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Ε.Ε. : Υπάρχει μέλλον χωρίς 
κοινούς κώδικες;

 Κώδικες πολιτικούς, ηθικούς και οικονομικούς...

Oλοι γνωρίζουμε, ή 
το διαισθανόμα-

στε, πως για την ανάπτυξη μίας 
σύγχρονης οικονομίας, ψηφιακής  
και με υψηλό βαθμό αλληλεξάρ-
τησης, ο εθνικός χώρος, ακόμη 
και για τα μεγάλα κράτη,  είναι 
πλέον ανεπαρκής,  για να τους 
επιτρέψει μία υψηλού επιπέδου, 
ανταγωνιστικότητα... .Η τεχνολογι-
κή ανάπτυξη  έχει πλέον  μικρύνει 
τον πλανήτη και επιβάλει ένα νέο 
στάδιο, στην ανθρώπινη εξέλιξη!. 

Η εθνική απομόνωση, τα κλειστά 
σύνορα, οι δασμοί, και ο προστα-
τευτισμός, δεν μπορούν πλέον να 
συντελέσουν στη λύση! Δυστυχώς 
όμως, εξαιτίας των διαφορετικών 
και συχνά αντιφατικών θέσεων 
των κομμάτων, αλλά και ορισμέ-
νων «ειδικών», οι άνθρωποι είναι 
πολύ μπερδεμένοι και, δεν είναι 
σε θέση να κατανοήσουν το πρό-
βλημα και να υιοθετήσουν  μία 
ξεκάθαρη  θέση, σχετικά με την 
μελλοντική πορεία της  Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης … 

Όμως, η παγκοσμιοποίηση, δη-
μιουργεί   προβλήματα  και στη 
λειτουργία, της ίδιας της  δημο-
κρατίας, κυρίως λόγω της διεθνο-
ποίησης των προβλημάτων, σε 
συνδυασμό με την  ανεπάρκεια 
των εθνικών πολιτικών να τα 
αντιμετωπίσουν…  Σήμερα η πα-
γκοσμιοποίηση αποτελεί τη  μεγα-
λύτερη απειλή και  για το μέλλον 
της ίδιας της  δημοκρατίας και όχι  
υποχρεωτικά κάποια ολοκληρωτι-
κή ιδεολογία… 

Κι αυτό, γιατί  σε μία  παγκοσμι-
οποιημένη κοινωνία, τα δύο σκέ-
λη, το οικονομικό και το πολιτικό, 
αναπτύσσονται ασύμμετρα και 
δεν συμβαδίζουν… Η απελευθέ-
ρωση των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών, του εμπορίου, των 
κεφαλαίων, της τεχνογνωσίας… 
συνολικά, συνέβαλαν θετικά στην 
παγκόσμια αύξηση της παρα-
γωγής πλούτου…  Ειδικά στις 
αναπτυσσόμενες χώρες… Δημι-
ούργησε όμως και  πολλά, παγκο-
σμιοποιημένα πλέον, προβλήματα 
η αντιμετώπιση των οποίων δεν 
είναι εύκολη, εφόσον η  δημιουρ-
γία των σχετικών για την επίλυσή 
τους μηχανισμών σκοντάφτει, σχε-
δόν πάντα, στο κακώς εννοούμενο 
«εθνικό συμφέρον»! 

Το ερώτημα όμως σήμερα για μας 
είναι, τι κάνουμε και ποια Ευρώπη 
θέλουμε;

Σίγουρα, η δημιουργία των «Ηνω-
μένων Πολιτειών της Ευρώπης», 
σύμφωνα με το αμερικανικό μοντέ-
λο είναι σχεδόν αδύνατη, εφόσον 
το Ευρωπαϊκό πολιτισμικό και 
ιστορικό υπόβαθρο είναι πολύ 
πλούσιο και πολυσύνθετο, που θα 
ήταν και αδιανόητο να «ισοπεδω-
θεί»… Κατά συνέπεια  η δημιουρ-
γία μιας  Ευρώπης, που θα  στηρί-
ζεται, όπως η Αμερική, σε κάποιο 
υλιστικό όραμα οικονομικής ευη-
μερίας, δεν είναι αρκετό...

Για να «ξεπεραστεί» αυτό το πρό-
βλημα άλλοι, υποστηρίζουν ένα 
είδος «ομοσπονδοποίησης της 
Ευρώπης», το   χτίσιμο δηλαδή 
μιας «νέας ενιαίας ευρωπαϊκής 
ταυτότητας» και τη δημιουργία 
ενός νέου επιπέδου «πατριωτι-
σμού», του ευρωπαϊκού, που θα  
εξασφάλιζε και την απαραίτητη 
συνοχή, για την ομαλή λειτουρ-
γία της νέας αυτής οντότητας!  

Το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο 
και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια 
και θέληση, εξάλλου και οι «πατέ-
ρες της Ενωμένης Ευρώπης» το 
προσπάθησαν, κατά κάποιο τρό-
πο, απέτυχαν όμως επειδή δεν κα-
τάφεραν να πείσουν  ούτε τις ΗΠΑ 
ούτε και τους επικεφαλής των τότε 
ιδρυτικών μελών! 

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλά-
ξει, πρώτον γιατί έχουμε αποκτή-
σει εμπειρία, δεύτερον γιατί  ζούμε 
πλέον σε μία παγκοσμιοποιημένη 
κοινωνία και τρίτον επειδή  δεν 
έχουμε άλλη επιλογή, αν θέλουμε  
οι χώρες της Ευρώπης, μικρές 
και μεγάλες, να έχουν και  αύριο, 
τη δυνατότητα να παίξουν κάποιο 
σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο 
γίγνεσθαι!  
  
Ας δούμε όμως μερικά από  τα βα-
σικά χαρακτηριστικά και τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις, για την 
επιτυχία του εγχειρήματος:

Α. Να αποδεχτούν όλα τα Μέλη της 
ΕΕ, με λόγια και με έργα, το κοινό  
μας Ευρωπαϊκό παρελθόν, για το 
οποίο θα πρέπει, βασικά,  και να 
είμαστε περήφανοι, παρά το γε-
γονός ότι εμπεριέχει και ιστορικά 
στοιχεία για τα οποία, σήμερα, 
δεν είμαστε κατ΄ανάγκην υπερή-
φανοι… 

Β. Χρειαζόμαστε έναν «Ευρω-
παϊκό ηθικό, πολιτικό αλλά και 
οικονομικό  κώδικα», οι γενικές 
και αόριστες   αρχές, τύπου τα 
«Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», 
δεν αρκούν, εφόσον πρόκειται για 
ένα «θεωρητικό εργαλείο αρχών»,  
το οποίο δεν αρκεί για την  αντι-
μετώπιση των συγκεκριμένων και 
«μαζικών» προβλημάτων που, ένα 
κράτος η μία ενότητα όπως η ΕΕ, 
καλούνται να διαχειριστούν…

 Γ. Το σημερινό ευρωπαϊκό «όρα-
μα», της «απόλυτης δημοκρατί-
ας»,  των ανεξέλεγκτων δικαιωμά-
των ορισμένων  μειονοτήτων, της 
απόλυτης ανεξιθρησκίας, χωρίς 
έστω και κάποιας υποχρέωσης 
«προσαρμογής της στα ευρωπαϊ-
κά δεδομένα» πρέπει να το  επα-
νεξετάσουμε… Λχ η συστηματική 
άρνηση οποιασδήποτε έννοιας 
ή πρότυπο συλλογικότητας που 
εμπεριέχει την έννοια της πατρίδας 
ή της θρησκείας είναι κοντόφθαλ-
μη και πολλές φορές απαράδεχτη. 
Το ίδιο ισχύει και με την «αντιρα-
τσιστική» υστερία, μέρους του Τύ-
που,  που  και αυτή, με τη σειρά 
της, ενισχύει τα «αντισυστημικά» 
και αντιευρωπαϊκά  ρεύματα…
 
Δ. Πρέπει, άνθρωποι των γραμ-
μάτων, φιλόσοφοι, πολιτικοί, συν-
δικαλιστές,… να συνεργαστούν 
στην σύνταξη αυτού του «Κώδι-
κα», ο οποίος θα πρέπει να γίνει 
το απαραίτητο και  πολυδιάστατο, 
ευρωπαϊκό ηθικό, πολιτικό και οι-
κονομικό εργαλείο,  που θα εμπε-
ριέχει  τις απαραίτητες θεωρητικές 
αρχές αλλά και θα προτείνει «ρε-
αλιστικές  απαντήσεις» στα σύγ-
χρονα προβλήματα της κοινωνίας 
μας... Εννοείται πως  θα πρέπει 
επίσης να τεθεί σε δημόσιο διάλο-
γο… Είναι προτιμότερο, αν χρεια-
στεί, να παραμεριστούν ορισμένα 
ευαίσθητα θέματα,  προκειμένου 
να επιτευχθεί μία όσο γίνεται πιο 
ευρεία αποδοχή! Και θα συμβάλει 
θετικά στη σταδιακή και αναίμακτη 
μεταφορά  αρμοδιοτήτων,  από το 
εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο!
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  ΤΟ
  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  ΤΟΥ
  ΕΚΔΟΤΗ

Ιερά Μητρόπολη Βρυξελλών
Ετήσιες εκδηλώσεις

Το 2017, 60η Επέτειος                                           
της Ελληνοβελγικής Σύμβασης

Ο Τραμπ είναι ίσως ο πιο αμ-
φιλεγόμενος πρόεδρος που 

εκλέχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες της Αμερικής, είναι ο πρόεδρος 
που κατάφερε να στρέψει εναντίον 
του όλες τις  ελίτ της ευρωπαϊκής 
Δύσης, τόσο αυτές που χαρακτη-
ρίζονται ως «δεξιές» όσο και τις 
«αριστερές»… 

Ενδιαφέρον λογικό, εφόσον οι 
ΗΠΑ παρέχουν, τουλάχιστον μέ-
χρι σήμερα, την προστασία τους, 
σε όλες τις ευρωπαϊκές ελίτ, από 

τον «κεντροαριστερά» μέχρι τη 
«δεξιά», μια  προστασία την οποία 
ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει! 
Υποχρεώνοντας μάλιστα τους Ευ-
ρωπαίους να πληρώνουν «περισ-
σότερα» για την Άμυνά τους… Λες 
και δεν το κάνουν ήδη και σήμερα, 
οι λαοί τους… 

Αναμφισβήτητα όμως πρέπει να 
παραδεχτούμε πως, ένα οποιοδή-
ποτε και απότομο «κενό ισχύος» 
στην περιοχή μας, είναι επικίνδυ-
νο για όλους,  εφόσον  υπάρχει 

