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ΕΡΤ και πολιτική…

ο απότομο κλείσιμο της ΕΡΤ ήταν μια
ενέργεια η οποία ξάφνιασε πολύ κόσμο, τόσο
στο εσωτερικό της Χώρας
όσο και στο εξωτερικό, ήταν αναμφισβήτητα μία κίνηση σκληρή και
ήταν φυσικό να προκαλέσει μεγάλες
αντιδράσεις, ειδικά που ο Σαμαράς
«τόλμησε» να έρθει σε μετωπική
σύγκρουση με το «βαθύ κράτος» του
ελληνικού δημόσιου τομέα...
Για να κατανοήσουμε όμως καλύτερα το πρόβλημα, πρέπει να απαντήσουμε στα εξής δύο ερωτήματα:
πρώτον, είχε άλλη επιλογή, η κυβέρνηση, από το ξαφνικό κλείσιμο της
ΕΡΤ, όταν λάβουμε υπόψη μας πως
έχει ήδη δεσμευτεί να «καθαρίσει
την κόπρο του Αυγείου» στο Δημόσιο Τομέα και ιδιαίτερα στις ΔΕΚΟ;
Δεύτερον, το κλείσιμο της ΕΡΤ ήταν
το βασικό πρόβλημα ή το πρόσχημα
που ορισμένοι χρησιμοποίησαν για
να προκαλέσουν την κυβερνητική
κρίση, που ακολούθησε;
Στην πρώτη ερώτηση, δηλαδή αν
ήταν εφικτό να λειτουργεί η ΕΡΤ και
η κυβέρνηση να εργάζεται «ανεμπόδιστα» με στόχο τη δημιουργία μιας
νέας εθνικής ραδιοτηλεόρασης, πιο
αποτελεσματικής, πιο οικονομικής
και με μικρότερο αριθμό εργαζομένων; Η απάντηση είναι απλά όχι,
κι αυτό για δύο βασικούς λόγους,
ο ένας είναι τα μεγάλα προνόμια
και οι ισχυρές «πολιτικές διασυνδέσεις» των «υψηλά ιστάμενων» και
ο δεύτερος, στην «κορπορατιστική»
φύση του ελληνικού συνδικαλισμού
και ιδιαίτερα του συνδικαλισμού των
ΔΕΚΟ, εξάλλου σε αυτόν βασικά
οφείλονται οι αποτυχίες όλων των
προηγούμενων προσπαθειών αναδιοργάνωσης...
Στο ερώτημα, αν η υπόθεση της ΕΡΤ
ήταν η αιτία ή το πρόσχημα, όλα τα
στοιχεία συνηγορούν στην επιβεβαίωση της εκδοχής πως, τουλάχιστον
για τη ΔΗΜΑΡ, ήταν καθαρά ένα
πρόσχημα, αν πραγματικά ήθελε το
διάλογο και την παραμονή της στην
κυβέρνηση, δεν θα υιοθετούσε τόσο
απόλυτες και αγεφύρωτες θέσεις...

Πιθανή αιτία είναι το πρόβλημα διατήρησης της συνοχής του κόμματος,
εξού και η «απροθυμία» υλοποίησης
των «ιδιαίτερα αντιλαϊκών» μέτρων
που αναπόφευκτα πρέπει να υλοποιηθούν, μέτρα για τα οποία, είχε
δεσμευτεί εξάλλου και η ΔΗΜΑΡ,
μέσω του Μνημονίου... Όπως λ.χ. η
λίστα των 12.500 δημοσίων υπαλλήλων προς μετακίνηση η οποία
θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν
το τέλος του Ιουνίου 2013, η απόλυση υπαλλήλων, κα. Εξάλλου,
επί ένα χρόνο, συνέβαινε συχνά, η
ΔΗΜΑΡ, να ψηφίζει ή να υλοποιεί
«επιλεκτικά» τις εκάστοτε δύσκολες αποφάσεις, ιδιαίτερα αυτές που
αφορούσαν, την κατάργηση ορισμένων ΔΕΚΟ, τη μείωση του αριθμού

