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Η Ελλάδα και το Ευρώ                 

Kάθε φορά που γί-
νεται λόγος για νέα 

μέτρα, ορισμένοι, στη 
Χώρα μας αλλά και 

αλλού,  αρχίζουν, με άρθρα και   
«συζητήσεις», να θέτουν υπό αμ-
φισβήτηση το Ευρώ…  

Μάλλον ξεχνάνε ή κάνουν πως το 
ξεχνάνε, πως το Ευρώ είναι ένα 
«εργαλείο» που από μόνο του δεν 
παράγει πολιτική… Βεβαίως, εί-
ναι ένα «εργαλείο» σημαντικό, το 
οποίο, μπορεί να δημιουργεί αλλά 
και να λύνει πολλά προβλήματα…

Ορισμένοι από τους δανειστές 
μας, πιστεύουν πως η Ελλάδα δεν 
πρόκειται να ξεπεράσει τα δημο-
σιονομικά της προβλήματα ώστε 
να γίνει  ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό 
κράτος και θεωρούν πως με την 
έξοδο της Ελλάδας από το Ευρώ, 
θα εξοικονομήσουν και χρήματα 
και θα έχουν το κεφάλι τους ήσυ-
χο.

Υπάρχουν βέβαια και τα ξένα 
χρηματοπιστωτικά  φαν τα οποία, 
μόνιμα, αναζητούν ευκαιρίες για 
σπέκουλα, αγοράζοντας δηλα-
δή φτηνά και μεταπουλώντας με 
σημαντικά κέρδη στη συνέχεια, 
χωρίς στην ουσία να προσφέρουν 
κάτι στην πραγματική οικονομία!.        

Οι Έλληνες όμως που υποστηρί-
ζουν τη επιστροφή στη Δραχμή 
είτε είναι καιροσκόποι, οι οποίοι 
έχοντας βγάλει τα χρήματά τους 
στο εξωτερικό «ονειρεύονται», με 
την υιοθέτηση της Δραχμής, να  
αγοράσουν «κοψοτιμής» τη μισή 
Ελλάδα, είτε είναι αφελείς, είτε 
«ιδεολογόπληκτοι»…

Είναι δύσκολο να κατανοήσει κά-
ποιος, ποια είναι  τα «οφέλη» στα 
οποία μπορεί να ελπίζει ένας μέ-
σος Έλληνας… Ειδικά όταν πολύ 
καλά γνωρίζει, πως κανένας σχε-
δόν πολιτικός,  δεν θα μπορέσει 
να αντισταθεί στην  «παραγωγή» 
πληθωριστικού χρήματος…

Από τους «αναλυτές» και «ειδι-
κούς» που υποστηρίζουν το αντί-
θετο, πολλοί είναι Αμερικανοί, οι 
οποίοι τις περισσότερες φορές, 
είναι επηρεασμένοι από τη «λο-
γική  της αμερικάνικης οπτικής 
γωνίας», η οποία δεν συμβαδίζει 
υποχρεωτικά με τα ευρωπαϊκά 
συμφέροντα… 
Εξάλλου και ο νέος πρόεδρος των 
ΗΠΑ  είναι προϊόν αυτής της λο-
γικής και μάλιστα την  «τραβάει» 
στο έπακρο... 

Όσο για ορισμένους Έλληνες 
«αναλυτές», οι οποίοι μάλιστα 
υποστηρίζουν  με πάθος την επι-
στροφή στη Δραχμή, αυτοί, απλά, 
μου θυμίζουν τους Μαρξιστές της 
εποχής του «υπαρκτού σοσιαλι-
σμού»  οι οποίοι, σε συζητήσεις 
που είχαμε, ιδιαίτερα όταν επι-

στρέφαμε από κάποιο ταξίδι σε 
χώρες του τότε «υπαρκτού σοσια-
λισμού», αρνιόντουσαν συστημα-
τικά  να δεχθούν οποιαδήποτε αμ-
φισβήτηση του «ιδεατού κόσμου» 
που  είχαν δημιουργήσει στο 
μυαλό τους,  όποια και να ήταν τα 
επιχειρήματά μου… Εξάλλου, ακό-
μη και μετά την κατάρρευση του, 
εξακολούθησαν να υποστηρίζουν 
πως για όλα «έφταιγε ο Γκορμπα-
τσόφ»… 
Βέβαια, είναι μέχρι ένα σημείο 
τουλάχιστον και λίγο ανθρώπι-
νο… Δηλαδή δεν είναι και εύκολο 
για έναν άνθρωπο, να αποδεχθεί 
πως όλα του τα ιδανικά ήταν απλά 
μία «φούσκα»!

Ας δούμε όμως και μερικές από 
τις πιθανές επιπτώσεις που θα 
έχει μια έξοδος της Ελλάδας από 
το Ευρώ:
Ορισμένοι υποστηρίζουν πως αν  
η Χώρα γίνει «νομισματικά ελεύθε-
ρη» θα μπορέσει να πάρει αποφά-
σεις που θα την  οδηγήσουν στη 
ανάκαμψη!

Δυστυχώς, όμως μία  μικρή χώρα 
σαν την Ελλάδα  για να έχει πρό-
σβαση στις αγορές, πρέπει είτε 
να διατηρεί είτε  να δημιουργεί  
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα… 
Για να το πετύχει όμως αυτό χρει-
άζεται να έχει ισχυρές εμπορικές 
συμμαχίες, ιδιαίτερα στο σημερινό  
παγκοσμιοποιημένο οικονομικό 
περιβάλλον…

Αν εξαιρέσουμε τις μεγάλες «οι-
νονομικο-στρατιωτικές δυνάμεις» 
καμία μικρή χώρα δεν μπορεί 
να λειτουργήσει «ανεξάρτητα», 
εξάλλου η Δραχμή ήταν πάντα 
συνδεδεμένη με «ισχυρά νομίσμα-
τα», λ.χ. την μεταπολεμική εποχή 
και πριν την ένταξη στην ΕΟΚ, η 
Δραχμή ήταν συνδεδεμένη με το 
Δολάριο! 

Επίσης είναι μεγάλο λάθος να 
πιστέψει κάποιος πως, μέσω της 
υποτίμησης της  Δραχμής, θα 
εξασφαλιστεί ρευστότητα στην 
οικονομία και θα επιτευχθεί η 
ανάπτυξη… Εξάλλου το διαπιστώ-
σαμε και μόνοι μας, όταν παρά την  
«εσωτερική υποτίμηση» που γνώ-
ρισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια 
των έξι χρόνων της κρίσης, δεν 
είδαμε ούτε αύξηση της παραγω-
γής αλλά ούτε και των εξαγωγών, 
απεναντίας η οικονομία έχει στην 
κυριολεξία «στεγνώσει»…

Αν προσθέσουμε τη λαϊκίστικη νο-
οτροπία και  την πελατειακή σχέση 
με τον Πολίτη, που έχει ιδιαίτερα 
καλλιεργηθεί  τις τελευταίες δεκαε-
τίες στην Ελλάδα, είμαστε σε θέση 
να γνωρίζουμε, πως επιστροφή 
στη Δραχμή σημαίνει, υπερπλη-
θωρισμό, εξωφρενικά επιτόκια  
και  κατακόρυφη  υποτίμηση της 
Δραχμής… 
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Music 4 Life - Συναυλία αλληλεγγύης
 Στόχος η αγορά ρινικού αναπνευστήρα  νεογνών

Ναυμαχία του Ναβαρίνου 
και διδάγματα

Οι πρόσφατες προσπάθειες για 
εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό 
πρόβλημα, επιβεβαιώνουν, ακό-
μη μία φορά, πως οι στόχοι και 
η στρατηγική της Τουρκίας δεν 
αλλάζουν,  η στρατηγική διχοτό-
μησης και πλήρους γεωπολιτικού 
ελέγχου της Κύπρου παραμένει 
αναλλοίωτη, όπως έχει καθορι-
στεί, ήδη  από το 1950, με το «σχέ-
διο Νιχάτ Ερίμ».

Απλά «προστέθηκαν» και νέοι πα-
ράμετροι, όπως οι νεο-οθωμανικές 

βλέψεις του Ερντογκάν και η «ερ-
γαλειοποίηση» της ισλαμικής τρο-
μοκρατίας…  
 
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Πε-
ριοχή της  Ανατολικής Μεσογείου, 
επιβαρύνουν  σημαντικά  την Κύ-
προ και την Ελλάδα. Πρέπει όμως  
να δούμε,  με τι τρόπο θα προσπα-
θήσει ο Ερντογκάν  να διαχειριστεί 
τις ήττες που ήδη γνωρίζει  στα 
διάφορα μέτωπα που έχει ανοίξει, 
σε Συρία, Ιρακ, με τους  Κούρδους,  
τους Αμερικάνους, αλλά και τους 

«Ισλαμιστές»…
Σύμφωνα με τη «λογική του»  θα 
πρέπει να στραφεί προς τα δυτι-
κά,  με την ελπίδα  να πετύχει μία 
ή δύο «εύκολες», όπως τουλάχι-
στον πιστεύει, νίκες: Στην Κύπρο  
την  «επέκταση» του ελέγχου της 
Τουρκίας σε ολόκληρο  το νησί, 
μέσω του «μεσοβέζικου» σχεδίου 
λύσης που προωθεί… 
Στο Αιγαίο, επιβάλλοντας  έμπρα-
κτα,  την αμφισβήτηση της Ελλη-
νικής κυριαρχίας, ταχτική που έχει 
ήδη ξεκινήσει με την ανακάλυψη 

των «γκρίζων ζωνών»…
Εννοείται πως ο Ελληνισμός δεν 
πρέπει, στο σύνολό του,  να μείνει 
με σταυρωμένα τα χέρια, πρέπει 
επιτέλους  να αλλάξει  στρατηγι-
κή… 

Καθημερινά  διαπιστώνουμε πως 
οι «χαμηλοί τόνοι» κάθε άλλο 
παρά αποθαρρύνουν την τουρκική 
επιθετικότητα!  Απεναντίας, εκλαμ-
βάνονται ως αδυναμία… 
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Με την ευκαιρία της Επετείου των 
190 χρόνων από την Ναυμαχία 
του Ναβαρίνου, μια ναυμαχία 
που, πολλοί από εμάς, είτε από 
άγνοια είτε από «μικροψυχία»  
την υποβαθμίζουμε…  