περίπτωση,  χώρες «επιθετικές» 
να σπεύσουν να επωφεληθούν, 
κάτι που σίγουρα μας αφορά κι 
εμάς τους Έλληνες… Ειδικά αν 
λάβουμε υπόψη μας την συνεχώς 
αυξανόμενη επιθετικότητα της γεί-
τονάς μας Τουρκίας… 

Για να υλοποιήσει όμως, ο νέος 
πρόεδρος των ΗΠΑ, μια οποια-
δήποτε σημαντική αλλαγή στην 
εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων 
Πολιτειών, προϋποθέτει και τη 
χειραγώγηση, από το νέο πρόε-

δρο, του πανίσχυρου  «στρατιω-
τικο-βιομηχανικού λόμπυ», κάτι το 
οποίο προσπάθησαν και απέτυ-
χαν αρκετοί αμερικανοί πρόεδροι! 
Σίγουρα, είναι πολύ νωρίς να κρί-
νουμε σήμερα, ποιες θα είναι τελι-
κά οι καινοτομίες που θα εισάγει 
στην πολιτική του, τόσο στον οικο-
νομικό τομέα, όσο και στις σχέσεις 
με τις άλλες χώρες, εξάλλου, οι πο-
λιτικοί, άλλα λένε προεκλογικά και 
άλλα κάνουν στη συνέχεια…
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Το 2017, κλείνουμε τα  60 Χρόνια 
από την υπογραφή της Ελληνο-
βελγικής Σύμβασης που έγινε το 
1957. Βέβαια, όλοι σχεδόν γνωρί-
ζουμε πως οι πρώτοι Έλληνες αν-
θρακωρύχοι  ήρθαν, χρόνια πριν, 
ερχόντουσαν ήδη από το 1953-54 
με ατομικές συμβάσεις εργασίας, 
εξάλλου στο μεγάλο και ιστορικό 
πλέον ατύχημα του 1956, που έγι-
νε  σε ανθρακωρυχείο στις Μαρ-
σινέλες και  είχε πάνω από 260 
νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους 
υπήρχαν και έξι (6) Έλληνες! 

Απλά την εποχή εκείνη, το Ελληνικό 
Κράτος μετά το τέλος του εμφυλίου, 
βρισκόταν  σε τέτοια χάλια , που το 
μέλλον και  οι προοπτικές ασφάλι-
σης των Ελλήνων ανθρακωρύχων, 
ήταν για αυτούς «μακρινό πρόβλη-
μα»… Ειδικά που έτσι κι αλλιώς το 
συνάλλαγμα έρρεε ακατάπαυστα…
Χρειάστηκε να «αντιδράσουν» οι 
ίδιοι οι Βέλγοι για αυτή την κραυ-
γαλέα πλέον «αδιαφορία»  της Ελ-
ληνικής πλευράς, και να ζητήσουν 
ο ίδιοι την  πλήρη ασφαλιστική κά-
λυψη,  στις χιλιάδες υπηκόους τους 
που εργάζονταν ήδη στα βελγικά 
ανθρακωρυχεία! 
Στην ουσία, η βελγική πλευρά «αντι-
λήφτηκε» το πρόβλημα,  όταν ξεκί-
νησαν διαπραγματεύσεις, το 1956, 
με την Ισπανία, για την προετοιμα-
σία της Ισπανοβελγικής Σύμβασης, 
η οποία υπογράφτηκε το 1957 λίγο 
πριν την υπογραφή της Ελληνι-
κής… 

Αποτέλεσμα  να υπάρχουν σήμερα 
ορισμένοι  «ιστορικοί των βιβλιοθη-
κών», που  γράφουν πως το δεύτερο  
ρεύμα μεταναστών στο Βέλγιο μετά 
τον πόλεμο, μετά τους Ιταλούς, ήταν 
οι Ισπανοί και όχι οι Έλληνες!
Βέβαια, και όταν έφθασε για δια-
πραγμάτευση η Ελληνική Αντιπρο-
σωπία, τα πράγματα δεν ήταν πολύ 
καλύτερα, εφόσον, χωρίς καν να 
ζητήσουν από τους υπηρετούντες 
την εποχή εκείνη  διπλωμάτες στο 
Βέλγιο, να τους ετοιμάσουν μία έκ-
θεση με την οποία να αναφέρονται 
τα ήδη κεκτημένα δικαιώματα ώστε, 
με βάση  αυτά, να ετοιμάσουν τις δι-
κές τους προτάσεις…  Απλά ήρθαν 
με ένα  σχεδόν πρόχειρο σημείωμα!
Από ότι είχε συζητηθεί τότε, τους 
έδωσαν, οι ίδιοι οι Βέλγοι, αντίγρα-
φο την Ιταλοβελγικής Σύμβασης, 
συμβουλεύοντάς  τους να αντιγρά-
ψουν το περιεχόμενο, να το προ-
σαρμόσουν  και να τους το δώσουν! 
Εξάλλου, ο λόγος που είχαν αρνη-
θεί τις προηγούμενες προτάσεις της 
Ελληνικής αντιπροσωπίας  ήταν 
απλός, δεν μπορούσαν να υπο-
γράψουν ένα κείμενο, που δεν ήταν 
εναρμονισμένο με τα «κεκτημένα» 
της χώρας…   

Επειδή δεν είχαμε μια συγκεκριμένη 
ημερομηνία «έναρξης» της ελληνι-
κής μετανάστευσης, υιοθετήσαμε 
την επίσημη, δηλαδή της υπογρα-
φής της Ελληνοβελγικής Σύμβασης!
Σε πρόσφατη πανβελγική συνάντη-
ση, μετά από πρόσκληση της Ελλη-
νικής  Κοινότητας Βρυξελλών στην 
έδρα της, αποφασίστηκε να καταρ-
τίσουμε, όλοι οι Φορείς μαζί, ένα 
πρόγραμμα εκδηλώσεων το οποίο  
θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 
2017, το δε συντονισμό του προ-
γράμματος θα αναλάβει η Ελληνική 
Κοινότητα Βρυξελλών. 

Σάκης Δημητρακόπουλος 

Παραθέτουμε το προσωρινό πρό-
γραμμα  εκδηλώσεων με την επι-
φύλαξη να το τροποποιήσουμε αν 
χρειαστεί : 
15.01.2017 Κοπή Βασιλόπιτας   
στην αίθουσα της Κοινότητας  με τη 
συμμετοχή των μαθητών του ελληνι-
κού σχολείου. 
4.03.2017   Καρναβάλι στην αίθου-
σα  Κερασιά της  ΕΚΒ.
25.03.2017 Ελληνική Εθνική Εορτή  
(1821). Στην αίθουσα της Κοινότη-
τας με την παρουσία της Εκκλησίας  
των Διπλωματικών Υπηρεσιών και 
Φορέων αλλά και τους ελληνικής 
καταγωγής εκλεγμένους  στις διά-
φορες περιφέρειες και δήμους της 
περιφέρειας των Βρυξελλών.
1.04.2017 Παρουσίαση Ελληνικής 
και κλασικής μουσικής από τη Φι-
λαρμονική. Η εκδήλωση συνδιοργα-
νώνεται με το φιλανθρωπικό μη κερ-
δοσκοπικό οργανισμό ΄΄Urgences 
Grèce΄΄ στο θέατρο του πολιτιστι-
κού κέντρου Jacques Franc. Τα 
έσοδα θα διατεθούν για τις κινητές 
ιατρικές μονάδες ΄΄ΑΡΓΩ΄΄.
08/04/2017 Ημερίδα στο Ελληνικό 
και Δαπολιτιστικό Κέντρο Βρυξελ-
λών  με θέμα την μετανάστευση των 
Ελλήνων στο Βέλγιο και ομιλητή το 
Σάκη  Δημητρακόπουλο,  στη γαλλι-
κή γλώσσα, με παράλληλη προβολή  
αποσπασμάτων από το ντοκιμαντέρ 
της ΕΡΤ3 « Διασπορά».  
01/05/2017 Ξενάγηση από το Ελ-
ληνικό Κέντρο Βρυξελλών μιας 
ομάδας +/-50 ατόμων στο ανθρα-
κωρυχείο Blégny της Λιέγης. 
12.05.2017 Εγκαίνια ενός  μουσείου  
φωτογραφίας της ελληνικής μετανά-
στευσης. Αναμένουμε να έχουμε 30 
πανό με εικόνες. 
13.05.2017 Ημερίδα  σε ένα χώρο 
της πόλης, ΄΄Salle Aurore;΄΄. Εναρξη 
στις 13:00 με παρουσίαση ταινιών 
για τη ζωή στο ανθρακωρυχείο,  ανά-
γνωση κειμένων από  μαθητές για τη 
ζωή των παππούδων τους. Εκθεση 
φωτογραφίας, παρουσίαση μέρους  
θεατρικού έργου για τους ανθρακω-
ρύχους... 
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Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016, 
πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 
και φέτος, οι εκδηλώσεις  του Ιε-
ρού Μητροπολιτικού Ναού των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελ-
λών. 
Η Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στον 
Μητροπολιτικό Ναό προεξάρχοντος 
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Γερμανίας κ. Αυγουστίνου, ως προ-
σκεκλημένος του Σεβασμιότατου 

Μητροπολίτη μας κ. Αθηναγόρα. 
Στη Θ. Λειτουργία έλαβαν μέρος: ο 
Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγό-
ρας, οι Αρχιεπίσκοποι κ. Σίμων του 
Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αχαΐας κ. 
Αθανάσιος Διευθυντής του Γραφεί-
ου της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο 
Τελμησού κ. Ιώβ του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου και οι Θεοφιλέστατοι 
Επίσκοπος κ. Δοσίθεος του Πατρι-
αρχείου Γεωργίας, ο Επίσκοπος 
Αριανζού Βαρθολομαίος της Μητρο-
πόλης Γερμανίας και Χωρεπίσκο-
πος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος Διευ-
θυντής του Γραφείου της Εκκλησίας 
της Κύπρου.

Στο λόγο του, ο Μητροπολίτης Γερ-
μανίας, αναφέρθηκε εκτενώς στο 
ρόλο της Ορθοδοξίας σε μια Ευρώ-
πη που κλυδωνίζεται από τις σύγ-
χρονες προκλήσεις, και  στις λύσεις 
που μπορεί να δώσει, στο αδιέξοδα 
του σύγχρονου ανθρώπου… 

Παρέστησαν στη Θεία Λειτουργία 
ο Πρέσβης της ΜΕΑ, κ. Ανδρέας 
Παπασταύρου,  ο Αναπληρωτής 
Μόνιμος Αντιπρόσωπος κ. Αργύρι-
ος Μακρής, ο κ. Βασίλειος Κατακα-
λίδης, Α´ Σύμβουλος της Ελληνικής 
Πρεσβείας, η Διευθύνουσα του 
Προξενικού Γραφείου της Ελλάδος 
στις Βρυξέλλες κα Ελένη Πετρου-
λά, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών 

Αρχών της Ελλάδος στο  Βέλγιο, 
με επικεφαλής τον Αντιστράτηγο κ. 
Νικόλαο Ζαχαριάδη και τον Υπο-
ναύαρχο κ. Σπυρίδωνα Κονιδάρη, 
πρόεδροι φορέων και εθνικοτοπι-
κών συλλόγων, καθώς και πλήθος 
πιστών. 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βελ-
γίου κ. Αθηναγόρας ευχαρίστησε, 

το Θεό, όλους τους παρευρισκόμε-
νους, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο  
Μητροπολίτη Γερμανίας, τον οποίο 
και ευχαρίστησε που ανταποκρίθη-
κε  στην πρόσκληση του και ανα-
φέρθηκε με τα καλύτερα λόγια, στην 
καλοσύνη και τη σοφία που τον χα-
ρακτηρίζει.  

