80 εκατομμύρια «Τούρκους»
κατοίκους στη χώρα τους; Δεν
νομίζω να τους μετέφεραν από
τη βαθιά Ανατολή!
Ούτε μας λένε, που πήγαν και
τι έγιναν, τα εκατομμύρια των
Χριστιανών που κατοικούσαν
στη σημερινή Τουρκία, πριν την
άφιξη των Οθωμανών. Ούτε μας
εξηγεί, τι έγιναν οι εκατοντάδες
χιλιάδων Χριστιανών κατοίκων
που ζούσαν στην Τουρκία και
μετά την ανταλλαγή πληθυσμών

ανάμεσα σε Βενιζέλο και Ατατούρκ;
Τέλος, δεν μας εξηγεί γιατί αναγκάσθηκαν να φύγουν από την
Τουρκία, οι περίπου 100,000
«Ρωμιοί» της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τένεδου,
παρά το γεγονός μάλιστα, ότι η
παραμονή τους προστατεύονταν
και ήταν «εγγυημένη» από Συνθήκες, καθώς και με αντάλλαγμα
την παραμονή μουσουλμανικών
πληθυσμών στη Θράκη…
Όμως, ενώ οι Μουσουλμάνοι
της Ελλάδας τριπλασιάστηκαν,
οι «Ρωμιοί» της Τουρκίας «εξαφανίστηκαν»!
Σύμφωνα με την συνέντευξή του,
ο κύριος Ηρακλείδης, υποστηρίζει πως, τάχα, η Τουρκία του Ερντογάν, άλλαξε την πολιτική της
απέναντι στην Ελλάδα και την
Κύπρο, εξαιτίας του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας κ.
Μολυβιάτη και του πρόεδρου
της Κύπρου, Τάσο Παπαδόπουλο, τόσο στο Αιγαίο όσο και
στο Κυπριακό, μετά το αρνητικό
δημοψήφισμα στο σχέδιο Ανάν,
στην Κύπρο.
Επειδή, τάχα, «θεώρησε» πως
οι Έλληνες τον κορόιδευαν…
Σαν να μας λέει δηλαδή πως και
το «νέο-οθωμανικό όνειρο» του,
δεν το «εκκόλαψε» επί δεκαετίες
το βαθύ κράτος της Τουρκίας και
στη συνέχεια, ο Ερντογάν έβαλε
την «ισλαμική του πούδρα» και
το παρουσίασε σαν δικό του!
Επίσης, δείχνει να συμμερίζεται
και την άποψη των Τούρκων
πως, τάχα, οι Έλληνες έκαναν
πολλές προβοκάτσιες ενάντια
στην Τουρκία, όπως:
Τον εξοπλισμό των Ελληνικών
νησιών στο Ανατολικό Αιγαίο,
τις «απειλές» για επέκταση των
χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.
Την συμφωνία-απόφαση, για
την δημιουργία του αγωγού East
Med. Αλλά και την υπογραφή
της συμφωνίας, για την ΕλληνοΑιγυπτιακή ΑΟΖ, κ.ά.
Το περίεργο είναι, πως ο «Έλληνας καθηγητής» υιοθετεί και
μας αραδιάζει, σχεδόν όλα, τα
προπαγανδιστικά επιχειρήματα
της Τουρκίας, επιχειρήματα που
θα μπορούσαν να έχουν κάποιο
νόημα, αν η Ελλάδα ήταν προτεκτοράτο της!
Το περίεργο είναι, πως ο «Έλληνας καθηγητής» δεν θεώρησε
καν απαραίτητο, να αναφέρει,
τουλάχιστον, τις βασικές θέσεις
της Ελληνικής και της Ελληνοκυπριακής πλευράς! Δεν μίλησε
καθόλου, για την εγκατάσταση
ολόκληρης Τούρκικης Στρα-

τιάς, με εκατοντάδες αποβατικά
σκάφη, απέναντι στα Ελληνικά
νησιά.
Δεν έκανε καμία αναφορά στην
«απειλή πολέμου» της Τουρκίας, σε περίπτωση που η Ελλάδα
απαιτήσει έμπρακτα τα δικαιώματά της, που εμπεριέχει η
Σύμβαση της Θάλασσας για την
ΑΟΖ, ούτε και για το δικαίωμα
που έχουν, κράτη όπως η Ελλάδα και η Αίγυπτος, να καθορίζουν την δική τους ΑΟΖ…
Υπάρχουν βέβαια κι άλλα «μαργαριτάρια», στη συγκεκριμένη
συνέντευξη, που όμως, λόγο χώρου, δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε…
Μας κινεί όμως την περιέργεια,
πως μία σοβαρή εφημερίδα,
σαν την Καθημερινή, δεν δημοσιεύει ταυτόχρονα, τουλάχιστον,
έναν μικρό αντίλογο με τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, της
Ελληνικής…
Εξάλλου, είναι μία εφημερίδα
που δεν διαβάζεται μόνο από
τους «ειδικούς»!
Διαβάζοντας την συνέντευξη
αυτή, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα γιατί επικράτησαν, τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα
και ιδιαίτερα στην Κύπρο, οι
«φοβικές» πολιτικές, που στηρίζονταν στην λογική της δεύτερης
«σχολής σκέψης», και συνεπώς
των «μονόπλευρων» υποχωρήσεων…
Αν και δεν μας εκπλήσσει, κατανοούμε, επίσης καλύτερα γιατί
οι υποστηρικτές της δεύτερης
«σχολής σκέψης» είναι, όπως
και οι Τούρκοι, τόσο επικριτικοί
απέναντι σε ένα διπλωμάτη και
πολιτικό, του αναστήματος του
κ. Μολυβιάτη!
Με τα λεγόμενα του «Έλληνα
καθηγητή μας», αναρωτιόμαστε:
«Με τέτοιους πατριώτες, τι τους
θέλουμε τους εχθρούς»…
Αναρωτιόμαστε επίσης, στην
Πάντειο δεν υπάρχει κάποιο
«κριτήριο σφαιρικότητας» της
γνώσης και της ενημέρωσης;
Τέλος, μας εκπλήσσει και το
γεγονός πως ο κ. Ηρακλείδης,
γιος ενός άξιου Διπλωμάτη, που
μάλιστα υπηρέτησε και στις
Βρυξέλλες, ως Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, να έχει, «για
δικούς του λόγους», καταλήξει,
σε τόσο αλλοπρόσαλλα συμπεράσματα…
Υποστηρίζοντας μάλιστα πως
το κάνει, για το συμφέρον της
Ελλάδας!
Σάκης Δημητρακόπουλος

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