Το χειρότερο είναι πως εμείς  οι 
Έλληνες έχουμε την «ολέθρια συ-
νήθεια»  να φορτώνουμε «όλα τα 
κακά του κόσμου, στους άλλους», 
επαναλαμβάνοντας και συχνά πι-
στεύοντάς το, πως όλοι τα έχουν 
βάλει με εμάς… Ορισμένοι  μάλιστα  
έχουν την αφέλεια να πιστεύουν 
πως «οι ξένοι μας ζηλεύουν»… Για 
την ομορφιά της Ελλάδας ή τους Αρ-
χαίους Έλληνες…
Ξεχνάμε επίσης  πως όλες οι διευ-
θετήσεις ανάμεσα στα κράτη, έχουν 
αποκλειστικά ως βάση το «αμοιβαίο 
συμφέρον»… Και αναμφισβήτητα τα 
κίνητρα των Μεγάλων δυνάμεων, οι 
οποίες κατατρόπωσαν το 1827 στο 
Ναβαρίνο τον Τουρκο-αιγυπτιακό 
στόλο, το έκαναν πρωτίστως για τα 
δικά τους συμφέροντα, όμως χάρη 
στα «δικά τους συμφέροντα» σώθη-
κε και η Ελληνική Επανάσταση!     
Ας δούμε όμως  με λίγα λόγια, ποιο 
ήταν το διπλωματικό και στρατιω-
τικό παρασκήνιο της εποχής,  και 
ποιες οι  επιπτώσεις της ιστορικής 
αυτής Ναυμαχίας και της νίκης των 
τριών μεγάλων δυνάμεων της επο-
χής, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία,  για 
τη «επιβίωση» της Ελληνικής Επα-
νάστασης …
Όταν το 1824,  τα στρατεύματα του 
Ιμπραήμ έφτασαν στην Πελοπόννη-
σο, οι αιγυπτιακές δυνάμεις είχαν 
σχεδόν εξολοκλήρου καταλάβει την 
Πελοπόννησο, ο Κολοκοτρώνης, 
απλά , παρενοχλούσε με κλεφτοπό-
λεμο τους Αιγύπτιους και ταυτόχρο-
να προσπαθούσε να εμποδίσει το 
«προσκύνημα» στον Ιμπραήμ ορι-
σμένων ντόπιων, σε περιοχές που 
είχαν καταληφθεί… 

Στα αιτήματα των Ελλήνων για βοή-
θεια, οι δυνάμεις της εποχής έμεναν 
λίγο ή πολύ αδιάφορες μέχρι και 
εχθρικές όπως η Αυστρία και ιδι-
αίτερα ο ανθέλληνας Υπουργός της 
των Εξωτερικών κ. Μέτερνιχ.

Άλλαξε όμως η κατάσταση όταν 
τσάρος της Ρωσίας ανέλαβε ο Νικό-
λαος Α’, πολιτική του οποίου ήταν, 
η επιβολή του Ρωσικού στόλου ως 
ναυτική δύναμη της Μεσογείου, που 
θα στηριζεται και από τους Ορθόδο-
ξους…

Κάτι που όπως ήταν φυσικό προ-
βλημάτισε τους Άγγλους, ειδικά που  
είχε αρχίσει να τους προβληματίζει 
και η πιθανή  εξαφάνιση των κατοί-
κων της Πελοποννήσου και στη συ-
νέχεια των υπολοίπων Ελλήνων! 

Τους ανησυχούσε όμως  και το 
μέγεθος του Τουρκο-αιγυπτιακού 
στόλου…

Το γεγονός ότι οι Βρετανοί έστειλαν 
τον δούκα του Ουέλινγκτον, νικητή 
της μάχης του Βατερλό, στη Ρωσία, 
δεν ήταν τυχαίο! Εκεί οι δύο δυνά-
μεις δημιούργησαν έναν «άτυπο 
συνασπισμό» και συμφωνούσαν να 
μεσολαβήσουν για να δημιουργη-
θεί ένα αυτόνομο ελληνικό κράτος, 
υποτελές όμως στον σουλτάνο… 
Στη συνέχεια εντάχτηκε στον «άτυ-
πο αυτό συνασπισμό» Βρετανίας-
Ρωσίας και η Γαλλία. Από τις Ευ-
ρωπαϊκές δυνάμεις, έμειναν απέξω, 
μόνο η Πρωσία και η Αυστρία… 
Ο σουλτάνος όμως αρνήθηκε 
οποιαδήποτε υποχώρηση γιατί 
πίστευε πως μετά την πτώση του 
Μεσολογγίου και την κατάληψη της 
Ακρόπολης στην Αθήνα, ο Ιμπραήμ 
θα κατόρθωνε να καταπνίξει την 
Επανάσταση και στη θάλασσα. 

Η αρνητική αυτή στάση του σουλτά-
νου οδήγησε τους τρεις συμμάχους 
στην υπογραφή της Συνθήκης του 
Λονδίνου στις 6/7/1827,  σύμφωνα 
με την οποία θα προσέφεραν τη 
μεσολάβησή τους για σύναψη συμ-
φωνίας ειρήνης μεταξύ Ελλήνων και 
Τούρκων για άμεσο τερματισμό των 
εχθροπραξιών. 
Έχοντας όμως συμφωνήσει, πως αν 
η τουρκική πλευρά δεν δεχόταν τη 
μεσολάβηση, θα αναγνώριζαν την 
ύπαρξη ελληνικού κράτους και θα 
έπαιρναν όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
χωρίς όμως την ανάληψη στρατιωτι-
κής δράσης, για τον τερματισμό των 
συγκρούσεων… 
Όμως ο  σουλτάνος αρνήθηκε κατη-
γορηματικά κάθε διαπραγμάτευση, 
ενώ ο Ιμπραήμ συνέχιζε να τρομο-
κρατεί τους κατοίκους της Πελοπον-
νήσου, καταστρέφοντας χωριά και 
καλλιέργειες, ενώ πολλοί Έλληνες 
συλλαμβάνονταν και οδηγούνταν 
ως σκλάβοι στην Αίγυπτο. 

Με αποτέλεσμα, στις 9 Σεμτεβρί-
ου1827, οι διπλωμάτες των τριών 
δυνάμεων ανακοίνωσαν στους 
Τούρκους αξιωματούχους ότι είχαν 
δώσει εντολή στους ναυάρχους 
τους, να εφαρμόσουν τον «ειρηνικό 
αποκλεισμό».

Στις 5 Αυγούστου 1827 ο βρετανικός 
στόλος, με επικεφαλής τον Κόδρι-
γκτον και ο γαλλικός, με επικεφαλής 
τον Δεριγνί, έφτασαν στο Ναύπλιο, 
όπου ανήγγειλαν στην ελληνική κυ-
βέρνηση τη Συνθήκη του Λονδίνου 
και  της ζήτησαν να μεταφερθεί η 
πρωτεύουσα του κράτους στην Αί-
γινα, πράγμα που έγινε.
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Η Συναυλία  «αλληλεγγύης» 
MUSIC 4 Life -   πραγματοποιήθη-
κε στις 21 Ιανουαρίου 2017, στις 
Βρυξέλλες και εντυπωσίασε τους 
παρευρισκομένους με τους πρω-
τότυπους ρυθμούς και ήχους της.

Ήταν δε  αφιερωμένη στη μνήμη 
των δύο αγαπημένων  παιδιών των 
ιδρυτών του  «Πάνος & Χρυσηίδα 

Βοήθεια στα παιδιά» του Πάνου 
Βαρδάκα και της Χρυσηίδας Σπαχή  
που μεγάλωσαν στις Βρυξέλλες.

Συμμετείχαν στη συναυλία: Από 
την Ελλάδα οι νέοι ταλαντούχοι 
καλλιτέχνες Κωνσταντίνος & Λυδία 
Μπουντούνη, οι γνωστοί “STRING 
DEMONS” (δαίμονες των εγχόρδων), 
που με το βιολοντσέλο και το βιολί 
τους, τα κρουστά και τα τύμπανα, 
μάγεψαν το κοινό. Η κλασική αλλά 
και μερικές φορές επαναστατική 
τους εκτέλεση, περιείχε εκρηκτικούς 
συνδυασμούς κλασικής, παραδοσι-
ακής και ροκ μουσικής! 

Από τις Βρυξέλλες ήταν η Ελένη 
Χρονοπούλου με τη ξεχωριστή 
φωνή της, σε ελληνικά τραγούδια 
της δεκαετίας το 50 και 60, που 
συνοδεύθηκε στο πιάνο από την 
Vassiliki Wiedenmayer. 
Στόχος της συναυλίας  είναι η αγο-
ρά ενός ρινικού αναπνευστήρα  νε-
ογνών και βρεφών για τη Μονάδα 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιω-
αννίνων

Συνδιοργανωτές ήταν η οργάνωση 
«Πάνος & Χρυσηίδα – Βοήθεια στα 
παιδιά», το  «Λύκειο των Ελληνίδων 
Βρυξελλών», ο  «Πολυχώρος Περί-
πλους» και ο  Σύλλογος Ηπειρωτών 
Βελγίου, οι οποίοι ένωσαν τις δυνά-
μεις τους για τα νεογνά των Ιωαννί-
νων. Στόχος αυτής της δημιουργικής 
σύμπραξης  είναι η συγκέντρωση 
16.000 ευρώ για την αγορά ενός 
ρινικού αναπνευστήρα (nCPAP) 
νεογνών και βρεφών , ο οποίος  θα 
διατεθεί  στη Μονάδα Εντατικής Νο-
σηλείας Νεογνών του Πανεπιστημι-
ακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. 
Σήμερα, τα  περισσότερα πρόωρα 

νεογνά επιβιώνουν με τη χρήση του  
τεχνητού Αναπνευστήρα (διασωλή-
νωση) που, δυστυχώς, τραυματίζει 
συχνά και σοβαρά τον ανώριμο 
πνεύμονα τους. Όμως, πολλά  από 
αυτά, μπορούν να βοηθηθούν πιο 
αποτελεσματικά με τον ρινικό ανα-
πνευστήρα  nCPAP ο οποίος λει-
τουργεί με πιο ήπιο, πιο φυσιολογι-
κό και μη τραυματικό τρόπο.

Ο  Πρόεδρος του Συλλόγου  Ηπει-
ρωτών Βελγίου Δρ. Ιωάννης Πα-
παδόπουλος, επικεφαλής ο ίδιος 
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας σε 
νοσοκομείο του Βελγίου, ανταπο-
κρίθηκε αμέσως στο  κάλεσμα της 
οργάνωσης. 
« Η προμήθεια του ρινικού αναπνευ-
στήρα είναι απολύτως απαραίτητη» 
δήλωσε ο Δρ. Παπαδόπουλος,  
προσθέτοντας πως η πρωτοβουλία   
του «Πάνος & Χρυσηίδα – Βοήθεια 
στα παιδιά» αποτελεί το  έναυσμα 
για την περαιτέρω  προσπάθεια 
του Συλλόγου με στόχο τον πλήρη 
εξοπλισμό της Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου  Ιωαννίνων με τους 
απαραίτητους  ρινικούς αναπνευ-
στήρες. 