Στην αντιφώνησή του ο Σεβασμιό-
τατος  Μητροπολίτης Γερμανίας κ. 
Αυγουστίνος, αφού ευχαρίστησε 
τον Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθη-
ναγόρα, αναφερόμενος με τα καλύ-
τερα λόγια στο έργο που επιτελεί, 
χαιρέτησε τον Απόδημο Ελληνισμό 

του Βελγίου, υπογραμμίζοντας  τον 
σημαίνοντα ρόλο που οφείλει να 
διαδραματίσει στην Ευρώπη, χωρίς 
όμως να χάσει τις ρίζες και την ταυ-
τότητά του. 

Ακολούθησε η καθιερωμένη δεξίωση 
στο πολιτιστικό κέντρο του σχολείου 
Sint-Jan Berchmans College, όπου 
Ελληνικοί Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι 
των Βρυξελλών,  παρουσίασαν χο-
ρούς από όλη την Ελλάδα. Η σειρά  
με την οποία το κάθε χορευτικό συ-
γκρότημα πέρασε ήταν: Ελληνικό 
Κέντρο, TRADIDANCE, Ελληνική 
Κοινότητα, Λύκειο Ελληνίδων, Σύλ-
λογος Θρακιωτών και Σύλλογος 
Κρητών.    

Εκλογή του Νέου Προέδρου των ΗΠΑ και επιπτώσεις

Αποψη από  τη δεξίωση της Μητρόπολης

Στιγμιότυπο από τη Θεία Λειτουργία προεξέχοντος του Μητροπολίτη 
Γερμανίας κ. Αυγουστίνου
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Από 23 έως 27 Νοεμβρίου 2016, 
οργανώθηκαν στις Βρυξέλλες, 

μία σειρά εκδηλώσεων,  με στόχο 
την ανάδειξη και την ενίσχυση της 
Ικαρίας.

Στις 23 - 24 Νοεμβρίου 2016, το 
βράδυ, εκτελέστηκαν  Ικαριώτικες 
συνταγές από τον διακεκριμένο 
σεφ Μάνο Μακρυγιαννάκη,  στο  
εστιατόριο PHILEMA των Βρυξελ-
λών μαγειρεμένες από την Καλλιό-
πη Καρναβά, που ήρθε από την 
Ικαρία

Στις  25 Νοεμβρίου 2016,  Παρου-
σιάστηκε  «ο μονόλογος»  «ΤΟ 
ΒΑΡΚΟΥΛΑΚΙ»,  ένα θεατρικό 
μονόπρακτο του Κωνσταντίνου 
Βατούγιου, με την  Ηλέκτρα Τσα-
καλία, που  παρουσιάζει,  σε μια 
δραματοποιημένη εκδοχή,  τη ζωή 
της  94χρονης, εν ζωή σήμερα, 
Ικαριώτισσας, Αργυρώς Τρυπου-
λά… 
Ακλούθησε  μουσική βραδιά με 
ζωντανή  παραδοσιακή μουσική 
από την Ικαρία με τον Νίκο Κου-
ντούπη, που ήρθε  από το  Λιβάδι 
της Ικαρίας και φαγητό.   

Στις 26 Νοεμβρίου 2016,  Παραδό-
θηκαν μαθήματα παραδοσιακού 
χορού από την Χριστιάνα Κατσα-
ρού και το ΙΚΑΡΙΩΤΙΚΟ  ΠΑΝΗ-
ΓΥΡΙ,  με την ικαριώτικη ορχήστρα 
του Νίκου Πλάκα “O Ολλανδός  
και η παρέα  του”. Το φαγητό μα-

γείρεψε  ο Νίκος  Κουντούπης.
Στις  27 Νοεμβρίου 2016, Έγινε 
η προβολή της βραβευμένης ται-
νίας «LUDLOW, « Οι Έλληνες 
στους πολέμους του  άνθρακα», 
που σκηνοθέτησε ο Λεωνίδας 
Βαρδαρός, στο Art Base.  Αναφέ-
ρεται στην πιο βίαιη και αιματηρή 
σελίδα του εργατικού κινήματος 
στο Κολοράντο της Αμερικής το 
1914, όπου παρουσιάζει  και την 
άγνωστη συμβολή των Ελλήνων… 
Μετά την προβολή  ακλούθησε συ-
ζήτηση με τον σκηνοθέτη. 

∆ιοργανωτής των  προαναφερό-
μενων εκδηλώσεων, είναι ο  νεο-
σύστατος «Σύλλογος, Φίλων της 
Ικαρίας asbl και τα έσοδα όλων 
των εκδηλώσεων θα διατεθούν σε 
κοινωνικά έργα για το νησί. Φετι-
νός  στόχος  είναι η ενίσχυση της 
τοπικής οργάνωσης η «Βοήθεια 
στο σπίτι» που φροντίζει τους 
υπερήλικες του νησιού. 

Σημείωση: Επειδή  σχεδόν όλα τα 
Μέλη του Συλλόγου είναι άπειρα, 
και επειδή ακούσαμε πολλούς να 
λένε: Είμαστε περίεργοι να δούμε 
πόσα χρήματα θα καταλήξουν στον 
τελικό τους στόχο, δηλαδή ενίσχυ-
ση  «στο σπίτι που φροντίζει τους 
υπερήλικους»,  καλό θα ήταν ο οι-
κονομικός απολογισμός, να γίνει 
δημόσια… Εξάλλου θα ήταν κρίμα 
να μην συνεχιστεί η όμορφη αυτή 
πρωτοβουλία.   

Επέτειος του Ολοκαυτώματος 
του Αρκαδίου

Σύλλογος Κρητών Βελγίου                                                                                                   

ΔΙΑΛΕΞΗ  - Μέγας Αλέξανδρος 
asbl   18/11/2016. Ο Ελληνοβελ-
γικός Σύλλογος  «Μέγας Αλέξαν-
δρος» του Σαρλερουά, διοργά-
νωσε με επιτυχία στις 18/11  μία 
ιδιαίτερα  ενδιαφέρουσα διάλεξη  
με θέμα: « Ο μηχανισμός των 
Αντικυθήρων με βάση τα στοιχεία 
που έφεραν στο φώς οι τελευταίες  
έρευνες, στην αίθουσα «Maison 
des Médecins » .  Το θέμα επιμε-
λήθηκε και παρουσίασε  ο καθη-
γητής   Prof. E. Νικολαΐδης  (FNRS 
- Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ το Σάββα-
το 17/12  2016. O Πολιτιστικός 

Σύλλογος Θράκης Βρυξελλών δι-
οργάνωσε την καθιερωμένη ετή-
σια Χριστουγεννιάτικη γιορτή το 
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 στην 
σάλα του Birmingham Palace στο 
Anderlecht.

Λύκειο Ελληνίδων Βρυξελλών   
18/12. Το Λύκειο Ελληνίδων Βρυ-
ξελλών διοργάνωσε την χριστου-
γεννιάτικη γιορτή του, με ελληνικά 
παραδοσιακά κάλαντα, χορούς 
από τις χορευτικές ομάδες του 
ΛΕΒ καθώς και εδέσματα, από 

το εστιατόριο Strofilia  την Κυρια-
κή 18 Δεκεμβρίου και  ώρα 13.00 
στο Centre Interinstitutionnel 
Europeen, στο  Overijse. 

Η Μήδεια του Δημήτρη Ζούγκου, 
στις Βρυξέλλες στις 11 Δεκεμβρί-
ου.  Η Μήδεια του Δημήτρη Ζού-
γκου παρουσιάστηκε  σε σκηνο-
θεσία Αυγουστίνου Ρεμούνδου και 
ερμηνεία των Έλενα Τυρέα (Μή-
δεια) και Έλσα Χωριανοπούλου 
(Χορός) την  Κυριακή 11 Δεκεμ-
βρίου στο Θέατρο De Lijsterbes.  

Μια συνεργασία του ΚΥΚΛΟΥ με 
την Ένωση Γονέων του Ελληνικού 
Τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολεί-
ου Βρυξελλών.
 
«Institut Orthodoxe Saint-
Jean-le-Théologien», Διάλεξη 
7/12. To Ινστιτούτο Θεολογίας 
«Institut Orthodoxe Saint-Jean-le-
Théologien» διοργάνωσε  διάλεξη  
με τον  ερευνητή  γεωπολιτικής  
του Πανεπιστημίου Paris VIII   Δρ.  
Βασίλη Πνευματικάκη στις 7/12, 
με θέμα:  « Église orthodoxe de 
Grèce, enjeux géopolitiques »  
(μτφρ: Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελ-
λάδας, γεωπολιτικά ζητήματα).

Σύντομη ανασκόπηση εκδηλώσεων

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΣΕΥΔΟ

«MARE MONSTRUM»   
Θεματική έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας 

Γιανακάκη στην Γκαλερί THEOREMA
Μετά την ομώνυμη και ιδιαίτε-

ρα επιτυχημένη έκθεσή της 
στην Γκαλερί Σκουφά της Αθήνας, 
η Μαρία Γιαννακάκη παρουσίασε  
στην Αίθουσα Τέχνης Theorema, 
στις Βρυξέλλες, 20 έργα που δημι-
ούργησε από τον Ιούνιο του 2015 
μέχρι τις παραμονές της έκθεσης 
στο Βέλγιο, με θέμα την απόγνω-
ση των ανθρώπων που βρίσκονται 
στο έλεος της θάλασσας – εκείνων 
που στην προσπάθεια να επιβιώ-
σουν έρχονται αντιμέτωποι με τον 
υγρό θάνατο. 

Με αφετηρία δύο μνημειακές συν-
θέσεις του Ζερικώ και του Ντελα-
κρουά που πραγματεύτηκαν το 
θέμα αυτό τον 19ο αιώνα, αλλά και 
το περίφημο έργο του Γύζη «Μετά 
την καταστροφή των Ψαρών», η 

Γιαννακάκη αποδίδει μέσα από 
τη ζωγραφική της την εικόνα των 
προσφύγων στις λέμβους. 