Δημοσίων Υπαλλήλων ή την μετάθεσή τους... Ίσως, και η αντίληψη
περί «εσωτερικής δημοκρατίας», να
έχει και αυτή, κάποια ευθύνη...
Το γεγονός πως η ΔΗΜΑΡ, πριν ένα
χρόνο, αποφάσισε να συμμετάσχει
και να στηρίξει την τρικομματική
κυβέρνηση, βάζοντας το εθνικό
συμφέρον πάνω από το κομματικό,
ήταν πράγματι μια πράξη δυνατή και εθνικά υπεύθυνη, όμως, με
τη σημερινή απόφαση εξόδου της
από την κυβέρνηση, τα πράγματα
αλλάζουν... Όσο για το κομματικό
κόστος, ίσως αποδειχθεί μεγαλύτερο, ενώ ταυτόχρονα χάνει και τη
δυνατότητα να επωφεληθεί από τις
θετικές επιπτώσεις που θα έχει η
αναμενόμενη έξοδος της χώρας από
την κρίση...
Το ΠΑΣΟΚ απεναντίας λειτούργησε
διαφορετικά, χρησιμοποίησε επίσης
το κλείσιμο της ΕΡΤ, όχι όμως για να
ρίξει την κυβέρνηση βγαίνοντας από
αυτήν, αλλά για να ισχυροποιήσει
τη θέση του μέσα σε αυτήν, κάτι το
οποίο είχε, εξάλλου, αρνηθεί την
εποχή του σχηματισμού της... Τώρα
όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, σε αυτό σίγουρα συνέβαλε και
το γεγονός πως, σιγά-σιγά, αρχίζουμε να βγαίνουμε από το τούνελ της
κρίσης...
Ο Σαμαράς που επέλεξε την πολιτική
«πυγμής», απέναντι στις διάφορες
συντεχνίες και στη συγκεκριμένη
περίπτωση τους δημοσιογράφους,
ουσιαστικά βγήκε κερδισμένος,
εφόσον και η ΕΡΤ έκλεισε και η
διαδικασία που ακολούθησε «επικυρώθηκε» από το Συμβούλιο της
Επικρατείας,
ενώ, ταυτόχρονα,
έστειλε και ένα δυνατό μήνυμα προς
όλες τις ΔΕΚΟ και γενικά προς όλο
το Δημόσιο Τομέα... Έγιναν όμως
αρκετά λάθη ενώ διαπιστώθηκαν
και πολλές προχειρότητες, επίσης
δεν προηγήθηκε και η απαραίτητη
προεργασία... Ίσως όμως όλα αυτά
να οφείλονταν στην προσπάθεια
διατήρησης της
«μυστικότητας»
στις κινήσεις... Η υποτίμηση των
«εσωκυβερνητικών» προβλημάτων
και στη συνέχεια των αντιδράσεων,
είναι και αυτή μία από τις αδυναμίες
στη διαχείριση της κρίσης...
Επί πλέον, το γεγονός ότι η ΕΡΤ, μία
ΔΕΚΟ με 2.700 περίπου υπαλλήλους,
αντιμετωπίσθηκε τόσο ριζικά, παρά
τις προβλεπόμενες αντιδράσεις, δεν
είναι τυχαίο, ο λόγος είναι πως ουσιαστικά ο στόχος ήταν διπλός, από
τη μια να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα
προς όλες τις κατευθύνσεις και από
την άλλη να υλοποιήσει μία από τις
δύσκολες δεσμεύσεις της κυβέρνησης απέναντι στην Τρόικα που
αφορά στις απολύσεις σημαντικού
αριθμού Δημοσίων Υπαλλήλων...
Ξεπερνώντας, κατά κάποιον τρόπο,
και τις ενδοκυβερνητικές «αντιστάσεις» στις απολύσεις...
Σάκης Δημητρακόπουλος
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Μέτρα για τους Έλληνες
συνταξιούχους του εξωτερικού

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οι
δικαιούχοι συντάξεων και παροχών
από ελληνικό Ταμείο Συντάξεων,
είτε είναι κάτοικοι Ελλάδας, είτε διαμένουν στο εξωτερικό, υποχρεούνται να αναγράφουν στα αντίστοιχα
παραστατικά τον Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ ) και
τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ).

οποίοι δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή και
ΑΦΜ θα πρέπει να μεριμνήσουν για
την έκδοσή τους και την καταχώρηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑΕTΑΜ.
Για την απλοποίηση της διαδικασίας καταχώρησης από τους συνταξιούχους των αριθμών ΑΜΚΑ και
ΑΦΜ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει αναρτήσει
ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Η
ιστοσελίδα είναι : www.ika.gr και
διαθέτει ειδική εφαρμογή με την
ονομασία
«πληροφόρηση συνταξιούχων εξωτερικού» όπου
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
καταχωρούν τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ
καθώς και τα ζητούμενα ατομικά
τους στοιχεία και να ενημερώνονται
μεταγενέστερα για την τακτοποίηση
της πληρωμής της συντάξεώς τους.