Η «Πάνος & Χρυσηίδα–Βοήθεια 
στα παιδιά», γνωστή και ως 
«Panos&Cressida4Life», ιδρύθηκε 
αρχικά (ως «Panos4Life») το 2006 
στη μνήμη του Πάνου Βαρδάκα, 
που αγωνίσθηκε σθεναρά ενάντια 
στην αρρώστια, από στενούς φί-
λους και συγγενείς ως «αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία». Το 2010 
η οργάνωση επεκτάθηκε για να 
συμπεριλάβει και την μνήμη της 
Χρυσηίδας Σπαχή, παιδικής φίλης 
και συμμαθήτριας του Πάνου, που 
έφυγε ξαφνικά.

Τα έσοδα της εκδήλωσης, μαζί με τα 
έσοδα του 10ου Bazaar στην Αθήνα 
(27-11-2016), έχουν διατεθεί για την 
αγορά ενός ρινικού αναπνευστήρα. 
(nCPAP) νεογνών και βρεφών που 
λειτουργεί φυσικά, με μη τραυματικό 
τρόπο, αξίας 16.000€, για τη Μονά-
δα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
(ΜΕΝΝ) του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων.     

Κύπρος, Τουρκία, προοπτικές

                      Στιγμιότυπο από τη συναυλία Music4life       photo newsville.be

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

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

Φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι  5€.                                                  COMMUNICATION :       
Εργαζόμενοι 15€, Οργανισμοί / Σύλλογοι 30€.         PROTOPOROS ABONNEMENT ANNUEL
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H ΝΟΔΕ Βελγίου, η Τοπική Επι-
τροπή Βρυξελλών και η ΕΚΟ-

Υπαλλήλων Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης  
διοργάνωσαν την κοπή της Βα-
σιλόπιτάς τους στο τέλος του Φε-
βρουαρίου 2017, στα γραφεία του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις 
Bruxelles. Ομιλητής της ημέρας, 
ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας και επικεφαλής του Τομέα 
Εξωτερικών, κ. Γιώργος ΚΟΥΜΟΥΤ-
ΣΑΚΟΣ.
Την εκδήλωση τίμησε με την πα-
ρουσία του και ευλόγησε την Βα-
σιλόπιτα ο Μητροπολίτης μας κ. 
Αθηναγόρας, ο οποίος απεύθυνε 
και χαιρετισμό. 

Το λόγο έλαβε ο  Γιάννης Σαμπα-
τάκος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε 
τους παρευρισκομένους για την πα-
ρουσία τους,  αναφέρθηκε στη μνή-
μη του Βουλευτή της ΝΔ κ. Βαγγέλη 
Μπασιάκου που απεβίωσε ξαφνικά 
στις 17 Φεβρουαρίου και έδωσε το 
λόγο στο  Μητροπολίτη  μας κ. Αθη-
ναγόρα ο οποίος διάβασε Τρισάγιο 
στη μνήμη του.Στη συνέχεια, ο κ. 
Κουμουτσάκος αναφέρθηκε στην 

πολιτική και οικονομική κατάσταση 
της Ελλάδας, παρουσιάζοντας ταυ-
τόχρονα και τους βασικούς άξονες 
του κόμματός του, για την έξοδο της 
χώρας από την κρίση. 
Ακολούθησε η κοπή της Βασιλό-

πιτας και το μοίρασμά της, ενώ 
προσφέρθηκαν στους παραβρι-
σκόμενους ποτά και παραδοσιακά 
γλυκά.   

Κοπή της Βασιλόπιτας                                         
στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου             

EΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
Λειτουργία σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση

 των έργων στην έδρα της Μητρόπολης  

 Η  Βασιλόπιτα της Ελληνικής
 Κοινότητας Βρυξελλών

Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017,  
τελέσθηκε στις Βρυξέλλες στον 

Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμ-
μεγίστων Ταξιαρχών η καθιερωμένη 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασι-
λόπιττας. 

Μετά τον Αρχιερατικό Εσπερινό, 
στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Βελγίου 
κ. Αθηναγόρας και παρουσία κλη-

ρικών της Ιεράς Μητρόπολης, αλλά 
και των άλλων Ορθοδόξων ιερέων, 
εκπροσώπων των διπλωματικών 
και στρατιωτικών αντιπροσώπων 
της Ελλάδος στο Βέλγιο, καθώς  και 
πλήθος πιστών. Ο Σεβασμιότατος 
μίλησε για το Μέγα Βασίλειο και του 
έργου που προσέφερε στην Εκκλη-
σία. 
Στη συνέχεια έκανε ένα σύντομο 
απολογισμό για τη δράση και το 
έργο της Μητρόπολης κατά τη διάρ-
κεια του 2016. Επίσης αναφέρθηκε 
και στις χειροτονίες και προαγωγές, 
αλλά και στις σημαντικές προσω-
πικότητες που απεβίωσαν το έτος 

2016, όπως τον π. Ιγνάτιο Peckstadt 
(τον πατέρα του Μητροπολίτη μας), 
της Γερόντισσας Μαρίας, των Αρ-
χόντων της Μητρόπολης: Γεώργιο 
Γιούργα, Κωνσταντίνο Δημητρίου, 
τον  Άλκη Ίστηρι και Ραφαήλ Μαυ-
ρογιαννάκη. Ανακοίνωσε επίσης  
την απονομή του Οφίκιου του Άρ-
χοντος Εκκλησίας στον Καθηγητή κ. 
Κωνσταντίνο Βαμβακά. 
Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους 

ιερείς όλης της Μητροπόλεως για 
τους αγώνες τους οποίους καταβάλ-
λουν για την πνευματική πρόοδο 
των Ενοριών, αλλά και όλους τους 
παρευρισκόμενους και ευχήθηκε 
ένα ευλογημένο, ειρηνικό και καρ-
ποφόρο έτος σε όλους τους παρευ-
ρισκόμενους. Δεν παρέλειψε βέβαια 
να ευχαριστήσει τα στελέχη του 
Μητροπολιτικού Ναού για τη καλή 
οργάνωση και λειτουργία του. 
Αφού ευχήθηκε ένα ειρηνικό και 
καρποφόρο Νέο Έτος σε όλους τους 
παρευρισκόμενους, ευλόγησε την 
Βασιλόπιτα και προέβη στην κοπή 
και διανομή της σε όλους.

Στις 18 Ιανουαρίου, αφού ολοκλη-
ρώθηκαν τα ανακαινιστικά έργα στο 
κτήριο της έδρας της Μητρόπολης 
Βελγίου και με την ευκαιρία της 
έναρξης της εβδομάδας προσευχής, 
από  18 με 25 Ιανουαρίου 2017, 
υπέρ της Ενότητας των Χριστιανών, 
τελέσθηκε Εσπερινός στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Μαρίνας, στον οποίο  
χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος 
Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. 
Αθηναγόρας. 
Προσκεκλημένοι του Σεβασμιότατου 
που παραβρέθηκαν, ήταν μεταξύ άλ-
λων, ο  Επίσκοπος του Πατριαρχεί-
ου Γεωργίας στο Βέλγιο κ. Δοσίθε-
ος, ο Χωρεπίσκοπος Νεαπόλεως κ. 
Πορφύριος (Εκκλησία της Κύπρου), 
εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Γρα-
φείων παρά την Ε.Ε., ο Αποστολικός 
Νούντσιος στο Βέλγιο κ. Augustine 
Kasuja, o Γραμματέας της Αποστο-
λικής Νονσιατούρας παρά την Ε.Ε. 
κ. Juan Pablo Cerrilos Hernandez, 
ο Kαθολικός Επίσκοπος Αμβέρ-
σας κ. Johan Bonny, ο Καθολικός 
Επίσκοπος κ. Jean-Luc Hudsyn, o 
Γενικός Γραμματεύς της COMECE 
π. Olivier Poquilon, ο Πρόεδρος της 
Ευαγγελικής Εκκλησίας του Βελγίου 
Δρ. Geert Lorein, o Αρχιμανδρίτης 
της Αρμενικής Εκκλησίας π. Zadig 

Avedikian και η εκπρόσωπος της 
ΚΕΚ κα Αικατερίνη Πεκρίδου. 
Παρέστησαν επίσης η Πρέσβης 
της Ελλάδος στο Βέλγιο κα Ελευ-
θερία Γαλαθιανάκη, η Σύμβουλος 
του Προξενείου της Ελλάδος στις 
Βρυξέλλες, κα Ελένη Πετρουλά, ο 
Πρέσβης κ. Marc Van den Reeck και 
ο Στρατηγός Νικόλαος Ζαχαριάδης, 
Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της 
Ελλάδας στις Βρυξέλλες, και πολύς 
κόσμος. 
Μετά τον Εσπερινό, ο Μητροπολί-
της μας, αφού  μίλησε για το Μέγα 
Βασίλειο και τις παρακαταθήκες 
του, αναφέρθηκε στη  σημασία  
της ενότητας και της αλληλεγγύης 
που πρέπει να κυριαρχεί ανάμεσα 
στους χριστιανούς. Αναφέρθηκε 
επίσης και στη Μεγάλη Πανορθό-
δοξη Σύνοδο που  έγινε τη χρονιά 
που πέρασε καθώς  και τις δράσεις 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 
της Μητροπόλεως Βελγίου  με στόχο 
την ενότητα των κατά τόπους Ορθο-
δόξων Εκκλησιών, αλλά και στον 
διάλογο μεταξύ των Χριστιανών και 
των άλλων θρησκειών. 

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιότατος ευ-
λόγησε και έκοψε την Βασιλόπιττα 
και μετά τη διανομή της, παρετέθη 
Δεξίωση.  

Το Ελληνικό Κέντρο έκοψε την 
παραδοσιακή βασιλόπιτα στην 

εκδήλωση, που διοργάνωσε  στις 
22 Ιανουαρίου 2017,  παρουσία 
πολλών  φίλων και μελών του Κέ-
ντρου, καθώς και αντιπροσώπων 
φορέων: της Ελληνικής Κοινότητας 
Βρυξελλών, των Συλλόγων Κρητών, 
Μακεδόνων, Πελοποννησίων και 
Ηπειρωτών. 

Μετά  από σύντομο χαιρετισμό, στα 
ελληνικά και τα γαλλικά προς τιμή 
των πολυάριθμων φιλελλήνων που 
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, ο 
Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου 
Σάκης  Δημητρακόπουλους, αφού 
ευχαρίστησε τους παρευρισκόμε-

νους  για την συμμετοχή τους και 
παρουσίασε τους επισήμους, ανα-
φέρθηκε στο ιστορικό της ημέρας, 
καθώς και στις δραστηριότητες του 
2017, ενόψει του εορτασμού των  
60 χρόνων από την υπογραφή της 
Ελληνοβελγικής Σύμβασης.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον 
Πρόεδρο  της Ελληνικής Κοινότη-
τας, φορέας ο οποίος συντονίζει τις 
εκδηλώσεις  για τα 60 χρόνια από 
την υπογραφή της Ελληνοβελγικής 
Σύμβασης, ο οποίος  παρουσίασε 
το πρόγραμμα των εκδηλώσεων  

για τα 60 χρόνια του Ελληνισμού 
στο Βέλγιο και κάλεσε τους  ομο-
γενείς να στηρίξουν την προσπά-
θεια.