Ο τίτλος της έκθεσης, mare 
nοstrum-mare monstrum, με το 
λογοπαίγνιο που δημιουργεί υπαι-
νίσσεται τη ζοφερή πραγματικότη-
τα μιας θάλασσας που δεν αποτε-
λεί πλέον την κάποτε μεγάλη και 
κοινή αγκαλιά της Μεσογείου. 

Η Μαρία Γιαννακάκη δεν επιχει-
ρεί μια πολιτική ή ανθρωπιστική 
δήλωση με τα έργα της αυτά. 
Μέσα από την ίδια τη ζωγραφική 
πράξη κατορθώνει να προκαλέ-
σει στον θεατή αισθητική συγκί-
νηση, η οποία έχει τη δύναμη να 
αλλάξει την οπτική του για τη, 
δυστυχώς, γνώριμη πια εικόνα 

των προσφύγων στο νερό. Τα 
παιδιά, βασικό στοιχείο της ει-
κονογραφίας της χρόνια τώρα, 
η αγάπη της για το χαρτί και το 
μετάξι, η σινοϊαπωνική αίσθηση 
του γραφισμού και του διάκο-
σμου, και μαζί η δυτική ένταση 
της αυτονομίας του χρώματος, 
δημιουργούν εδώ συμπλέγματα 
ανθρώπινων μορφών που αιω-
ρούνται σε ζωγραφικές θάλασ-
σες από πρωσικό μπλε και δια-
σώζονται σε αλουμινοκουβέρτες 
από φύλλo χρυσού που καλύπτει 
την επιφάνεια των καμβάδων. 

Η Μαρία Γιαννακάκη αντιμάχεται 
την τραγικότητα του θέματος που 
πραγματεύεται αφιερώνοντας στον 
ανθρώπινο πόνο την ομορφιά της 
ζωγραφικής της.

Η έκθεση, την οποία επιμελήθηκε  
η ιστορικός τέχνης κ. Ελισάβετ 
Πλέσσα, τελεί  υπό την αιγίδα της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγεs (UNHCR). 

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν 
με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 10 
Νοεμβρίου παρουσία της εικαστι-
κού και πολλών φίλων της τέχνης 
και των γραμμάτων.  

Χαιρετισμούς απεύθυναν , ο αντι-
πρόσωπος  της Ύπατης Αρμοστεί-
ας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγεs 
(UNHCR) κ. Emmy Takahasi, ο 
Αντιδήμαρχος του Saint Gilles και 
αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού 
κ.  Carlo Luyckx  και η Διευθύντρια 
της Γκαλερί κα Κλεοπάτρα Λιακο-
πούλου.        

Θ λίψη στο πανελλήνιο προκάλε-
σε ο θάνατος του πρώην προ-

έδρου της ελληνικής Δημοκρατίας, 
Κωστή Στεφανόπουλου. Ο πρώην 
πρόεδρος της Δημοκρατίας απε-
βίωσε σε ηλικία 90 ετών από επι-
πλοκές πνευμονίας. ,μετά από την 
εισαγωγή του στο Νοσοκομείο την 
Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου, «με εμπύ-
ρετο και σοβαρή αναπνευστική 
δυσχέρεια». Η υγεία του ήταν ήδη 
επιβαρυμένη και παρά την εντατική 
θεραπευτική αγωγή, ο οργανισμός 
του δεν ανταποκρίθηκε και παρου-
σίασε ανεπάρκεια πολλαπλών ορ-
γανικών συστημάτων.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του 
Κωστή Στεφανόπουλου εξέφρασε 
συγκινημένος ο πολιτικός κόσμος 
της χώρας. Άπαντες επισήμαναν 
την ακεραιότητα και την ανιδιοτέ-
λεια του εκλιπόντος πρώην Προέ-
δρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
Ενδεικτικά δήλωσαν:

Ο Τσίπρας: «Ο πρώην Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Κωστής Στεφα-
νόπουλος υπήρξε ένας ακέραιος 
πολιτικός και άνθρωπος.» Ο εκλι-
πών, πρώην Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας υπήρξε ένας πολιτικός με 
ηθική και υψηλό όραμα για την κοι-
νωνία, την οποία υπηρέτησε, κατά 
τη μακρά πολιτική του διαδρομή, με 
γνώμονα πάντα το συμφέρον της 
χώρας. Θερμά συλλυπητήρια στην 
οικογένεια και στους οικείους του, 
αναφέρει ο Πρωθυπουργός.

Ο Παυλόπουλος: «Υπόδειγμα 
υπηρέτησης του δημοσίου συμ-
φέροντος ο Στεφανόπουλος.» Ο 
Κωστής Στεφανόπουλος υπήρξε, 
καθ’ όλη την σταδιοδρομία του 
και ιδίως ως Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, υπόδειγμα ανιδιοτελούς, 
αξιοπρεπούς και συνεπούς υπηρέ-
τησης του δημόσιου συμφέροντος. 
Υπό τα δεδομένα αυτά η συνολική 
πολιτική του διαδρομή συνιστά 

πραγματική εθνική παρακαταθήκη 
και δείκτη πορείας άσκησης πολι-
τικών και πολιτειακών καθηκόντων. 
Προς τους οικείους του εκφράζω τα 
θερμά μου συλλυπητήρια. Αιωνία 
η μνήμη του», αναφέρει στο συλ-
λυπητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυ-
λόπουλος. 
 
Το Ποτάμι: «Ο Κωστής Στεφα-
νόπουλος ήταν από τους αν-
θρώπους που εξύψωσαν την 
έννοια της πολιτικής.» Απέφυγε 
το λαϊκισμό, σε εποχές που αυτός 
κυριαρχούσε. Επέλεξε δύσκολους 
δρόμους κι ας ήξερε ότι θα έχουν 
πολιτικό κόστος. Ως Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, με την άψογη θεσμι-
κή λειτουργία του συνέβαλε στην 
αναβάθμιση του κύρους του θε-
σμού και η προσφορά του εκτιμή-
θηκε από τους πολίτες. Σε εποχές 
που η πολιτική απαξιώνεται, το πα-
ράδειγμά του ας αποτελέσει οδηγό 
για το είδος του πολιτικού που έχει 
ανάγκη η χώρα. Θερμά συλλυπητή-
ρια στους ανθρώπους του και την 
οικογένειά του», αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του το Ποτάμι.

H κηδεία του έγινε στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό και η 
ταφή του, σύμφωνα με τη δική του 
επιθυμία, στην Πάτρα στο Α’ Δημο-
τικό Κοιμητήριο.     

Θλίψη για το θάνατο 
του Κωστή Στεφανόπουλου

5 μέρες αφιερωμένες στην Ικαρία

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΛ-
ΓΙΟΥ παρουσιάζει το θεα-

τρικό έργο  του Λεωνίδα Πρου-
σαλίδη, σε σκηνοθεσία Πάνου 
Γουργιώτη.  

Οι Εφτά Λογικές Απαντήσεις εί-
ναι τα αναπάντητα ερωτήματα 
εφτά συνηθισμένων ανθρώπων. 
Ένα αίνιγμα που δεν κατάφεραν 
να λύσουν.
Το έργο είναι ακατάλληλο για 

κάτω των 15 ετών. Θα παι-
χθεί από τις 19 έως και τις 23 
Ιανουαρίου 2017 στις 8μ.μ. 
στο θέατρο DeLijsterbes, 
Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 
Kraainem, Bruxelles

Παίζουν οι: Μελίνα Δόγα, Ελένη 
Καξερή, Δημήτρης Μαλαφέκας, 
Γεωργία Νομικού, Λαέρτης Πα-
παχρόνης, Εύη Στοίδου, Μάκης 
Τικφέσης        

 «ΕΦΤΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ»
από το Ελληνικό Θέατρο Βελγίου

Η ζωγράφος Μαρία Γιαννακάκη με τον Αντιδήμαρχο
του Saint Gilles κ. Carlo Luyckx     

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των 
μελών του Συλλόγου Ελλήνων 

Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών, 
συνήλθε στις Βρυξέλλες, στις 15 
Οκτωβρίου 2016
Μετά τη θετική εισήγηση της Ελε-
γκτικής Επιτροπής και την έγκριση 
των πεπραγμένων και του οικονομι-
κού απολογισμού από τα μέλη του 
Συλλόγου, διενεργήθηκαν οι αρχαι-
ρεσίες για την εκλογή νέου ενδεκα-
μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 
τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής 
για την τριετία 2016 – 2019.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συ-
γκροτήθηκε σε σώμα ως ακολού-
θως: 
Πρόεδρος: Ηλίας Σωτήρχος (Ευρω-
παϊκή Επιτροπή) 
Α’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μαντζου-
ράτος (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 
Β’ Αντιπρόεδρος: Απόστολος Ιωα-
κειμίδης (συνταξ. Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής) 
Γενική Γραμματέας: Ελένη Μαλούτα 
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 
Ειδικός Γραμματέας: Κυριάκος Σκρί-
κας (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 
Ταμίας: Μαρία Έλενα Ελεφτέριε 
(Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή) 
Μέλη (αλφαβητικά): 
Δημήτρης Αψούρης (Eurocontrol) 
Γιάννης Καββαδάς (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή) 
Γιώργος Καρατσιουμπάνης (Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο) 
Έφη Κιτρίμη (Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή) 
Κωνσταντίνος Πώποτας (Δικαστή-
ριο της ΕΕ) 

Το νέο ΔΣ ευχαριστεί θερμά τα μέλη 
του απελθόντος ΔΣ που δεν συνεχί-
ζουν, για την προσφορά τους κατά 
την προηγούμενη τριετία.      

Ο Σύλλογος Κρητών Βελγίου, 
οργάνωσε και φέτος, Κρητική  

μουσικοχορευτική εκδήλωση  στις 
Βρυξέλλες, το Σάββατο 19 Νοεμβρί-
ου 2016, για να   εορτάσει τα 150 
χρόνια από την  ηρωική Επέτειο του 
Ολοκαυτώματος του Αρκαδίου.
 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 
οι Κρητικοί και οι φίλοι, από όλο το 
Βέλγιο και όχι μόνο, γέμισαν από 
νωρίς, την αίθουσα.
Ο πρόεδρος, Σταύρος Περδίκης,  
αφού ευχαρίστησε τους παρευρι-
σκόμενους και ιδιαίτερα τους εκπρο-
σώπους των φορέων,  ευχαρίστησε 
και όλους όσους συνέβαλαν στην 
προετοιμασία και τη διοργάνωση 
της Γιορτής.
Στη  συνέχεια διάβασε τον πανηγυ-
ρικό της Ημέρας και αναφέρθηκε, 
όχι μόνον  στον ηρωισμό και την 

αυταπάρνηση  των υπερασπιστών 
του Αρκαδίου, αλλά και τη μέγιστη 
σημασία που έχει ο  αγώνας  τους, 
ως  παράδειγμα για τη συνέχιση του 
Αγώνα, αλλά και ως έμπνευση για 
τις επόμενες γενεές!
Την εκδήλωση τίμησαν εκπρόσω-

ποι των Ελληνικών φορέων των 
Βρυξελλών και της Ελληνικής Κοι-
νότητας καθώς και Εθνικοτοπικών  
Συλλόγων.