Το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη
διατάξει την προσωρινή αναστολή
καταβολής της σύνταξης, από τις
28/03/2013, των συνταξιούχων οι
οποίοι, είτε δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή
και ΑΦΜ, είτε δεν τους προσκόμισαν στην αρμόδια υπηρεσία.
Για το λόγο αυτό οι συνταξιούχοι οι

Το Ελληνικό Κέντρο, το οποίο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και
εξειδικευμένο προσωπικό, είναι στη
διάθεση των συμπατριωτών που το
έχουν ανάγκη, για την πραγματοποίηση της διαδικασίας καταχώρησης
των στοιχείων τους στην αρμόδια
υπηρεσία μέσω διαδικτύου.

ελληνική κυβέρνηση, προσπαθώντας να εμποδίσει την καταβολή σύνταξης σε μη δικαιούχους,
από τα ελληνικά Ταμεία, υιοθέτησε
μία σειρά μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται ήδη από τον Μάρτιο του
2013. Στη βάση τους είναι μέτρα
που αποσκοπούν στη διασταύρωση
των στοιχείων των ασφαλισμένων.

Φορολογικές δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού
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ο Υπουργείο Οικονομικών της
Ελλάδας, ανακοίνωσε τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι κάτοικοι εξωτερικού και οι
οποίοι έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα ώστε να αποφευχθεί η διπλή
φορολόγησή τους.
Παραθέτουμε την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
« Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Μαυραγάνη,
καθορίζονται προς διευκόλυνση των
ομογενών εκ νέου τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν τα
φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν
κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν
πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, σύμφωνα με την
παράγραφο 7 του άρθρου 61 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Ειδικότερα, με τη νέα υπουργική
απόφαση απλοποιείται η διαδικασία
υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τα φυσικά πρόσωπα
που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού
και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.
Οι κάτοικοι εξωτερικού, συμπερι-
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λαμβανομένων και των ομογενών,
υποχρεούνται να προσκομίσουν
για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση
2011) και να υποβάλουν μαζί με τη
δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους για το οικονομικό έτος
2013 (χρήση 2012) τα εξής δικαιολογητικά:
Βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου
δηλώνουν κάτοικοι από την οποία
να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί
κάτοικοι αυτού του κράτους ( βεβαίωση φορολογικής κατοικίας) ή
αντίγραφο της εκκαθάρισης της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους ή ελλείψει εκκαθάρισης,
αντίγραφο της δήλωσής τους που
υπέβαλλαν στο άλλο κράτος.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή
η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται
βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη
δημόσια ή άλλη αναγνωρισμένη
αρχή από την οποία να προκύπτει η
κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή ».

-
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΄΄12 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ΄΄

πολιτιστική εκδήλωση αλληλεγγύης ΄΄12 ώρες για την Ελλάδα΄΄ πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και φέτος, για δεύτερη
συνεχή χρονιά, στους χώρους του
πολιτιστικού κέντρου ΄΄Les Halles
de Schaerbeek΄΄, στις 9 Μαΐου
2013, στις Βρυξέλλες.

O Jimmy Jammar
Στο πλευρό του εμπνευστή και κύριου διοργανωτή της πρωτοβουλίας,
φιλέλληνα Jimmy Jammar, ήταν οι
ευαισθητοποιημένοι φορείς, επιχειρήσεις, άτομα, ο τύπος και πολλοί
άλλοι επώνυμοι και ανώνυμοι που
με τη συνεργασία και τη συμμετοχή
τους, συνέβαλαν στην επιτυχία της
διοργάνωσης.
Από το ξεκίνημα, σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν η βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό...
Η 2η φετινή έκδοσή της δράσης,
είχε ως θεματικό άξονα τη Δημοκρατία και περιείχε έργα και ιδέες που
προέκυψαν από την κρίση στην
Ελλάδα. Τα καθαρά έσοδα της Διοργάνωσης προορίζονται για την
υποστήριξη επιλεγμένων φιλανθρωπικών δράσεων, στις οργανώσεις
΄΄Γιατροί χωρίς σύνορα΄΄, ΄΄Κάνε
μια ευχή΄΄ και ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική

εταιρία προστασίας και αποκατάστασης αναπήρων παιδιών).
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
ήταν πολύ πλούσιο, ξεκίνησε στις
10 το πρωί, ολοκληρώθηκε μετά τα
μεσάνυχτα και περιλάμβανε:
-Μαραθώνια ανάγνωση της Πολιτείας του Πλάτωνα, στη γλώσσα
που ο καθένας είχε επιλέξει, η οποία
ξεκίνησε στις 10 π.μ. και τελείωσε
στις 5 μ.μ. και την επιμελήθηκε το
Ελληνικό Θέατρο Βελγίου
- Εργαστήρι Μαγειρικής για ενήλικους - Ateliers de Cuisine από τους
Chef Νικόλας Τσικνάκος (BeManos)
και Γιώργος Δημητρίου (La Maison
du Giorgos)
- Εργαστήρι Μαγειρικής για παιδιά από την οργάνωση ΄΄ Ήταν
Ένα Μικρό Καράβι΄΄
- Φεστιβάλ ελληνικών ταινιών
μικρού μήκους από τον Ελληνικό
Κύκλο Σύγχρονων Μελετών, από 10
π.μ. μέχρι 12 και 4 μ.μ. μέχρι τις 6 μ.
μ. Προβλήθηκαν οι ακόλουθες ταινίες: Εκτός πλαισίου, του Γιώργου
Ζώη, Τα σαλιγκάρια της Λουλούς,
του Παναγιώτη Φαφούτη, Casus
Belli, του Γιώργου Ζώη, Νέα διασπορά και Army of one, του Νίκου
Σταμπουλόπουλου, Running dry,
της Δήμητρας Νικολοπούλου, Ο
Γκόγκος the Hawker, του Παναγιώτη
Φαφούτη, Μια νύχτα μαζί, της Ελευθερίας Αστρινάκη. Προβλήθηκε
επίσης και το μεγάλου μήκους φιλμ
της Ana Dumitrescu με τίτλο: «Χάος,
ανθρώπινα πρόσωπα της ελληνικής
κρίσης»
- Εργαστήρια χορού, με την επιμέλεια του Λυκείου Ελληνίδων Βρυξελλών και την Μαρία Καραχάλιου,
από 12 μέχρι 1 μ.μ. και της χορευτικής ομάδας Τερψιχόρη με την Έρικα Σαραντίδη-Kalmar (από 2 μέχρι
4 μ.μ.
-Χορευτική παράσταση, από την
χορευτική ομάδα του Φανούρη Τρικίλη (6.30 έως 7.30 μ. μ.)
συνέχεια στη σελίδα 3

http://www.sos-pyrosvesi.be

Το Ελληνικό και Διαπολιτιστικό Κέντρο Βρυξελλών, συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και καλεί όλους, συμπατριώτες και φιλέλληνες του Βελγίου, να υποστηρίξουν την προσπάθεια, ο καθένας ανάλογα με τα μέσα και τις δυνάμειςπου
διαθέτει, αλλά και ενημερώνοντας γνωστούς και φίλους.

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ην περίοδο αυτή, με την κρίση
που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και
τα περιορισμένα οικονομικά μέσα
που διαθέτει, μία οικονομική βοήθεια
προερχόμενη από Ομογενείς και Φιλέλληνες θα ήταν ίσως σωτήρια...
Δυστυχώς, οι φωτιές ξεκίνησαν
ήδη και οι προβλέψεις για το
καλοκαίρι, είναι πολύ άσχημες,
πρώτον γιατί, χάρη στις πρόσφατες βροχές, τα αγριόχορτα έχουν
αναπτυχθεί πολύ και δεύτερον γιατί
οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού
προβλέπεται να είναι υψηλές...
Οι Ελληνικές Οργανώσεις του
Βελγίου, λαμβάνοντας υπόψη τις
καταστροφές που κάθε χρόνο προκαλούν οι πυρκαγιές στην Ελλάδα,
αποφάσισαν, σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες,
στα μέσα Μαΐου, να αναλάβουν
δράση με στόχο την ενίσχυση του
αγώνα ενάντια στις πυρκαγιές στην
Ελλάδα, επιλέγοντας να βοηθήσουν
το Σώμα της Αεροπυρόσβεσης...

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, δημιούργησαν μία «Επιτροπή
Δράσης για την Ενίσχυση της Πυρόσβεσης στην Ελλάδα», η οποία
αποτελείται από τα εξής πρόσωπα:
Δημητρακόπουλος Σάκης, Τοψίδης
Κυριάκος, Πεχλεβανίδης Δημήτρης,
Παπαγεωργίου Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Μαγκλής Γιώργος, Παπαδόπουλος Παύλος, Γεωργίου Σπυρίδων, Ντούκας Μιχάλης.
Η Δράση αυτή, υποστηρίζεται και
από την Ορθόδοξη Εκκλησία στο
Βέλγιο.
Για τη συλλογή των χρημάτων ανοίχτηκε ένας ειδικός τραπεζικός λογαριασμός, στον οποίο έχουν το δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα τρία
μέλη της Επιτροπής Δράσης: Παπαγεωργίου Γεώργιος, Παπαδόπουλος Παύλος και Ντούκας Μιχάλης.
Η επιλογή ενίσχυσης της Αεροπυρόσβεσης, έγινε, αφού προηγήθηκαν επαφές και ενημέρωση