Το λόγο έδωσε και στον πρόεδρο 
του, σε επαναδραστηριοποίηση, 
Συλλόγου Μακεδόνων κ. Κίζα, ο  
οποίος αφού συνεχάρη το Ελληνι-
κό Κέντρο για τη δράση του, κάλεσε 
τους Μακεδόνες  και ιδιαίτερα τους 
νέους, να δώσουν μία καινούργια 
πνοή στο Σύλλογο.
Μικρή χορωδία, από παιδιά του 
χορευτικού συγκροτήματος του ΕΚ  
με τρίγωνα αλλά και συνοδεία κι-
θάρας, έψαλλαν τα παραδοσιακά 
κάλαντα. 

Τη βασιλόπιτα έκοψε  ο Πρόεδρος 
μαζί με μέλη του Δ.Σ. ενώ, μέλη  του  
προσωπικού του Ε.Κ. μοίρασαν τα 
κομμάτια  και πρόσφεραν παραδο-
σιακά γλυκίσματα στους παρευρι-
σκόμενους. 
Το γούρι που πρόσφερε ο Πρόε-
δρος του Ε.Κ. κέρδισε  η κα Κρυ-
σταλία Σταύρου.

Στο φιλικό περιβάλλον της αίθου-
σας εκδηλώσεων του Κέντρου, οι 
παρευρισκόμενοι έστησαν  «πηγα-
δάκια»  και αντάλλαξαν ευχές για 
το νέο έτος.  

Η Βασιλόπιτα της ΝΔ Βελγίου

Σύλλογος  Κρητών  Βελγίου 
Εκδήλωση Κοπής της Βασιλόπιτας

Στιγμιότυπο από την ευλογία της Βασιλόπιτας στη Μητρόπολη 

Στις 29 Ιανουαρίου, ο Σύλλογος 
Κρητών Βελγίου οργάνωσε την 

τελετή της κοπής  της Βασιλόπιτας, 
για να γιορτάσει,  με τα μέλη και 
τους φίλους του,  την έλευση του 
νέου χρόνου και να ανταλλάξουν τις 
ευχές, στην έδρα του Συλλόγου.

Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο πατέρας 
Δημήτριος ο οποίος μετέφερε και τις 
ευλογίες του Μητροπολίτη μας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου  Σταύρος 
Περδίκης, αφού αναφέρθηκε στο 
ιστορικό της ημέρας και ευχαρίστη-
σε όλους για την παρουσία τους και 
ιδιαίτερα τους εκπροσώπους Φορέ-
ων, κάλεσε δύο από τα πρώτα μέλη 
του Συλλόγου, από τις αρχές του 
1980, τον Ιπποκράτη Βουνάκη και 
τον Δημοσθένη Κασσομένο κι έκο-
ψαν, τιμής ένεκεν, τη Βασιλόπιτα.
Μέλη του Συλλόγου μοίρασαν  τη 

βασιλόπιτα και τα παραδοσιακά 
γλυκίσματα ενώ τα μέλη του χορευ-
τικού τραγούδησαν τα παραδοσια-
κά κάλαντα συνοδευόμενα από τους 
μουσικούς…

Η τυχερή της ημέρας ήταν η Κό-
τσογλου  Φρειδερίκη,  ταμίας του 
Ελληνικού Κέντρου, η οποία έλαβε 
ταυτόχρονα  και δύο προσκλήσεις 
για  τη συναυλία του κρητικού τρα-

γουδιστή Μιχάλη Τζουγανάκη.
Επίσης, ενημερώθηκαν τα μέλη του 
Συλλόγου πως  η σύγκληση της ετη-
σίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
του Συλλόγου, θα πραγματοποιη-
θεί την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 
και θα έχει στην ημερήσια διάταξη, 
μεταξύ άλλων,  τον απολογισμό της 
χρονιάς που πέρασε και για την 
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλί-
ου.  

Στις 15 Ιανουαρίου 2017, η  Ελ-
ληνική Κοινότητα  Βρυξελλών 

έκοψε και τη δική της  Βασιλόπιτα,  
σε εκδήλωση που έγινε στην αίθου-
σά της.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοι-

νότητας Δημήτρης Αργυρόπουλος 
αφού ευχήθηκε να έχουμε ένα Νέο 
Έτος, καλύτερο και ελπιδοφόρο για 
όλους, αναφέρθηκε στις δραστηρι-
ότητες που έχουν προγραμματιστεί 
στα πλαίσια του εορτασμού των  
60 χρόνων από την υπογραφή της 
Ελληνοβελγικής Σύμβασης, κατά τη 
διάρκεια του 2017.
Απεύθυνε επίσης χαιρετισμό και ο 

αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινό-
τητας κ. Λάμπρος Κοντονής.
Την εκδήλωση τίμησε και απεύθυνε 
χαιρετισμό η διευθύνουσα του Προ-
ξενικού Γραφείου κυρία Πετρουλά. 
Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο πατέρας 

Ζαχαρίας ο οποίος μετέφερε και τις 
ευχές του  Μητροπολίτη μας, 

Ακολούθησε η κοπή της Βασιλόπι-
τας και το μοίρασμά της καθώς και 
η προσφορά παραδοσιακών γλυ-
κών και ποτών στους παρευρισκό-
μενους, ενώ το χορευτικό παρου-
σίασε όμορφους παραδοσιακούς 
χορούς.  

Αποψη από το χαιρετισμό της Διευθύνουσας του Προξενικού Γραφείου 
κας Πετρουλά στην εκδήλωση της ΕΚΒ

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του Ελληνικού Κέντρου με μέλη του ΔΣ 
και τη χορωδία που ψέλνει τα κάλαντα

Ο  Πρόεδρος κ. Περδίκης και μέλη του  Συλλόγου Κρητών πλαισιώνουν τον 
Πατέρα Δημήτριο που ευλογεί την Βασιλόπιτα

Η Βασιλόπιτα του Ελληνικού και 
Διαπολιτιστικού Κέντρου Βρυξελλών

Στις 8 Φεβρουαρίου 2017 πραγμα-
τοποιήθηκε με επιτυχία συναυλία 
βυζαντινής μουσικής στο κέντρο της 
Ενωμένης Ευρώπης. 
Η συναυλία ελληνικής βυζαντινής 
μουσικής, είχε τεθεί υπό την αιγί-
δα της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού  
κυρίας Μαρίας Σπυράκη και συνδι-
οργανώθηκε, σε κεντρικό Ναό των 
Βρυξελλών, με την Ιερά Μητρόπολη 
Βελγίου.
Συμμετείχαν δύο χορωδίες από την 
Ελλάδα. Η ανδρική βυζαντινή χο-
ρωδία Τρόπος, που απαρτιζόταν 
από δέκα μέλη και ήταν υπό τη διεύ-
θυνση του κ. Κωνσταντίνου Αγγελί-
δη, από την Αθήνα, και η γυναικεία 
χορωδία της Ιεράς Μητρόπολης 
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως 

Θεσσαλονίκης Κασσιανή, υπό την 
διεύθυνση της κας Μαρίας Χαρα-
λαμπίδου. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το Σεβα-
σμιότατο  Μητροπολίτη Βελγίου και 
Έξαρχο Κάτω Χωρών και Λουξεμ-
βούργου κ. Αθηναγόρα, ο οποίος  
αναφέρθηκε στην ιστορία και την 
εξέλιξη της βυζαντινής μουσικής, 
η οποία είναι κυρίως εκκλησιαστι-
κή και είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με την ελληνορθόδοξη παράδοση. 
Συνεχάρη και ευχαρίστησε  την κα 
Σπυράκη για την πρωτοβουλία της, 
ευχαρίστησε τις δύο χορωδίες που 
μετέφεραν στο Βέλγιο ήχους και 

μουσική της ελληνικής βυζαντινής 
παράδοσης. 

Στη συνέχεια το λόγο είχαν οι χορω-
δίες με πρώτη τον Τρόπο, η οποία 

απέδωσε ύμνους που αφορούσαν 
την εορτή της Υπαπαντής του Κυρί-
ου και το πρόσωπο της Θεοτόκου. 
Ακολούθησε η Κασσιανή, η οποία 
απέδωσε τραγούδια διαφόρων 
Ελλήνων συνθετών τα οποία μετέ-
φερε, με ζωντάνια και παλμό, στο 
ακροατήριο. 
Στο τέλος απηύθυνε χαιρετισμό και 
ευχαρίστησε τόσο την κα Σπυράκη 
όσο και τον Μητροπολίτη Βελγίου 
για την πρόσκληση και την φιλοξε-
νία. 
Την εκδήλωση έκλεισε η διοργανώ-
τρια κα Σπυράκη, η οποία ευχαρί-
στησε τον Σεβασμιότατο Μητροπο-

λίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα για τη 
συμπαράσταση και τη συνδιοργά-
νωση, τις δύο χορωδίες για το υπέ-
ροχο πρόγραμμα που παρουσία-
σαν και την ελληνική παροικία στις 
Βρυξέλλες που ανταποκρίθηκε στο 
μεγάλο αυτό καλλιτεχνικό γεγονός. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους, ο Διευθυντής του 
Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλά-
δος παρά την Ε.Ε. Μητροπολίτης 
Αχαΐας κ. Αθανάσιος, ο Διευθυντής 
του Γραφείου της Εκκλησίας της 
Κύπρου παρά την Ε.Ε. Επίσκοπος 
Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, η Πρέ-
σβης της Ελλάδος στο Βέλγιο κα 
Γαλαθιανάκη, ο τέως Υπουργός κ. 
Θεόδωρος Ρουσόπουλος και πλή-
θος κόσμου.     