Το χορευτικό του Συλλόγου, αφού 
χόρεψε παραδοσιακούς  κρητικούς 
χορούς,  μετέδωσε στη συνέχεια το 
κέφι του στους παρευρισκόμενους, 
οι οποίοι πέρασαν μία ευχάριστη 
και όμορφη βραδιά, με ποτό και με-
ζέδες, αλλά και με ζωντανή μουσική, 
από το συγκρότημα των αδελφών 
Ηλία και Δημήτρη Βλαμάκη.    

Ο πρόεδρος του Συλ. Κρητών κ. Περδίκης ενώ απευθύνει χαιρετισμό

Κωστής Στεφανόπουλος

Πως να γραφτείτε συνδρομητές
Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες να υποδείξουν, αν επιθυμούν 
να λαμβάνουν την εφημερίδα  ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά,  επικοινω-
νώντας με το Ελληνικό Κέντρο στο τηλέφωνο: +322 538.62.12 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση centrehellenique@skynet.be  Αν επιθυμείτε να 
λαμβάνετε την εφημερίδα ταχυδρομικά μπορείτε να ενισχύσετε  την 
προσπάθειά μας, ανάλογα με τις δυνατότητές σας, καταβάλλοντας μία 
συμβολική ετήσια συνδρομή,  στον ακόλουθο λογαριασμό : 

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

Φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι  5€. Εργαζόμενοι 15€,
 Οργανισμοί / Σύλλογοι 30€.   

COMMUNICATION : PROTOPOROS ABONNEMENT ANNUEL
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Χριστουγεννιάτικο κέρασμα στην πλατεία 
Σούμαν με συμμετοχή της Ελλάδας

Ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός 
Τουρισμού, γραφείο EOT Κάτω 

Χωρών σε συνεργασία με τον μη κυ-
βερνητικό οργανισμό “A Discovering 
Network”, συμμετείχαν με επιτυχία, 
στις 7 Δεκεμβρίου,  στο κέντρο της 
Ευρώπης και των Ευρωπαϊκών Ορ-
γάνων, στην Πλατεία Σούμαν των 
Βρυξελλών,  όπου κέρασαν Χριστου-
γεννιάτικα γλυκά, κουραμπιέδες και 
μελομακάρονα καθώς και συνταγές 
στους παρευρισκόμενους. 

Δίνοντας τη δυνατότητα, σε Έλλη-
νες και μη, να  ταξιδέψουν νοερά 
στην Ελλάδα, μέσα από χριστου-
γεννιάτικες μυρωδιές και γεύσεις, 
όπως εξάλλου έγινε και με τις άλλες 
διαφορετικές εθνικότητες που συμ-
μετείχαν, στη ζεστή αυτή εκδήλωση. 
Από Ελληνικής πλευράς, παράλλη-
λα με  την παραδοσιακή ‘Ελληνική 
κουζίνα και φιλοξενία, οι παρευρι-
σκόμενοι είχαν και την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τους διάφορους 
προορισμούς, στα πλαίσια καθι-
έρωσης της Ελλάδας ως ιδανικό 
τουριστικό προορισμό για όλο το 
χρόνο, προέβαλαν επίσης και την 
χειμερινή ομορφιά των ευπρόσδε-
κτων νησιών, πόλεων και ορεινών 
προορισμών της Ελλάδας. 

Ο ΕΟΤ, παρά την ακατανόητη, από 
κάθε σκεπτόμενο νου,  μεταφορά 
της έδρας του στην Ολλανδία, εξα-
κολουθεί ευτυχώς,  με στοχευμένες 
δράσεις υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, την προσπάθειά του, για την 
ανάδειξη και προώθηση της Ελλά-
δος ως προορισμό για υψηλής ποι-
ότητας τουρισμό, αλλά και για τον 
ποιοτικό εναλλακτικό τουρισμό....

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Με επισημότητα τελέσθηκε την 
Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 

η Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο 
της 28ης Οκτωβρίου στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών Βρυξελλών. 

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος 
Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου 
κ. Αθηναγόρας, με συμπαραστάτες 
τους κληρικούς της Μητρόπολης και 
παρουσία του Μητροπολίτη Αχαΐας 
κ. Αθανασίου, των επισήμων αρ-
χών της Ελλάδος και της Κύπρου 
στο κράτος του Βελγίου με επικε-
φαλής την Πρέσβη της Ελλάδας, 
κυρία Ελευθερία Γαλαθιανάκη, τις 
στρατιωτικές αρχές, τον Πρέσβη 
της Κύπρου κ. Αντωνίο Γρίβα, τον 

μόνιμο ελληνικό αντιπρόσωπο της 
Ελλάδας Πρέσβη κ. Παπασταύρο 
και πλήθους πιστών. 

Το λόγο έλαβε η Πρέσβης της Ελλά-
δας η οποία, απεύθυνε ένα σύντομο 
μήνυμα για την Εθνική μας Επέτειο 
της 28ης Οκτωβρίου. 

Στη   συνέχεια έλαβε το λόγο η καθη-
γήτρια του Ελληνικού σχολείου κα 
Μπίλλα Πολυξένη,  η οποία εκφώ-
νησε τον πανηγυρικό της ημέρας, 
επικεντρώθηκε στα γεγονότα και 
στους ηρωικούς αγώνες εκείνης της 
εποχής, υπογραμμίζοντας την γεν-

ναιότητα των Ελλήνων. Ακολούθη-
σαν ο Ελληνικός Εθνικός Ύμνος και 
ο Εθνικός Ύμνος της φιλοξενούσας 
χώρας, του Βελγίου. 

Η Πρέσβης κα Γαλαθιανάκη 

Στη συνεχεία,  τελέσθηκε η καθι-
ερωμένη πλέον επιμνημόσυνη 

δέηση και κατάθεση στεφάνων στο  

κοιμητήριο των Βρυξελλών, στο 
οποίο είναι ενταφιασμένοι τρεις Έλ-
ληνες στρατιωτικοί. 

Κατάθεσαν στεφάνι, ο Πρέσβης της 
Κύπρου κ. Γρίβας, η πρέσβης της 
Ελλάδας κα Γαλαθιανάκη, ο Αντι-

στράτηγος κ. Ζαχαριάδης, ο πρόε-
δρος της ΕΚΒ κ. Αργυρόπουλος, της 
ΝΔ ο κ. Σαμπατάκος και ο κ. Κίζας.

Εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας 

Το Σάββατο στις 29 Οκτωβρίου, 
η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελ-

λών, διοργάνωσε, όπως κάθε χρό-
νο μία όμορφη μουσικοχορευτική 
βραδιά για να τιμήσει  την Εθνική 
μας Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 

1940, στη γνωστή μας αίθουσα  
΄΄Aurore΄΄ και η συμμετοχή του κό-
σμου ήταν μεγάλη.

Ο πρόεδρος Δημήτρης Αργυρό-
πουλος αφού αναφέρθηκε στο 
ιστορικό της ημέρας και ευχαρί-
στησε τους παρευρισκομένους 
για την παρουσία τους, έδωσε 
το λόγο στην  Διευθύνουσα του 
Προξενικού Γραφείου της Ελλάδος 
στις Βρυξέλλες κα Ελένη Πετρου-
λά, η οποία αφού υπογράμμισε τη 
σπουδαιότητα της Ημέρας, απεύ-
θυνε χαιρετισμό. 

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του 

Μητροπολίτη μας κ. Αθηναγόρα, ο 
οποίος αναφέρθηκε επίσης  στην 
ιστορικότητα της Ημέρας, αλλά 
και στα διδάγματα για μας τους 
Έλληνες, είτε ζούμε στην Ελλάδα 
είτε έξω.

Τη βραδιά κάλυψαν με τη μουσική 
τους ο Άρης και ο Γιάννης. Περι-
είχε και εύγευστα φαγητά, καθώς 
και ποικιλία ωραίων ελληνικών 
κρασιών.

Το χορευτικό της ΕΚ παρουσίασε 
ελληνικούς χορούς από όλη την 
Ελλάδα. Ενώ στη συνέχεια ακο-
λούθησε και λαχειοφόρος αγορά 
με πλούσια δώρα,

Σημείωση : Η Εθνική μας Επέ-
τειος γιορτάστηκε επίσης και σε 
άλλες Ελληνικές Κοινότητες, όπως 
στη Λιέγη, στο Σαρλερουά και στο 
Λιμβούργο. 

Μήνυμα Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη 
Αμανατίδη, για τον εορτασμό της 

Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Σ τη φιλική ατμόσφαιρα της  αί-
θουσας εκδηλώσεων του Ελλη-

νικού Κέντρου, πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία την Παρασκευή  25 Νο-
εμβρίου, η καθιερωμένη ετήσια «Ρε-
μπέτικη Βραδιά» . Πρόκειται για την 
10η κατά σειρά μουσική εκδήλωση, 
αφιερωμένη στο ρεμπέτικο και λαϊ-
κό τραγούδι.
Οι παρευρισκόμενοι, γεύτηκαν τους 
εκλεκτούς μεζέδες, που ετοίμασε με 
μεράκι το προσωπικό του Ελληνι-
κού Κέντρου, και διασκέδασαν με 
ένα επιλεγμένο πρόγραμμα από 
ρεμπέτικα και λαϊκά  τραγούδια που 
παρουσίασαν ο Στέλιος (μπουζούκι, 
τραγούδι) και ο Νίκος (κιθάρα, τρα-
γούδι).   
Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθου-
σα εκδηλώσεων του Κέντρου, δη-

μιουργήθηκε μια ζεστή και φιλική 
ατμόσφαιρα με μικρές παρέες που 
τραγούδησαν και χόρεψαν παλιές 
αυθεντικές λαϊκές επιτυχίες.  
Το Ελληνικό Κέντρο ευχαριστεί 

θερμά τα μέλη, τους μαθητές των 
τμημάτων εκμάθησης ελληνικών και 
γαλλικών και τους φίλους, ομογενείς 
αλλά και φιλέλληνες, που με την 
παρουσία και την καλή τους διάθε-
ση, συνέβαλαν στην όμορφη αυτή  
βραδιά.  