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΗΧΟΙ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Με πρωτοβουλία της Ευρωβουλευτού Μαρίας Σπυράκη

Ο Βουλευτής κ. Κουμουτσάκος (ΝΔ) 
και  ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Βελγίου  

κ. Σαμπατάκος

Σιγμιότυπο από τη χορωδία

Σημείωση: Ανάλογες εκδηλώσεις, εξάλλου,  πραγματοποιήθηκαν ή έχουν 
προγραμματιστεί, από Εθνικοτοπικούς Συλλόγους και οργανώσεις των 
Βρυξελλών, όπως. του Συλλόγου Θρακιωτών (4.2.),  Ηπειρωτών (12.2), Πο-
ντίων, Μακεδόνων κ.α. καθώς επίσης και σε άλλες Κοινότητες του Βελγίου,  
Λιέγη, Σαρλερουά (28.1), που διοργανώθηκαν από τους κατά τόπου φορείς, 
τους συλλόγους και τα σχολεία, για να τιμήσουν το  έθιμο της Βασιλόπιτας 
καλωσορίζοντας τον καινούργιο χρόνο.  
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Το Ελληνικό Επιχειρηματικό 
Δίκτυο «Βucephalos» διορ-

γάνωσε εκδήλωση για την  κοπή 
της Βασιλόπιτας την Παρασκευή 
3/02, παρουσία πολλών μελών 
και φίλων του δικτύου,  στη γκαλε-
ρί Theorema με την ευκαιρία των 

εγκαινίων της προσωπικής έκθε-
σης της ζωγράφου Ελένης Οικο-
νομίδου «Δρόμοι Διαφυγής».  
Ο Πρόεδρος του Δικτύου κ. Γιάν-
νης Δήμας ,στο χαιρετισμό του, 
ευχαρίστησε τους παρευρισκόμε-
νους για την παρουσία τους και 
αναφέρθηκε στους στόχους και το 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων του 
Δικτύου για το 2017.  
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στη 
διευθύντρια της Γκαλερί κα Λιακο-
πούλου η οποία αφού χαιρέτισε 
την πρωτοβουλία, έδωσε με τη 
σειρά της  τη σκυτάλη στη  ζωγρά-

φο Ελένη Οικονομίδου, η οποία 
παρουσίασε την έκθεση στους 
παρευρισκόμενους. 
Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Εκ-
πρόσωπος της Μητρόπολης Βελ-
γίου Πατέρας Ιωάννης Λύκος.  Η 
τυχερή της ημέρας ήταν η δικηγό-
ρος κα Ελένη Παπανικολάου.    

΄΄Μια Κωμωδία΄΄ του Ιάκωβου Καμπανέλλη
από το Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι

 Ελληνικό Επιχειρηματικό Δίκτυο 
«Βucephalos» 

 Η Bασιλόπιτα του ΚΥΚΛΟΥ για την 
Solidarité Médicale avec la Grèce

O Ελληνικός Κύκλος Σύγχρονων 
Μελετών διοργάνωσε εορτα-

στική εκδήλωση  με μουσική και 
αφήγηση για να υποδεχτεί τη νέα 
χρονιά, την Κυριακή 15 Ιανουαρί-
ου 2017, στις 12:30, στη γκαλερί 
Artefacto.

Με τη συμβολική είσοδο των 5 
ευρώ,  αλλά και με ελεύθερη είσο-
δο για όσους ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα του Κύκλου και ενίσχυ-
σαν την εκστρατεία ιατρικής αλλη-

λεγγύης,  τα έσοδα θα διατεθούν 
εξ ολοκλήρου στην Fondation CHU 
St Pierre στο πλαίσιο της εκστρα-
τείας «Urgence Grèce - Campagne 
de Solidarité Médicale avec la 
Grèce» και συγκεκριμένα για την 
αγορά υλικού για την κινητή μονά-
δα ARGO1 στη Λίμνη Ευβοίας. 

Οι τυχεροί της ημέρας κέρδισαν  
δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκ-
δηλώσεις του ΚΥΚΛΟΥ για το 
2017.      

Στις 22 Ιανουαρίου, στην αίθου-
σα της Ελληνικής Κοινότητας 

του Μαασμέχελεν, διοργανώθηκε  
από το Σύλλογο Γονέων και την 
Ελληνική Κοινότητα μία πολύ ενδι-
αφέρουσα εκδήλωση που είχε  ως  
βασικό στόχο την επιμόρφωση των 
γονέων σε θέματα που άπτονται της 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 
Προσκεκλημένη του Συλλόγου γονέ-
ων ήταν η Εκπαιδευτική σύμβουλος 
και συγγραφέας, κυρία Μαργαρίτα 
Κωνσταντινίδου.
Η κυρία Κωνσταντινίδου συνέγρα-
ψε εκπαιδευτικά εγχειρίδια που 
οδηγούν στην κατάκτηση της γλώσ-
σας, χωρίς γραμματικούς κανόνες 
και βοηθούν το παιδί να μάθει τη 
γλώσσα ευχάριστα.
Το έργο της ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των ομογενών μαθητών 
που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη υπο-

στήριξης για την προαγωγή προφο-
ρικού και γραπτού λόγου. 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν 
γονείς και φίλοι του Ελληνικού σχο-
λείου.
Συγκινητική ήταν η συμμετοχή των 
νέων γονέων, οι οποίοι έδειξαν ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον  για τη μάθηση 

της Ελληνικής γλώσσας, μέσα από 
τον όμορφο κόσμο των λογοτεχνι-
κών και εκπαιδευτικών βιβλίων.
Γεγονός που έδωσε ιδιαίτερη χαρά 
στους διοργανωτές και τους ενθάρ-
ρυνε  να συνεχίσουν με δύναμη και 
κουράγιο το έργο της υποστήριξης 
της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
στην πόλη. 

Ευχαριστούμε την κυρία Δήμητρα  
Μπουρουτζόγλου για την αποστολή 
των απαραίτητων στοιχείων για τη 
σύνταξη του άρθρου.   

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων  για την  60η Επέτειο της  Ελληνοβελγικής 
Σύμβασης  το Ελληνικό και Δαπολιτιστικό Κέντρο Βρυξελλών  διοργανώ-
νει  Ημερίδα στις  8/4/2017 με θέμα την μετανάστευση των Ελλήνων στο 
Βέλγιο και ομιλητή το Σάκη  Δημητρακόπουλο,  στη γαλλική γλώσσα, με 

παράλληλη προβολή  αποσπασμάτων από το ντοκιμαντέρ της 
ΕΡΤ3 « Διασπορά».

Σάββατο 8 Απριλίου, 16:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ελληνικού Κέντρου
Δηλώστε συμμετοχή  :  Τηλ. :  02 538 62 12 

 Εκθεση ζωγραφικής της Ελένης     
Οικονομίδου στην Γκαλερί Θεώρημα
Η Αίθουσα Τέχνης Θεώρημα 

φιλοξένησε από τις 2 μέχρι τις 
23 Φεβρουαρίου  την πρώτη ατομική 
έκθεση της Ελένης Οικονομίδου 
στις Βρυξέλλες με θέμα  ΄΄Δρόμοι 
Διαφυγής΄΄.   

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν 
με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 
2 Φεβρουαρίου,  παρουσία 
πολλών φίλων της τέχνης και των 
γραμμάτων, Ελλήνων αλλά και 

φιλελλήνων,  καθώς η καλλιτέχνης 
ζει στις Βρυξέλλες  και εργάζεται 
στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του 
Watermael Boitsfort. 

Η Ελένη Οικονομίδου γεννήθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη και  
μεγάλωσε στην Αθήνα.  Σπούδασε 
γλώσσες  στην Ελλάδα, την 
Ιταλία και τις Κάτω Χώρες.  Είναι 
απόφοιτος της  σύγχρονης 
γαλλικής λογοτεχνίας από το 
Πανεπιστήμιο του Nijmegen.  Στην 
Ακαδημία  του Watermael Boitsfort 
σπούδασε ζωγραφική και γλυπτική 

στα Εργαστήρια του Χρήστου 
Βουγιουκλή και της  Kikie Crève-
coeur αντίστοιχα. Από το 2006,έχει 
συμμετάσχει   σε  ομαδικές εκθέσεις 
στο Βέλγιο και στη Γαλλία και σε 
διεθνή  καλλιτεχνικά δρώμενα.  

Οι «Δρόμοι Διαφυγής» είναι ένα 
σύνολο από δεκαέξι  λάδια σε 
καμβά (50 x 50 εκ),  επτά χαρακτικά 
σε λινόλαιο διαφόρων μεγεθών, 
τυπωμένα σε καμβά και δύο 

χαρακτικά σε ψευδάργυρο.

« Να περπατάς στη ζωή, όπως στο 
δάσος, να χάνεσαι… να ακολουθείς  
κάθε μέρα τις ίδιες διαδρομές.  Να 
παίρνεις τη μορφή του δέντρου 
χίλιες φορές, να ανεβαίνεις στον 
ουρανό με τα πόδια σου να 
ριζώνουν στη γη. Οι  ρίζες, θεμέλιο 
και αναπόφευκτη οργανική παγίδα.  
Να σμίγεις με τα φύλλα,  τα κλαδιά, 
τα έντομα, τα πουλιά, χαράζοντας το 
μονοπάτι που θα σε οδηγήσει στη 
χώρα των ονείρων.» – Ε. Ι.      

Το Ελληνικό Θεατρικό Εργαστή-
ρι ανέβασε με επιτυχία το έργο 

΄΄Μια Κωμωδία΄΄ του Ιάκωβου Κα-
μπανέλλη σε σκηνοθεσία Τάσου 
Νυχά, στις  16, 17, 18 και 19/01 στο 
θέατρο του Centre Communautaire 

Joli Bois.  Η διαχρονική πολιτική σά-
τιρα του Ι. Καμπανέλλη, που γράφτη-
κε το 1995, παρουσιάστηκε ως ένα 
μουσικό-χορευτικό θέαμα με πληθώ-
ρα ηθοποιών επί σκηνής :  Γιώργος 
Αλεξάκης, Γιάννης Αμπαζής, Ελένη 
Ανδρεάδου, Έλενα Αντωνακοπού-
λου, Σωτήρης Γκέκας, Τάκης Δασκα-
λέρος, Απόστολος Ιωακειμίδης, Βαρ-
βάρα Κάζιρα, Αγγελική Καλλιάνου, 
Λίτα Καλογεροπούλου, Αντώνης 
Καστρισιανάκης, Μαριάννα Κολυβά, 
Άννα Κωνσταντάτου, Βασίλης Μαθι-

ουδάκης, Πάνος Μιχαλέλης, Αναΐς 
Νικολιάν, Φραγκίσκος Νικολιάν, Θό-
δωρος Ντελόπουλος, Τάσος Νυχάς, 
Άννα Παναγοπούλου, Οδυσσεύς 
Πανόπουλος, Βενετία Παπασυμεών, 
Μαρία Πατακιά, Πέτρος Πιπιλής, 

Τάκης Πλέσσας, Έφη Ρούσση, Νι-
κολέττα Σακαλίδου, Κίμων Σπανού-
δης, Ανδρέας Στεμπίλης, Γιώργος 
Στρογγύλης, Ηλίας Σωτήρχος, Έλενα 
Τασιούλα, Λίλα Φωτίδου.  

Τα σκηνικά επιμελήθηκε η κ. Ελένη 
Ανδρεάδου, τη Μουσική ο  Μάνος 
Νυχάς  και τα Κοστούμια ήταν των 
COSTHEA/C.Guilmin. Τις χορογρα-
φίες και την κίνηση επιμελήθηκαν η 
Έλενα Αντωνακοπούλου και η Ελένη 
Ανδρεάδου αντίστοιχα.  

Η Ελληνική Κοινότητα  Σαρλε-
ρουά και Περιχώρων διοργάνωσε  
χορευτική βραδιά με την ορχήστρα 
Χάρης και Γιάννης , στις 28.01,  με 
την ευκαιρία της κοπής της Πρωτο-
χρονιάτικης Βασιλόπιτας. 

Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων 
Υπαλλήλων Διεθνών Οργανι-
σμών έκοψε τη  βασιλόπιτα την Τρί-
τη 24.01, στην αίθουσα του καφέ Le 
Grand Central στις Βρυξέλλες.  

Η Ενορία της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας στις Ιξέλλες (Rue Stassart),   
διοργάνωσε εκδήλωση για την κοπή 
της Βασιλόπιτας στις 20.01. Τη βα-

σιλόπιτα  ευλόγησε ο Πατέρας Σπυ-
ρίδων. Ακολούθησε δεξίωση. 

Ο σύλλογος Alexandre Le Grand   
του Σαρλερουά παρουσίασε 
στo γνωστό χώρο  ΄Maison des  
Medecins΄  μία ενδιαφέρουσα διά-
λεξη στις 10.02,  με θέμα τη σχέση 
και τις ανταλλαγές του ρωμαϊκού και 
του ελληνικού πολιτισμού στο Βυζά-
ντιο, « La Romanité et le bilinguisme 
gréco-latin à Byzance. La circulation 
des textes à Constantinople à 
l’époque de Justinien». Το θέμα επι-
μελήθηκε και παρουσίασε ο καθη-
γητής του Πανεπιστημίου της Λιέγης 
κ. Bruno ROCHETTE. 

Το Greek Short Film Festival  φι-
λοξενήθηκε για 3η συνεχή χρονιά 
στον χώρο του ArtBase από τις  9 
μέχρι 12.02.  Τις τρεις πρώτες μέρες 
του Φεστιβάλ προβλήθηκαν ταινίες 
μικρού μήκους στα ελληνικά με αγ-
γλικούς υπότιτλους με διερμηνεία στις 
συζητήσεις που ακολούθησαν.  Η 
Κυριακή ήταν αφιερωμένη στον Φί-
λιππο Κουτσαφτή με ένα masterclass 
και προβολή δύο ντοκιμαντέρ, μεταξύ 
των οποίων και το «Αρκαδία Χαίρε», 
παρουσία του Φίλιππου Κουτσαφτή 
και του ηθοποιού  και παραγωγού 
Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη, οι οποίοι 
μίλησαν  για τον τρόπο της δουλειάς 
τους πάνω στο ντοκυμαντέρ. .

Ο Πάνος Γουργιώτης και η Μαρία 
Μεταξάκη Unplugged, ερμήνευ-
σαν αγαπημένα τραγούδια από όλο 
το φάσμα της ελληνικής μουσικής 
το  Σάββατο 11.02 και την  Κυριακή 
12.02, στο νέο χώρο του καλλιτέχνη,  
στο κατάμεστο CliqueArt, που βρίσκε-
ται στην περιοχή Stockel, Woluwe-St-
Pierre.

Ο δημοφιλής κρητικός τραγουδιστής 
Μιχάλης Τζουγανάκης στη σκηνή 
του Tentation στις Βρυξέλλες,  παρου-
σίασε μία πολύ επιτυχημένη μουσική 
βραδιά, μαζί με τον γιο του, Αλέξανδρο 
Τζουγανάκη και άλλους εξαίρετους 
μουσικούς, το Σάββατο 18.02.    

Σύντομη ανασκόπηση εκδηλώσεων

Συμβουλευτική γονέων στο Μαασμέχελεν
Εκδήλωση του Συλ. Γονέων και της Ελληνικής Κοινότητας 

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο Μαασμέχελεν

Παρουσίαση βιβλίων και συζήτηση 
με το Μίμη Ανδρουλάκη

Στις 9 Φεβρουαρίου 2017, ο 
Πολυχώρος  Περίπλους , ο 

Κύκλος και οι εκδόσεις Πατάκη, 
υποδέχθηκαν τον συγγραφέα 
Μίμη Ανδρουλάκη με αφορμή 
την  έκδοση των δύο τελευταίων 
βιβλίων του, το «Ταξίδι μέλιτος» 
και τα «Δύο μόνο δάκρια» σε μία 
συζήτηση με θέμα  «Λίγο πριν, 
λίγο μετά τις μεγάλες κρίσεις της 
ιστορίας»  

Η εκδήλωση ξεκίνησε μετά το 
καλωσόρισμα στο πολυπληθές 
κοινό και τις ευχαριστίες προς 
όλους τους συντελεστές και ιδι-
αίτερα στο Μίμη  Ανδρουλάκη, 
από την διευθύντρια του Πολυ-
χώρου  Περίπλους, κυρία Γωγώ 
Γκιτζίρη.

Ακολούθησε η παρουσίαση των 
βιβλίων από το Μιχάλη Κρητικό,  
το «Ταξίδι μέλιτος» και τη Μαρία 
Πατακιά το βιβλίο «Δύο μόνο 
δάκρια», η οποία έκανε και  το 
συντονισμό συζήτησης και της 
συνομιλίας του συγγραφέα  με 
το κοινό. 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο  ο Μί-
μης Ανδρουλάκης, ο οποίος αφού 
αναφέρθηκε  στο ιστορικό της 
συγγραφής των βιβλίων και τα 
διάφορα ιστορικά γεγονότα που, 
άμεσα ή  έμμεσα, αναφέρονται, 
μας έδωσε και  διάφορα σημαντι-
κά, στοιχεία, περιστατικά, αλλά  
και λεπτομέρειες, που όχι μόνον 
έχουν την  ιστορική τους αξία 
αλλά και μας δίνουν τη δυνατότη-
τα να κατανοήσουμε καλύτερα τις 
προσωπικότητες της κάθε εποχής 

και ιδιαίτερα  του Ελευθερίου Βε-
νιζέλου... 

Η συζήτηση που ακολούθησε, κα-
θώς  και η συμμετοχή του Ευρω-
βουλευτή Γιώργου Γραμματικάκη, 
είχε επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και τέλος, η εκδήλωση έκλεισε με 
την  υπογραφή των βιβλίων από 
το συγγραφέα. 

Ο Μίμης Ανδρουλάκης γεννήθη-
κε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης το 
1951, υπήρξε, από τα νιάτα του, 
ένας μαχόμενος και δυναμικός 
ιδεολόγος,  με δράση ενάντια 
στη δικτατορία, στην εξέγερση 
του  πολυτεχνείου..  Ένα ηγετικό 
στέλεχος της αριστεράς, πρώην 
βουλευτής,  που για πολλά χρό-

νια αγωνίζεται όχι μόνο για την 
ανασύνθεση της Αριστεράς αλλά 
και της ευρύτερης Κεντροαριστε-
ράς…

Είναι  ένας πολιτικός χωρίς πα-
ρωπίδες και «αρτηριοσκλήρω-
ση», είναι από τους πολιτικούς  
που έχουν την «ικανότητα», αν δι-
απιστώσουν πως η θεωρία στην 
οποία πιστεύουν δεν επιβεβαιώ-
νεται στην πράξη, να αλλάζουν 
ιδέα ή γνώμη…

Εξάλλου είναι και πολυτάλαντος, 
έχει γράψει και δημοσιεύσει μια 
σειρά κοινωνικών και πολιτικών 
μελετών, θεατρικά έργα, αφη-
γήματα για το ραδιόφωνο αλλά 
και ιστορικά αφιερώματα για τα 
μεγάλα ρεύματα της παγκόσμιας 
μουσικής!   

Διακρίνονται από αριστερά : η Πρόεδρος του Κύκλου κ Μ. Πατακιά, 
ο συγγραφέας Μίμης Ανδρουλάκης, ο  κ. Μιχάλης Κρητικός και 

η Διευθύντρια  του Περίπλους κα Γ. Γκιτζίρη 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου κ.  Γ. Δήμας προσφέρει στην τυχερή της ημέρας 
κ. Ε. Παπανικολάου μία κατασκευή του Κώστα Σπυρόπουλου δωρεά της Γκαλερί

Η ζωγράφος Ελένη Οικονομίδου

Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι  https://www.facebook.com/ellther1

L’Amicale de la Vassilopita, 29 jan 17, Molenbeek
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συνέχεια από τη σελίδα 1

Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε καταφέ-
ρει  να συνετίσουμε με την πολιτική 
μας, ούτε  τη γείτονα  αλλά ούτε και 
τα Σκόπια με την Αλβανία, η οποία, 
με την «παρότρυνση» της Τουρκί-
ας, γίνεται όλο και πιο επιθετική.
Δυστυχώς, όπως ο κάθε συνετός 
άνθρωπος γνωρίζει, πως πρέπει 
να  μαγειρέψει πριν πεινάσει…  
Πρέπει, επί τέλους, σαν Έθνος να 
σηκώσουμε το ανάστημά μας, να 
οργανωθούμε και να εξοπλιστούμε  
ανάλογα, σε Ελλάδα αλλά και σε 
Κύπρο… Ας μην ξεχνάμε πως η 
«προετοιμασία για πόλεμο» εξα-
σφαλίζει την ειρήνη!
Εννοείται πως, σχετικά με την Κύ-
προ και τις διαπραγματεύσεις που 
γίνονται για την επίλυση του Κυ-
πριακού Προβλήματος, είναι απα-
ραίτητο να χαραχθούν ξεκάθαρες  
κόκκινες γραμμές, οι οποίες να εί-
ναι ξεκάθαρα αποδεκτές  από όλα 
τα κόμματα, Κύπρου και Ελλάδας, 
και  να είναι, σε κάθε περίπτωση, 
απαραβίαστες!
Μεταξύ των οποίων πρέπει οπωσ-
δήποτε να είναι:
Πλήρης αποδοχή της ευρωπαϊκής 
νομικής κανονικότητας,  και
της  αρχής των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων.
Απόλυτη  τήρηση του κοινοτικού 
κεκτημένου, αλλά και των  αρχών 
του ευρωπαϊκού και του διεθνούς 
δικαίου.
Κατάργηση των εγγυήσεων, οι 
οποίες, εξάλλου, δεν είναι πλέ-
ον ενεργές, εφόσον μία από τις 
«εγγυήτριες δυνάμεις» διατηρεί  
«στρατό κατοχής», και αρνείται να 
τον αποσύρει…
Να εξασφαλιστεί, σε όλα τα επί-
πεδα «η συνέχεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, χωρίς περιορισμούς 
και μόνιμες εξαιρέσεις…
Ορισμένοι βέβαια θα σκεφτούν, μα 
δεν υπάρχει καμία περίπτωση  να 
δεχτούν οι Τούρκοι τέτοιους όρους, 
εσκεμμένα  βέβαια λέω οι Τούρκοι 
γιατί έτσι κι αλλιώς αυτοί αποφα-
σίζουν και όπως τους γνωρίζουμε, 
δεν υπάρχει καμία περίπτωση να 
κάνουν, έστω και μία «υποχώρη-
ση»  χωρίς να έχουν εξασφαλίσει  
μεγαλύτερα ανταλλάγματα…
Αν θέλουμε μία αποδεχτή για τον 
Ελληνισμό λύση, πρέπει, πρώτα 
να αλλάξουν αρκετά πράγματα 
και οι διαπραγματεύσεις να μην 
γίνονται «υπό πίεση»… Και πάνω 
από όλα πρέπει να δημιουργηθεί 
σε Ελλάδα και Κύπρο μία πραγμα-
τικά αποτρεπτική δύναμη η οποία 
να «προβληματίζει» όχι μόνο τους 
Τούρκους αλλά και τους συμμά-
χους μας…
Εννοείται πως πρέπει να νοικο-
κυρέψουμε και τα οικονομικά της 
Χώρας, αλλά και παράλληλα, να  
καταρτιστεί ένα ‘Πανελλήνιο Όρ-
γανο», που θα λειτουργεί με από-
λυτη  διαφάνεια και στο οποίο θα 
συμμετέχουν και εκπρόσωποι των 
Ελλήνων της Διασποράς…  Βασι-
κό του μέλημα θα είναι ο προσδι-
ορισμός συγκεκριμένων εθνικών 
στόχων, αλλά και η οργάνωσή 
του, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου 
θα παρέχει τόσο τη σχετική ενημέ-
ρωση, όσο και την οργάνωση  των 
δράσεων για την εξεύρεση των 
χρημάτων…
Έτσι κι αλλιώς, οι διαπραγματεύ-
σεις που γίνονται κάτω από τις 