Η μουσική βραδιά εντάχθηκε  και 
φέτος στα πλαίσια  των εκδηλώσεων 
του Parcours de Diversité του Δήμου 
Saint Gilles.  Είναι μια πρωτοβουλία 
της Mission Locale, που διοργανώ-
νεται με την υποστήριξη του Δήμου 
του Saint-Gilles  (Echevins de la 
Cohésion Sociale,  Jeunesse de la 
commune de Saint-Gilles, Service 
Culture de la commune de Saint-
Gilles),  της Γαλλόφωνης Κοινότητας 
Βελγίου (CoCoF), του ομοσπονδι-

ακού τμήματος κοινωνικής ένταξης 
μεταναστών (FIPI) και με τη συμμε-
τοχή διαπολιτιστικών συλλόγων εκ 
των οποίων και το Ελληνικό και Δια-
πολιτιστικό Κέντρο Βρυξελλών.   

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ημέρα 
μνήμης, υπερηφάνειας, απόφασης 
και ελπίδας.

Στο υπερήφανο και λακωνικό «ΟΧΙ» 
συνοψίζεται η αποφασιστικότητα 
σύσσωμου του Ελληνικού λαού 
να δώσει τον υπέρ πάντων αγώνα, 
υπερασπιζόμενος τις παναθρώ-
πινες και διαχρονικές αξίες της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Το αδούλωτο φρόνημα και η αντί-
σταση των προγόνων μας ενάντια 
στην υπεροπλία των δυνάμεων του 

φασισμού και του ναζισμού έδωσαν 
σε ολόκληρη την ανθρωπότητα λα-
μπρό το παράδειγμα της άκαμπτης 
αγωνιστικότητας και έδειξαν ότι ο 
δρόμος προς την ελευθερία και την 
αξιοπρέπεια περνά μέσα από αυ-
τήν.

Στη γεμάτη προκλήσεις εποχή μας, 
η σημερινή εθνική επέτειος μάς 
εμπνέει, θυμίζοντας ότι η ακατά-
βλητη δύναμη και το σθένος του 
ενωμένου Ελληνισμού μπορούν να 
υπερκεράσουν οποιαδήποτε εμπό-
δια, όσο ανυπέρβλητα και εάν φα-
ντάζουν.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940.   

Δοξολογία στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου

Στιγμιότυπο από την επιμνημόσυνη δέηση προεξέχοντος
του Μητροπολίτη μας κ. Αθηναγόρα

Ο Ζήσης ΚΟΚΚΙΝΟΣ γεννήθηκε 
στα Γρεβενά, στο Μεγάλο Σει-

ρήνι και ζει μόνιμα στο Βέλγιο, εδώ 
και αρκετές δεκαετίες, σήμερα είναι 
συνταξιούχος.

Από την εποχή της δικτατορίας ήδη, 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στα τεκται-
νόμενα της Ελληνικής παροικίας 
στο Βέλγιο, από την οπτική γωνία 
της αριστεράς στην οποία είχε εντα-
χθεί.

Και όπως ήταν φυσικό για την 
εποχή εκείνη, είχε ιδιαίτερα «επεν-
δύσει» στους «μαζικούς Φορείς» 
όπως τις Ελληνικές Κοινότητες, τα 
συνδικάτα, κα. 
Από παιδί ο Ζήσης είχε την τάση 
να γράφει ποιήματα, ενώ από την 
εποχή της δικτατορίας, έγραφε και  
άρθρα σε διάφορες εφημερίδες της 
εποχής.
Όταν συνταξιοδοτήθηκε, άρχισε να 
γράφει και βιβλία, τα οποία όμως 
δεν είχαν έντονο πολιτικό χαρακτή-
ρα. Το τελευταίο όμως, που εκδό-
θηκε πρόσφατα, είναι περισσότερο 
πολιτικοποιημένο αλλά ως ένα είδος 
σάτιρας…

Ενδεικτικά αντιγράφω ένα απόσπα-
σμα, «Δεν χαμπαριάζουν ο Πράτσης 
και οι υπόλοιποι. Από τώρα προε-
τοιμάζονται και συναποφασίζουν 
για το γιορτινό ξεφάντωμα. Ρίχνουν 
ιδέες για την ειδική ορχήστρα. Θέ-
λουν δεν θέλουν, έτσι διαλαλούν, θα 
τους μάθουν να χορεύουν στο σκο-
πό της δικαιοσύνης. Σαν τ΄άκουσε η 
«Μαρκέλλα» της ήρθε… ταμπλάς.»

Του ευχόμαστε να είναι καλά και να 
συνεχίσει να γράφει    

Ο  Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων 
Βρυξελλών διοργάνωσε μεγά-

λη  μουσικοχορευτική βραδιά, στις 
5 Νοεμβρίου 2016, στην αίθουσα 
«Aurore », στις  Bruxelles, για τα 39 
χρόνια από την ίδρυση του Συλλό-
γου στο Βέλγιο, στην οποία συμμε-
τείχε πολύς κόσμος.
Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης 
το κάλυψε η Μπάντα Μουσικόραμα 
που ήρθε από τη Γερμανία.

O Πρόεδρος του Συλλόγου Γεώργιος  
Σιδηρόπουλος,  αφού αναφέρθηκε 
στη   δράση του Συλλόγου, ευχα-
ρίστησε τους παρευρισκομένους 
με  ειδική αναφορά στους εκπρο-
σώπους των φορέων, της Ελληνικής 
Κοινότητας Βρυξελλών αλλά και άλ-
λων Κοινοτήτων από περιοχές του 
Βελγίου και της Γερμανίας, καθώς 
και Συλλόγων, Κρητών, Θρακιωτών, 
Πελοποννησίων, το Ελληνικό  Κέ-
ντρο, κα., έδωσε το λόγο στον Πε-
χλιβανίδη Χρήστο, Γραμματέα της 
Ομοσπονδίας Ελλήνων Ποντίων της 
Ευρώπης, ο οποίος αφού μετέφερε 
τον χαιρετισμό της Ομοσπονδίας, 
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα 

προβλήματα αλλά και τις δυσκολίες 
που υπάρχουν στην προσέλκυση 
των νέων… 
Στη συνέχεια το χορευτικό του Συλ-
λόγου παρουσίασε, δυναμικά, τους 
χορούς του Πόντου και ακολούθησε, 
με ποτά και μεζέδες και μουσική το 
ποντιακό κέφι. . Η εκδήλωση περι-
είχε και την απαραίτητη λαχειοφόρο 
της αγορά.  .  

Ο κ. Πεχλιβανίδης και  δεξιά
ο Πρόεδρος κ. Σιδηρόπουλος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
ΚΑΜΙΑΝ ΄Κ΄ ΕΝ ΑΡΓΩΣ

ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

στα πλαίσια εκδηλώσεων του Parcours de Diversité

Η καθηγήτρια κα Μπίλλα Πολυξένη

Κατάθεση Στεφάνων 

Ο Μητροπολίτης απευθύνει χαιρετισμό  στην εκδήλωση της ΕΚΒ.
Δίπλα του ο Πρόεδρος της ΕΚΒ κ. Αργυρόπουλος 

Το περίπτερο του ΕΟΤ 
στην πλατεία Σούμαν Ζήσης Κόκκινος

Ο Ζήσης ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Συγγραφέας της Ομογένειας

Η Αργώ αποχαιρετά το 2016
Η Αργώ για να αποχαιρετήσει το 

χρόνο που φεύγει, ένα χρόνο 
πλούσιο σε δράσεις, μέσα από τις 
οποίες χτίζεται και η ταυτότητα του 
δικτύου και η οικογένεια των Αρ-
γοναυτών μεγάλωσε αριθμητικά κι 
επεκτάθηκε στο Παρίσι. 
Ωστόσο, πριν από την αξιολόγηση 
και τον προγραμματισμό που θα 
γίνει την επόμενη χρονιά, αποφάσι-

σαν να κάνουν ένα διάλειμμα και να 
κλείσουν το 2016 με μια ευχάριστη 
νότα. οργανώνοντας μια αργοναυ-
τική βραδιά στη Στροφυλιά, στις 20 
Δεκεμβρίου, 2016. 
Τη φορά αυτή, το βήμα θα ανήκει  
στα μέλη, που θα συνοδεύσει στο 
πιάνο ο φίλος της Αργούς, Δημή-
τρης Γιωτάκος, με ελληνικό και ξένο 
ρεπερτόριο.     

Χριστουγεννιάτικο Bazaar
στο Κεστεκίδειο Ελληνικό Σχολείο

Ο    Σύλλογος Γονέων και Κηδεμό-
νων του Κεστεκίδειου Ελληνι-

κού Σχολείου Βρυξελλών, κάλεσε 
τους γονείς και φίλους, στο Χρι-
στουγεννιάτικο Bazaar που  έλαβε 
χώρα το Σάββατο 17Δεκεμβρίου  
στο χώρο του σχολείου.
Οι σκοποί της εκδήλωσης ήταν: Η 
συγκέντρωση εσόδων για τον εξω-
ραϊσμό του σχολείου, η γνωριμία 

και γιατί όχι, να περάσουμε και 
όμορφα.
 
Η εκδήλωση περιλάμβανε: Πώληση 
του ημερολογίου του Συλλόγου για 
το 2017, πώληση ελληνικών προ-
ϊόντων και βιβλίων, CD/DVD και 
παιχνιδιών σε συμβολικές τιμές, τό-
μπολα με δώρα-έκπληξη, μεζεδάκια, 
γλυκά και χειμωνιάτικα ποτά.   

Στιγμιότυπο από τη ρεμπέτικη βραδιά στο Ελληνικό Κέντρο 
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Δελτίο Τύπου 
Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2016

Η Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλ-
γιο, κα Ελευθερία Γαλαθιανάκη, 
ενημέρωσε χθες (22 Νοε.) την 
Ομοσπονδιακή Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέ-
σεων, η οποία αποτελείται από 
Βέλγους βουλευτές, γερουσιαστές 
και ευρωβουλευτές. Σημειώνεται 
ότι είναι η πρώτη φορά που πραγ-
ματοποιείται μια τέτοια ενημέρωση 
για τη χώρα μας, επ’ ευκαιρία της 
οποίας αναδείχθηκαν κύρια ζη-
τήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, 
όπως το μεταναστευτικό/προσφυ-
γικό, καθώς και οι εξελίξεις στην 
ελληνική οικονομία. Η συζήτηση 
πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα 
θετικό κλίμα. Όπως χαρακτηριστι-
κά σημείωσε ο Προεδρεύων της 
συνάντησης, Γερουσιαστής Ph. 
Mahoux, η Ελλάδα αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της Ευρώπης, 
ενώ οι δεσμοί της με το Βέλγιο εί-
ναι σημαντικοί.        