σημερινές συνθήκες  δεν έχουν  
κανένα πλέον νόημα, εφόσον η 
τουρκική πλευρά δεν διαπραγμα-
τεύεται, απλά μας δουλεύει! 
Εξάλλου οι διαπραγματεύσεις 
«κατέρρευσαν», αποκλειστικά, 
εξαιτίας του Ερντογκάν, ο οποίος 
μέσω  του Μ. Ακιντζί, «απαιτεί», 
μεταξύ άλλων: μόνιμη παραμονή 
των τουρκικών στρατευμάτων, 
πλήρη δικαιώματα για τους Τούρ-
κους στην Κύπρο και το δικαίωμα 
να μπορούν να διορίζονται στο 
δημόσιο, το 45% της ΑΟΖ και τον 
έλεγχο του εναέριου χώρου»…
Με άλλα λόγια,  θέλει  να μετατρέ-
ψει την Κύπρο σε προτεκτοράτο 
της, και ταυτόχρονα να ενταχθεί 
από το παράθυρο, μέσω αυτής, 
στην ΕΕ…
Όσο για τη θεωρία της «τελευταίας 
ευκαιρίας», που συχνά προωθεί-
ται  τα τελευταία χρόνια,  και την 
έχουν «υιοθετήσει» τόσο τα ΗΕ και 
η ΕΕ, όσο η Τουρκία, αλλά  και η 
κυπριακή κυβέρνηση…  
Είναι ένας καλοφτιαγμένος «μύ-
θος», που έχει σαν στόχο την  
«ικανοποίηση» των βασικών διεκ-
δικήσεων, της Τουρκίας…  Λύση, 
η οποία  αναπόφευκτα  θα απορ-
ριφθεί από τους Ελληνοκύπριους, 
θα δημιουργήσει, όμως και νέα 
αρνητικά δεδομένα για τον Ελληνι-
σμό, που σίγουρα θα είναι προτι-
μότερο να τα αποφύγουμε!
Έτσι κι αλλιώς μία «μη λύση» είναι 
σε κάθε περίπτωση προτιμότερη 
από μία «κακή λύση». Όσο για 
τους Εταίρους και τους συμμάχους 
μας, όταν πειστούν για την απο-
φασιστικότητά μας, είναι σίγουρο 
πως θα συμβάλουν ενεργά, ώστε  
να «συνετίσουν» την Τουρκία  και  
να πάψει τις εξωφρενικές της  δι-
εκδικήσεις, τόσο στην Κύπρο, όσο 
και στο Αιγαίο, όπου απειλές και 
παραβιάσεις κλιμακώνονται… 
Αυτό θα το κάνουν μόνο όταν γνω-
ρίζουν πως υπάρχει «περίπτωση 
ρήξης» ανάμεσα σε «φίλους» και 
συμμάχους
Πρέπει  στο διεθνές σύστημα η 
Κυπριακή Δημοκρατία να κάνει 
προς όλους σαφές, πως η Κύπρος 
είναι  μια χώρα-μέλος της ΕΕ  και 
δεν μπορεί  να βρίσκεται υπό την 
επιρροή, είτε  της Τουρκίας, είτε  
οιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας. 
Εννοείται πως πρέπει μα βρει 
προς αυτό και συμμάχους, ειδικά 
μέσα στην ΕΕ!
Όπως το έχει επισημάνει σε δημο-
σίευμά του και ο Πρέσβης κ. Αλέ-
ξανδρος Μαλλιάς, το μεγάλο πρό-
βλημα σήμερα του Ελληνισμού, 
είναι η απουσία  στρατηγικής  και  
αποτρεπτικής δύναμης ενός ‘’ισχυ-
ρού ανταποδοτικού  πλήγματος’’, 
ως αναπόσπαστο μέρος  ενός 
σοβαρού αμυντικού σχεδιασμού. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η ‘’ανταπο-
δοτική αποτροπή ‘’, τόσο ισχυρό-
τερη είναι και η αξιοπιστία  ενός 
αμυντικού σχεδιασμού…
Βασική  όμως προϋπόθεση είναι, 
πως πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις πραγματικές επιχειρησιακές 
δυνατότητες της Χώρας, και να μην 
είναι μόνο   στρατιωτικός,  χρειά-
ζεται  κυρίως την εθνική συνεννό-
ηση, τη  γνώση, αλλά  και τη συ-
νέχεια . Πρέπει δηλαδή η Ελλάδα 
να γίνει ένα ‘’συνεκτικό και ενιαίο 
σύνολο’’.
   
              Σάκης Δημητρακόπουλος
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Ο Κόδριγκτον έφτασε στις 12 Σε-
πτεμβρίου στο Ναβαρίνο, όπου 
βρισκόταν ο τουρκο-αιγυπτιακός 
στόλος και του κοινοποίησε το πε-
ριεχόμενο της Συνθήκης του Λονδί-
νου, το ίδιο έκανε και ο Δεριγνί με 
τον Ιμπραήμ, ο οποίος ζήτησε από 
τους δυο ναυάρχους είκοσι μέρες 
προθεσμία για να λάβει νέες οδη-
γίες. Στις 3 Οκτωβρίου 1827, που 
έληξε η προθεσμία, είχε ήδη κατα-
πλεύσει και ο ρωσικός στόλος με 
επικεφαλής τον Χέιδεν, και αγκυ-
ροβόλησε έξω από τη Σφακτηρία. 

Στις 6 Οκτωβρίου που έγινε η 
σύσκεψη των τριών ναυάρχων, 
αποφασίστηκε η ανάληψη δρά-
σης, σε αυτό «συνέβαλε» και η 
επιστολή του Κολοκοτρώνη που 

τους ανέφερε πως οι άνδρες του 
Ιμπραήμ προέβαιναν σε γενοκτο-
νία στη Μεσσηνία και έστειλαν τον 
συνταγματάρχη Κράντοκ, να με-
ταφέρει τελεσιγραφική απαίτηση 
στον Ιμπραήμ να σταματήσει κάθε 
εχθρική ενέργεια στον Μοριά. Ο 
Ιμπραήμ απέφυγε να συναντήσει 
τον Κράντοκ κι έτσι οι ναύαρχοι 
αποφάσισαν να μπουν στον Κόλ-
πο του Ναβαρίνου, για να επιτη-
ρούν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο 
που βρισκόταν εκεί.

Οι δυνάμεις των αντιπάλων ήταν 
οι εξής: Ο τουρκο-αιγυπτιακός 
στόλος αποτελείτο συνολικά από 
89 σκάφη και 41 μεταγωγικά, 
από τα οποία τα 8 ήταν αυστρια-
κά! Αρχηγός των Τούρκων ήταν ο 
Ταχήρ Μπέης και των Αιγυπτίων ο 
Μουσταφάς μπέης κι ο Μωχαρέμ 
μπέης. 
Η συμμαχική δύναμη ήταν πολύ 
μικρότερη: 12 βρετανικά πλοία, 8 
ρωσικά, και 7 γαλλικά: Επικεφα-
λής των δυνάμεων των συμμάχων 
ήταν ο Κόδριγκτον, που έφερε τον 
βαθμό του αντιναυάρχου, καθώς 
οι Δεριγνί και Χέιδεν ήταν υποναύ-
αρχοι.
Το μεσημέρι της 8ης Οκτωβρίου οι 
δύο αντίπαλοι στόλοι είχαν πάρει 
τις τελικές θέσεις τους. Μετά από 
μερικές αψιμαχίες στην προσπά-
θεια των συμμάχων να απομακρύ-
νουν ένα εχθρικό πυρπολικό που 
πλησίαζε πολύ κοντά τους, ο Κό-
δριγκτον έστειλε αντιπροσωπεία 
στους Αιγύπτιους για να τους ανα-
φέρει ότι δεν ήταν σκοπός τους να 
συγκρουστούν μαζί τους, αλλά να 
τους αναγκάσουν να επιστρέψουν 
στις βάσεις τους. Οι μεν Τούρκοι 
στα Δαρδανέλια και οι Αιγύπτιοι 
στην Αλεξάνδρεια.
Οι Αιγύπτιοι χωρίς κανένα λόγο, 
σκότωσαν μέρος της αντιπροσω-
πίας μεταξύ των οποίων και τον 
Έλληνα πλοηγό του Κόδριγκτον, 
Πέτρο Μικέλη, που ήταν ένας από 

τους απεσταλμένους και  αμέσως 
ξεκίνησαν κανονιοβολισμοί προς 
την αιγυπτιακή ναυαρχίδα, η 
οποία βυθίστηκε και ακολούθησαν 
σφοδρά πυρά εκατέρωθεν. Στο με-
ταξύ  έφτασε κι ο ρωσικός στόλος, 
που ως τότε βρισκόταν πιο πίσω 
και άνοιξε πυρ,  σε τρεις ώρες τα 
πάντα είχαν τελειώσει… Οι σύμ-
μαχοι θριάμβευσαν!

Από τα 89 πλοία του τουρκο-
αιγυπτιακού στόλου τα 60 είχαν 
βυθιστεί ή καταστραφεί, 15 είχαν 
ριχθεί στα αβαθή του Κόλπου του 
Ναβαρίνου έχοντας υποστεί μεγά-
λες ζημιές και μόλις 14, υπό τον 
Ιμπραήμ, έφυγαν και έφτασαν μετά 
από 2 μήνες στην Αλεξάνδρεια. Οι 
νεκροί των Τούρκων και των Αι-
γυπτίων υπολογίζονται σε 6.000. 
Από τα συμμαχικά πλοία δεν βυ-

θίστηκε κανένα, μόνο ορισμένα, 
υπέστησαν μεγάλες ή μικρότερες 
ζημιές.
Οι νεκροί και τραυματίες των 
συμμάχων ήταν: 272 Άγγλοι, 185 
Γάλλοι και 198 Ρώσοι. Ο Βρετανός 
ναύαρχος Κόδριγκτον ήταν αναμ-
φισβήτητα ο πρωτεργάτης αυτής 
της μεγάλης νίκης των συμμάχων.

Όπως ήταν φυσικό, τη νίκη του 
συμμαχικού στόλου στο Ναβαρί-
νο πανηγύρισαν όλοι οι Έλληνες 
και όχι μόνο, εφόσον επιτεύχθηκε 
ένα ισχυρό πλήγμα στην οθωμα-
νική αυτοκρατορία… Άσχετο αν 
στη συνέχεια, μετά την αλλαγή της 
κυβέρνησης στην Αγγλία χαρακτη-
ρίστηκε ως «ατυχές γεγονός»…  Κι 
αυτό γιατί  κατά κάποιον τρόπο 
«άνοιγε το δρόμο» στην κάθοδο 
της Ρωσίας στη Μεσόγειο… 
Αναμφισβήτητα  η νίκη των συμ-
μάχων στο Ναβαρίνο δεν σήμανε 
αυτόματα αναγνώριση από τους 
Τούρκους της ανεξαρτησίας της 
Ελλάδας, ήταν όμως ένα από τα 
καθοριστικά πλήγματα, που ανά-
γκασαν την Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία να αναγνωρίσει τελικά, τη 
δημιουργία του ελληνικού κράτους 
το Μάρτιο του 1829, παρά το γε-
γονός πως η Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία «διαισθανόταν» πολύ καλά 
πως αυτό, ήταν και η «αρχή του 
τέλους της!

Το δίδαγμα αυτής της ιστορίας 
είναι απλό, «να μην περιμένουμε, 
ουσιαστική βοήθεια, πέρα από 
κινήσεις συμβολικές, αν δεν υπάρ-
χουν αμοιβαία συμφέροντα»… 
Στις σχέσεις  ανάμεσα στα κράτη, 
μπορεί να υπάρχουν συμπάθειες 
αλλά δεν υπάρχουν «φίλοι», εξάλ-
λου οι «μη φίλοι» μπορούν, πολλές 
φορές, να «κάνουν περισσότερα» 
αρκεί να εξυπηρετείται και το δικό 
τους συμφέρον!.

Σάκης Δημητρακόπουλος 

Προκηρύσσεται μία θέση εργασίας 
φύλακα θυρωρού στην Πρεσβεία 
της Ελλάδος, για απασχόληση 
στην πρεσβευτική κατοικία. 
Τα καθήκοντα που θα ασκεί ο/η 
υποψήφιος/α φύλακας θυρωρός  
είναι:
Η καθαριότητα και η εν γένει καλή 
συντήρηση των εσωτερικών χώ-
ρων του κτηρίου, καθώς και η ενα-
σχόληση με τη μαγειρική.
0/η υποψήφιος/α θα πρέπει να 
γνωρίζει καλά την Αγγλική ή την 
Γαλλική γλώσσα. Επιθυμητή η 
γνώση της ελληνικής. Επίσης, να  
γνωρίζει μαγειρική και να προ-
σκομίσει συστατικές επιστολές, 

οι οποίες θα μαρτυρούν προηγού-
μενη εμπειρία στα συγκεκριμένα  
καθήκοντα. 
Το όριο ηλικίας των υποψηφίων 
θα πρέπει να κυμαίνεται από το 
21° (συμπληρωμένο) έως το 60° 
έτος. 
Όσοι/ες ενδιαφέρονται για την 
θέση αυτή θα πρέπει να υποβά-
λουν σχετική αίτησή τους, στην 
Γραμματεία της Πρεσβείας μέχρι 
τις 27 Φεβρουαρίου 2017.

Στην αίτηση θα πρέπει, οπωσδή-
ποτε, να αναφέρονται τα στοιχεία 
επικοινωνίας των αιτούντων καθώς 
θα κληθούν σε συνέντευξη.         

συνέχεια από τη σελίδα 1 

Περιττό  να υπενθυμίσω  πως αυτό 
θα σημαίνει και κάθετη  πτώση του 
βιοτικού επιπέδου, οι καταθέσεις 
θα εξανεμιστούν, εφόσον  η αξία 
της Δραχμής θα καταποντισθεί… 
Τα χρέη όμως θα τα πληρώνουμε  
σχεδόν όλα (αγγλικό δίκαιο) σε 
συνάλλαγμα το οποίο, θα γίνεται 
όλο και πιο ακριβό,  το ίδιο θα 
γίνει και με τις τιμές των εισαγό-
μενων  προϊόντων, οι οποίες  θα 
εκτιναχτούν επίσης  στα ύψη!

Ορισμένοι νομίζουν πως μία μεί-
ωση του χρέους, μείωση που θα 
γίνει περισσότερο εφικτή με την 
δραχμή έξω από το ευρώ, θα λύ-
σει το πρόβλημα…  Όμως κι αυτό 
είναι μία «αυταπάτη» εφόσον οι 
ζημιές που θα προκαλέσει μια έξο-
δος από το Ευρώ και μία πιθανή 
«άταχτη χρεοκοπία», σε συνδυα-
σμό με την έλλειψη ρευστότητας 
και την ανυπαρξία στήριξης,  θα 
είναι τεράστιες!   
Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στην 
Αργεντινή, μια από τις πλουσιότε-
ρες χώρες  της Λατινικής Αμερικής,  
η οποία σήμερα, 15 χρόνια μετά το  
«φαλίρισμά» της βρίσκεται ακόμη 
σε κακά χάλια, ενδεικτικά αναφέ-
ρω, πως το χρήμα που «διαθέ-
τουν» οι τράπεζες στην οικονομία 
της, ως % του ΑΕΠ, είναι 15% ενώ 
ο μέσος όρος στην Λατινική Αμερι-
κή είναι 50%!
Εξάλλου, για τη σχέση της υποτίμη-
σης με την ανάπτυξη,  δεν έχουμε 
παρά να  αναλογιστούμε τι συνέβη  
με τις υποτιμήσεις που υπέστη η 
Δραχμή στις δεκαετίες ογδόντα 
και ενενήντα, όπου οι υποτιμήσεις  
ξεπέρασαν το 100%, ενώ η αύξη-
ση των  εξαγωγών δεν έφτασε στο 
17%, κι αυτό,  παρά την ανάκαμψη 
που γνώριζε την περίοδο εκείνη η 
οικονομία… 

Αυτό σημαίνει, πως ανάπτυξη 
και οι εξαγωγές δεν έχουν άμεση 
σχέση με το νόμισμα, εξάλλου το 
ίδιο συνέβη και με την «εσωτερική 
υποτίμηση» που προκλήθηκε από 
τα μνημόνια…

Αν και η «εσωτερική υποτίμηση» 
θα μπορούσε να είχε συμβάλλει 
πιο θετικά στην ανάκαμψη, χρεια-
ζόταν όμως το «μείγμα πολιτικής» 
να ήταν διαφορετικό, ώστε να 
υπήρχε περισσότερο χρήμα στην 
αγορά, για να στηριχθούν δυναμι-
κά οι επενδυτικές πρωτοβουλίες… 

Βέβαια, το πρώτο Μνημόνιο, δεν 
άφηνε μεγάλα περιθώρια, εφό-
σον  το «πρωτογενές έλλειμμα» 
ξεπερνούσε τα 10 δις! Στη συνέ-
χεια όμως  θα μπορούσαμε να 
εξασφαλίσουμε  σημαντικά ποσά, 
για μία ουσιαστική ενίσχυση της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της 
ανάπτυξης… Θα μπορούσαμε λχ 
να μειώσουμε τη φορολογία των 
επιχειρήσεων στο επίπεδο των 
γειτονικών μας κρατών… Αρκεί να 
αναλογιστούμε πως η Ουγγαρία, 
την περασμένη βδομάδα, μείωσε 
το φόρο στις επιχειρήσεις στο 9 
%! 
Εξάλλου, ούτε και το επιχείρημα 
της αύξησης του τουρισμού έχει 
κάποια ουσιαστική βάση, ειδικά 
όταν αυτό που επιδιώκουμε είναι 
ο ποιοτικός τουρισμός… Στο επί-
πεδο του «μαζικού τουρισμού»,  
υπάρχουν ίσως κάποιες θετικές 
επιπτώσεις στον τομέα της αντα-
γωνιστικότητας, όμως και αυτές 
κινδυνεύουν να εξουδετερωθούν, 
από την έλλειψη υποδομών, την 
ποιότητα της υποδοχής και τις κοι-
νωνικές συγκρούσεις, που σίγου-
ρα θα οξυνθούν εξαιτίας και της 
παρατεταμένης λιτότητας… 
 
Τέλος, η Χώρα μας πέρα από τα 
οικονομικά της προβλήματα έχει 
και προβλήματα ασφάλειας, ειδι-
κά με την Τουρκία η οποία γίνεται 
όλο και πιο επιθετική... Η έξοδος 
της χώρας από την ευρωζώνη και 
σχεδόν αναπόφευκτα και από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έθετε σε 
κίνδυνο και την εθνική ασφάλεια 
της χώρας μας..  Η συμμετοχή μας 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς δια-
σφαλίζει, έως ένα βαθμό, και την 
εθνική κυριαρχία της χώρας μας!.
                   
               Σάκης Δημητρακόπουλος

Η Ελλάδα και το Ευρώ      

Ανακοίνωση της Ελληνικής Πρεσβείας           
Προκήρυξη θέσης εργασίας

Κύπρος, Τουρκία, προοπτικές Ναυμαχία του Ναβαρίνου 
και διδάγματα

Πίνακας με λαδομπογιά σε καμβά, του John Bentham-Dinsdale (1927-2008) 
΄΄The Battle of Navarino Bay΄΄

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων  για την  60η Επέτειο της  Ελληνοβελγικής 
Σύμβασης  το Ελληνικό και Δαπολιτιστικό Κέντρο Βρυξελλών  διοργα-

νώνει  Ξενάγηση με λεωφορείο  μιας ομάδας +/-50 ατόμων 
στο μουσείο ανθρακωρυχείο Blégny της Λιέγης. 

1η Μαΐου  2017- Αναχώρηση από το Ελληνικό Κέντρο στις 09:30 
και επιστροφή στις 18:30. Συμμετοχή λεωφορείο και είσοδος στο μουσείο  20€. 

Πληροφορίες / Κρατήσεις  στο τηλ. :  02 538 62 12 
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