Η Πρέσβης παρουσίασε την κα-
τάσταση που έχει διαμορφωθεί 
στη διαχείριση του μεταναστευτι-
κού/προσφυγικού ζητήματος, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που 
λαμβάνονται για την ασφάλεια 
τόσο των μεταναστών/προσφύ-
γων, όσο και των εργαζομένων 
στα hotspots, ενώ δεν παρέλειψε 
να εκφράσει την απογοήτευση 
της ελληνική πλευράς για την 
πρόσφατη απόφαση των βελγι-
κών αρχών περί απόσυρσης των 
Βέλγων εμπειρογνωμόνων από τα 

ελληνικά νησιά. Επεσήμανε ακόμη 
την ανάγκη ταχείας εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού προγράμματος μετε-
γκατάστασης προσφύγων, περαι-
τέρω ενίσχυσης της Ελλάδας στη 
διαχείριση του ζητήματος, καθώς 
και αναθεώρησης του Κανονισμού 
του Δουβλίνου, τονίζοντας τον 
προβληματισμό των ελληνικών 
αρχών για την κατεύθυνση της 
αναθεώρησης. 

Σχετικά με τις εξελίξεις στην οικονο-
μία, η ίδια παρουσίασε το πλαίσιο 
των μεταρρυθμίσεων της ελληνικής 
κυβέρνησης, καθώς και τις εκτιμή-
σεις για το μέλλον της ελληνικής 
οικονομίας, τονίζοντας την ανάγκη 
αναδιάρθρωσης του χρέους με 
σκοπό την οριστική επιστροφή της 
χώρας στην ανάκαμψη. 

Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπό-
κριση των μελών της Επιτροπής, 
καθώς αναγνωρίστηκαν ευρέως 
οι μεγάλες δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζει η Ελλάδα στο ζήτημα του 
μεταναστευτικού/προσφυγικού, 
ενώ ειδικότερα, τα μέλη του σο-
σιαλιστικού κόμματος επέκριναν 
την έλλειψη ευρωπαϊκής αλληλεγ-
γύης και τους αργούς ρυθμούς 
εφαρμογής του προγράμματος 
μετεγκατάστασης, καταδικάζοντας 
παράλληλα τη βελγική απόφαση 
απόσυρσης των Βέλγων εμπει-
ρογνωμόνων από τα ελληνικά νη-
σιά. Ομοίως θετική ήταν η στάση 
της πλειοψηφίας των μελών της 
Επιτροπής έναντι της ελληνικής 
οικονομίας και των προσπαθειών 
που καταβάλλονται στο πλαίσιο 
του ελληνικού προγράμματος.          
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Ας μην ξεχνάμε πως ο Τραμπ εί-
ναι πρώτα επιχειρηματίας και μετά 
πολιτικός… Σε αυτό ίσως  οφείλο-
νται και ορισμένες από τις ακραίες 
και αντιφατικές διακηρύξεις  του, 
κατά την διάρκεια της προεκλογι-
κής περιόδου,  όπως  λχ η υπό-
σχεση πως θα επιβάλει  δασμούς 
της τάξης του 45%, στα κινεζικά 
προϊόντα και να υποβαθμίζει μά-
λιστα τις  αντιδράσεις τους, τόσο 
των Κινέζων όσο  και των άλλων 
«αναπτυσσόμενων» χωρών»… 
Aπό ότι δείχνουν τα πράγματα εί-
ναι, κατά κάποιον τρόπο στην πο-
λιτική, ένα είδος «μαθητευόμενου 
μάγου» και σε τελευταία ανάλυση, 
το σημαντικότερο ρόλο θα τον 
παίξει η επιλογή των συνεργατών 
του...
Η σχετικά δε αρνητική του στάση  
απέναντι στα υπερεθνικά σύνολα, 
όπως αυτό της Ε.Ε., - θέση που  
υποστήριξε   δηλώνοντας πως θα 
ήταν προτιμότερο να διαλυθεί η 
Ε.Ε.-,  εξηγεί αλλωστε και την άμε-
ση εμπλοκή του και υποστήριξη 
της καμπάνιας στην Αγγλία υπέρ 
του Brexit… 

Το κόστος όμως  ενός άλλου μο-
ντέλου οικονομικής, πολιτικής και 
στρατιωτικής  συνεργασίας, ειδικά 
όταν πρόκειται να αντικαταστή-
σει το πλέγμα  σχέσεων που  οι 
ίδιες έχουν, επί πολλές δεκαετίες, 
«χτίσει», όχι μόνο θα κόστιζε πε-
ρισσότερα αλλά και θα ήταν πολύ 
πιο δύσκολο να έχουν τον «έλεγχό 
του… Ειδικά που διάφορες ανερ-
χόμενες δυνάμεις καραδοκούν…
Βέβαια, ζούμε σε έναν κόσμο που 
αλλάζει, οικονομικά και γεωπολι-
τικά, πολύ γρήγορα  και σίγουρα 
ένας «αντισυστημικός» πρόεδρος 
όπως  ο Τραμπ, τουλάχιστον, θα 
προσπαθήσει να επιφέρει αρκετές 
αλλαγές, ιδιαίτερα στην προσπά-
θειά του  να τονώσει την αμερι-
κανική οικονομία. Ενισχύοντας 
ταυτόχρονα και την μεσαία τάξη, η 
οποία τον έφερε στην εξουσία… 
Επειδή όμως η οικονομία των ΗΠΑ, 
δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από την 
παγκόσμια, ορισμένα  μέτρα είναι  
σίγουρο πως  θα προκαλέσουν 
αντιδράσεις και  ρήξεις, τις οποίες,  
ακόμη και μια υπερδύναμη θα είναι 
υποχρεωμένη  να τις λάβει υπόψη 
της,  ειδικά όταν γνωρίζει πως το 

80% των προϊόντων που κυκλο-
φορούν στην παγκόσμια αγορά 
κατασκευάζονται στις «αναπτυσ-
σόμενες» χώρες…
 
Σίγουρα θα στηρίξει την εσωτερική 
κατανάλωση και τους παραδο-
σιακούς τομείς  της αμερικανικής 
οικονομίας, όπως την αυτοκινητο-
βιομηχανία, την αεροδιαστημική 
και στρατιωτική βιομηχανία…  Θα 
ήταν όμως αδιανόητο, στη σημερι-
νή παγκοσμιοποιημένη οικονομία, 
οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιλέ-
ξουν  έναν οποιονδήποτε απομο-
νωτισμό! 
Σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις 
των ΗΠΑ με την Ελλάδα και γενικά 
τον Ελληνισμό, μάλλον, από ότι 
δείχνουν τα πράγματα, αναμένεται 
να περιορίσουν την ανάμιξη του 
ΔΝΤ στην Ευρώπη, εξάλλου στο 
παρελθόν ο Τραμπ έχει  δηλώσει 
πως «το θέμα της Ελλάδας πρέπει 
να το λύσουν οι Γερμανοί»... Ας 
ελπίσουμε πως στο μέλλον δεν 
θα μετανιώσουμε για την συστη-
ματική «αντίθεσή» μας με το ΔΝΤ, 
το οποίο τις περισσότερες φορές,  
ήταν και ο «συνήγορός» μας…
Σχετικά με τα Εθνικά μας Θέματα, 
ας ελπίσουμε πως ο Νέος Πρόε-
δρος των ΗΠΑ, δεν θα «επαναφέ-
ρει» την Τουρκία, στην θέση του 
«Κεντρικού Εταίρου» στην περιο-
χή μας… Είναι απαραίτητο βέβαια 
πως και η ελληνική κυβέρνηση 
πρέπει να πράξει τα ανάλογα, εκ-
μεταλλευόμενη  και την παρουσία 
Ελληνοαμερικανών, στο στενό του 
περιβάλλον…            

Σάκης Δημητρακόπουλος 

Εκλογή του Νέου Προέδρου των    
ΗΠΑ και επιπτώσεις
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13.05.2017 (συνέχεια) Παρουσίαση 
όλων των φιλανθρωπικών οργα-
νώσεων, πολιτιστικών, θεατρικών, 
αθλητικών, επιστημονικών, ιατρικών, 
επαγγελματικών, θρησκευτικών κ.λπ. 
με έδρα τις Βρυξέλλες. Ανάγνωση μυ-
θιστορημάτων  και ποιήμάτων, ομιλί-
ες, έκθεση ζωγραφικής και αφίσας.  
Συζητήσεις με εστιάτορες, εμπόρους 
και, τέλος, χορευτική βραδιά.
14.05.17 Μνημόσυνο για όσους 
έφυγαν  και  δέηση υπέρ υγείας των 
Ελλήνων της Ομογένειας.                
14.05.2017 Ξενάγηση των Βρυ-
ξελλών. Επίσκεψη Μνημείων που 
έχουν σχέση / αναφορές  με την 
Ελλάδα. 
5.06.2017 Συνάντηση Ελλήνων σε 
πάρκο στην περιοχή Βρυξελλών.  

6.06.2017 Μεγάλο συνέδριο για την 
ιστορία της μετανάστευσης, λόγοι, 
συνέπειες, διπλωματικά θέματα, 
απεργίες, ατυχήματα κ.λ.π.,  με ομι-
λητές καθηγητές και ιστορικούς, στο 
πολιτιστικό κέντρο Jacques Franc. 
23,24 και 25/6 2017 Εκδηλώσεις 
από την Κοινότητα Charleroi στο 
Château Monceau-sur-Sambre 
25.11.2017  Ο Σύλλογος Κρητών 
Βελγίου θα εντάξει την εκδήλωση 
για την Επέτειο του Ολοκαυτώμα-
τος του Αρκαδίου στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων  για την 60ή Επέτειο 
της Ελληνοβελγικής Σύμβασης.  

Αναζητείται,  εξάλλου, χώρος στο 
Βέλγιο, καθώς και στήριξη από 
πολιτικούς, ίσως ευρωβουλευ-
τές, για τη διοργάνωση μουσικής 
βραδιάς με τον Ξαρχάκο για το 
μήνα Οκτώβριο του 2017.   

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ: «ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΕΜΕΝΑ Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑ-
ΦΗ ΩΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΩΝ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2016

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμό-
διος για θέματα Αποδήμου Ελληνι-
σμού, κ. Τέρενς Κουίκ υποδέχτηκε 
σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερι-
κών τον Επίτροπο της Προεδρίας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Φώτη Φωτίου, αρμόδιο για Αν-
θρωπιστικά Θέματα και Θέματα 
Αποδήμων.

Οι κύριοι Κουίκ και Φωτίου υπέ-
γραψαν, εκ μέρους των δύο Κυ-
βερνήσεων, «Μνημόνιο Συνερ-
γασίας για θέματα αποδήμων», 
στο οποίο προβλέπεται, μεταξύ 
άλλων, η συνεργασία σε ειδικό-
τερους τομείς μεταξύ της Γενικής 
Γραμματείας Αποδήμου Ελληνι-
σμού, αφενός, και το Γραφείο του 

Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρω-
πιστικά Θέματα και Θέματα Απο-
δήμων, αφετέρου. Στο Μνημόνιο 
αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
ενεργοποίηση της Νεολαίας του 
Απόδημου Ελληνισμού, στην προ-
βολή της πολιτιστικής και άυλης 
κληρονομιάς και στην ενίσχυση 
της εκμάθησης και διάδοσης της 
ελληνικής γλώσσας. Κατά τη μετα-
ξύ τους συνάντηση, οι κύριοι Κουίκ 
και Φωτίου συμφώνησαν, επίσης, 
να διερευνήσουν τη δυνατότητα 
συνεργασίας με ομοειδείς φορείς 
τρίτων χωρών.

Μετά την υπογραφή του Μνημο-
νίου, ο κ. Τέρενς Κουίκ τόνισε: 
«Για μένα έχει ιδιαίτερη σημα-
σία ότι η πρώτη μου υπογραφή, 
υπό τη νέα μου ιδιότητα ως Υφυ-
πουργού Εξωτερικών, αφορά 
την Κύπρο. Είναι μια διακρατική 
συμφωνία που ενισχύει ακόμα 
παραπάνω τους διαχρονικούς 
δεσμούς φιλίας που συνδέουν 
τις δύο χώρες, αυτή τη φορά και 
στον τομέα της Ομογένειας.»         
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Ε. Στην υλοποίησή του  «κώδικα», 
θα πρέπει να συμβάλλουν ενεργά 
όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί, αλλά και 
να τον υιοθετήσουν, να  είναι  ένας 
κώδικας που να ενώνει και όχι να 
διαιρεί… Εξάλλου,  στην Ευρώπη, 
έχουμε όλοι πίσω μας διακριτούς 
πολιτισμούς αλλά  και συμβίωση  
αιώνων, χάρη στην οποία έχουμε  
μάθει, με αμοιβαία ανεκτικότητα 
και  αλληλοσεβασμό, να ζούμε αρ-
μονικά. Η εποχή του «πολέμου των 
Εκκλησιών»  έχει εξάλλου περάσει 
προ πολλού!

Ζ. Τέλος, όποια και να είναι η εξέ-
λιξη της ΕΕ,  το βασικότερο πρό-
βλημα, είναι και θα παραμείνει η 
οικονομία, εκεί εξάλλου εστιάζο-
νται και όλα τα άλλα προβλήματα, 
εξαιτίας των οποίων, «προκαλού-
νται» και οι κάθε μορφής «απο-
στασιοποιήσεις» από την ιδέα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης! Εξάλλου, 
πριν την «εμφάνιση» των πρώ-
των «θεαματικών» αυξήσεων της 
ανεργίας, στο τέλος της «περιόδου 
ανοικοδόμησης» της καταστρεμμέ-
νης από τον Β΄ΠΠ  Ευρώπης, το 
1975-1980, η οποία συνδυάστηκε 
και με τη ραγδαία  επιτάχυνση της 
παγκοσμιοποίησης, δεν υπήρχε 
κανένα ουσιαστικό πρόβλημα, 
ούτε αμφισβήτηση της Ευρωπα-
ϊκής ιδέας, ούτε των μεταναστών, 
ούτε και είχε εμφανιστεί στην Ευ-
ρώπη,  η «μεταφυσικής φύσης» 
τρομοκρατία…  

Στην Ευρώπη σήμερα, η αποκα-
λούμενη «αντισυστημική ψήφος» 
στρέφεται κυρίως ενάντια στην  
Ευρωπαϊκή Ένωση… Είτε   πρό-
κειται για το Brexit,  είτε για τα 
μεγάλα εκλογικά «αντισυστημικά 
ρεύματα», της Αυστρίας, της Ουγ-
γαρίας,  της Γαλλίας, της Ιταλίας, 
κα. Το πρόβλημα δε, ξεπερνάει τα 
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τα πρόσφατα αποτελέσματα στις 
εκλογές των ΗΠΑ, είναι ενδεικτικά! 
Εκεί, οι ψηφοφόροι, στράφηκαν 
«απευθείας» ενάντια στην Παγκο-
σμιοποίηση…
Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν καθα-
ρά πως οι κάθε μορφής λαϊκιστές 
πέτυχαν στο έργο  τους! Δυστυχώς 
μόνο αν «αλλάξουν οι Δομές της 
Ευρώπης», και  πάψουν οι πολι-
τικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα 
κόμματα και πιο γενικά οι θεσμοί 
της κάθε χώρας μέλους, να δημα-
γωγούν και να «φορτώνουν» συ-
στηματικά,  όλα τα κακά της χώρας 
«στις πλάτες των άλλων» και ιδιαί-
τερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης…
Επανέρχομαι και πάλι στο θέμα 
της οικονομίας, επειδή για μένα ο 
ρόλος της είναι απόλυτα καθορι-
στικός, και ιδιαίτερα  σε δύο ση-
μεία  που μας ενδιαφέρουν άμεσα:  
Το πρώτο σχετίζεται με την ίδια τη 
λειτουργία της, η οποία εμπεριέχει 
και τις κρίσεις, στις οποίες, εξάλ-
λου,  οφείλει και τη σχετική ευρω-
στία της, εφόσον χάρη στις «δια-
δοχικές κρίσεις», διώχνει, σε κάθε 
ύφεση,  τα «περιττά της λίπη», με 
αποτέλεσμα  να επανέρχεται ισχυ-
ρότερη στη συνέχεια και συχνά, 
να κερδίζει πόντους, στην επόμενη 
ανάκαμψη…
Το δεύτερο είναι, η ραγδαία «επι-
τάχυνση» της παγκοσμιοποίησης, 
λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, η 
οποία προκάλεσε και προκαλεί, 
ιδιαίτερα στις προηγμένες οικο-
νομικά χώρες, μεγάλη έξαρση της 
ανεργίας, με  όλες τις γνωστές πλέ-
ον συνέπειές της…
Πιθανόν ορισμένοι, να σκεφτούν: 

Εφόσον ο «καπιταλισμός» έχει 
τόσα μειονεκτήματα, ας αλλάξουμε 
ριζικά το  οικονομικό μας σύστη-
μα!  Δυστυχώς όμως όλες οι προ-
σπάθειες που έγιναν, τα τελευταία 
100 χρόνια,  προς αυτή την κατεύ-
θυνση, απέτυχαν παταγωδώς… 
Εκτός βέβαια αν θεωρήσουμε πως 
το σύστημα της Βορείου Κορέας 
έχει  πετύχει! 
Όμως και η οικονομία της Αγοράς 
έχει, τις δικές της παραλλαγές και 
αντιφάσεις, εξάλλου σε αυτές οφεί-
λονται, κατά ένα μεγάλο μέρος, και 
τα σημερινά προβλήματα και αδι-
έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πέρα από την  παγκοσμιοποίη-
ση… 
Το βασικό, για μένα, πρόβλημα, 
είναι η αναντιστοιχία των «πο-
λιτικών» αλλά και  ο τρόπος  λει-
τουργίας των «εθνικών οικονομι-
ών» στις χώρες της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Υπάρχουν, βασικά στον 
καπιταλισμό, δύο διαφορετικές 
«οικονομικές θεωρίες», του Κέυνς 
και η μονεταριστική,  στις οποίες 
το κάθε κράτος Μέλος  στηρίζει 
τη διαχείριση της οικονομίας του, 
ορισμένα κράτη μάλιστα αναμει-
γνύουν στοιχεία και των δύο θε-
ωριών!
Σε γενικές γραμμές οι χώρες του 
Βορρά με «ηγέτη» τη Γερμανία, 
ακολουθούν ένα μείγμα μονεταρι-
στικής πολιτικής η οποία, στηρίζε-
ται και στην «εξοικονόμηση» κεφα-
λαίων τα οποία, με τη σειρά τους 
θα επενδυθούν και θα δημιουργή-
σουν νέες θέσεις εργασίας…

Απεναντίας, η Νότια Ευρώπη 
ακλουθεί περισσότερο τη θεωρία 
του Κέυνς, η οποία πρεσβεύει, 
τη δημιουργία  θέσεων εργασίας, 
σε περίοδο ύφεσης, με κρατικές 
επενδύσεις και στη συνέχεια,  
όταν η οικονομία ανακάμπτει να  
ξαναδημιουργήσει το κράτος τα 
αποθέματά του… Από ότι όμως 
διαπιστώνουμε, το δεύτερο μέρος 
της θεωρίας δεν τηρήθηκε σχεδόν 
ποτέ, με αποτέλεσμα τα χρέη και η 
ανεργία, να εκτιναχθούν, λιγότερο 
ή περισσότερο, στα ύψη σε όλες 
τις χώρες του Νότου…
Χωρίς να θέλω, σε καμία περίπτω-
ση, να θέσω το θέμα ιδεολογικά, 
ούτε και  να επεκταθώ σε περαιτέ-
ρω τεχνικές λεπτομέρειες, ανέφερα 
μόνο ορισμένα σημαντικά κατά 
τη γνώμη μου στοιχεία και διαπι-
στώσεις… Εξάλλου προσωπικά 
πιστεύω πλέον, πως ο κάθε ση-
μερινός προοδευτικός είναι η, εν 
δυνάμει, συντήρηση του αύριο!  
Πιστεύω  πως είναι απαραίτητο να 
γίνει μία σε βάθος συζήτηση στο 
θέμα του συντονισμού των οικονο-
μικών πολιτικών στο κάθε κράτος 
μέλος, διαφορετικά δεν νομίζω 
πως είναι δυνατόν να υπάρξει, μα-
κροχρόνια, ένα κοινό μέλλον… 
Επίσης, δεν μπορεί να υπάρξει 
«Ευρωπαϊκή προοπτική», αν ορι-
σμένες χώρες του Νότου εξακολου-
θήσουν να διεκδικούν, με διάφορα 
προσχήματα όποια και να είναι 
αυτά, την «αυτόματη» μεταφορά 
προς το Νότο, των οικονομικών 
πλεονασμάτων του Βορρά, και 
ειδικά  σε μόνιμη βάση,.. Κάτι ανά-
λογο συνέβη και στο Βέλγιο, όπου 
ο  Βορράς (η Φλαμανδία) έφθασε 
στο σημείο να απειλεί τη χώρα με 
διάσπαση, αν ο Νότος (η Βαλονία) 
δεν υιοθετούσε μία πιο συνετή πο-
λιτική, ειδικά στο θέμα της Κοινω-
νικής Ασφάλισης… Αποτέλεσμα, η 
χώρα μετασχηματίστηκε σε Ομο-
σπονδία!
                   

            Σάκης Δημητρακόπουλος

Ε.Ε. : Υπάρχει μέλλον χωρίς           
κοινούς κώδικες;

Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας            
Ελλάδας – Κύπρου για Θέματα Αποδήμων

Ενημέρωση της Μικτής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής του Βελγίου από την Πρέσβη 

μας στο Βέλγιο κα Γαλαθιανάκη

Το 2017, 60η Επέτειος                                           
της Ελληνοβελγικής Σύμβασης

    
To επιτελείο του Πρωτοπόρου 

και  το Ελληνικό Κέντρο Βρυξελλών
σας εύχονται καλές γιορτές !

Donald Trump 
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