που είχαν άτομα της Επιτροπής με
υπηρεσίες και μονάδες του Πυροσβεστικού Σώματος στη Ελλάδα,
και ιδιαίτερα στο Τμήμα Αεροπυρόσβεσης της Ελευσίνας. Η Επιτροπή
Δράσης αποφάσισε και έθεσε ως
στόχο τη συγκέντρωση περίπου
35.000€ , προκειμένου να αγοράσει
και να προσφέρει δύο οχήματα για
τον εξοπλισμό της Κινητής Ομάδας
Επισκευής των πυροσβεστικών
αεροσκαφών του Εργοστασίου
Αεροκινητήρων, που εδρεύει στην
Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας.
Πιστεύουμε πως η προσφορά μας
αυτή θα συμβάλει αποφασιστικά
στις επισκευές και τη συντήρηση των
αεροσκαφών κοντά στα μέτωπα των
πυρκαγιών, διατηρώντας, σε ενεργή
δράση, το μέγιστο δυνατό αριθμό
αεροπλάνων και ελικοπτέρων...
Ο στόχος της Επιτροπής είναι να
συγκεντρώσει 35.000 € αν είναι
δυνατόν πριν από το καλοκαίρι,
για την αγορά των δύο οχημάτων.

Εάν ο στόχος αυτός δεν επιτευχθεί
πριν από το καλοκαίρι, θα επιλέξουμε, ανάλογα με το ποσό που
θα έχει συγκεντρωθεί: είτε την παράταση της προθεσμίας μέχρι τις
30.6.2014, είτε την αναζήτηση και
αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων.
Για να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια της Δράσης, όλες οι προσφορές θα καταβάλλονται, στον
ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:
sos-pyrosvesi ΒΕ70 6528 3139 1025
ΒΙC HBKABE22 της Record Bank.
Επίσης, τα ονόματα των καταθετών
καθώς και τα ποσά που καταθέτουν
θα δημοσιεύονται τακτικά στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Δράσης:
www.sos-pyrosvesi.be
Οι καταθέτες που επιθυμούν να μείνουν ανώνυμοι, καλούνται να σημειώσουν στο τραπεζικό έμβασμα
«don anonyme», δηλαδή πως η
προσφορά είναι ανώνυμη.
Η Επιτροπή Δράσης
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Τ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

Συναυλία της Αλεξάνδρας Γκράβα

ην Τετάρτη 5 Ιουνίου, στο Palais
des Beaux-Arts, η εταιρεία μουσικής παραγωγής Calypso, με την
υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες, παρουσίασε τη συναυλία της Αλεξάνδρας

, Norem, κα. Η εκδήλωση περιείχε
και αφήγηση των ποιημάτων, στα
γαλλικά και ολλανδικά, από τους
καταξιωμένους παρουσιαστές της
βελγικής τηλεόρασης κ. Claude
Rappé και κ. Joyce Azar

Ο

Σύλλογος Ηπειρωτών Bελγίου

Σύλλογος Ηπειρωτών Βελγίου
διοργάνωσε μεγάλη μουσικοχορευτική βραδιά το Σάββατο 18
Μαΐου 2013.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην
αίθουσα Salle Aurore στις Βρυξέλλες, με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα και ζωντανή μουσική
από τον Σταύρο Σιάνα και το συγκρότημά του καθώς και παρουσίαση παραδοσιακών χορών από
την χορευτική ομάδα του συλλόγου.

εδρος του συλλόγου Θρακιωτών
Κυριάκος Τοψίδης, ο πρόεδρος
του συλλόγου Πελοποννησίων και
εκδότης της εφημερίδας Πρωτοπόρος κος Σάκης Δημητρακόπουλος,
ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Δημήτρης Αργυρόπουλος, ο
πρόεδρος του συλλόγου Κρητών
Σταύρος Περδίκης, ενώ το Ελληνικό Κέντρο εκπροσώπησε η κα
Φρειδερίκη Κότσογλου.
Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσια λαχειοφόρα αγορά καθώς και

Στιγμιότυπο από τη συναυλία της Αλέξάνδρας Γκράβα με τη χορωδία
του Λυκείου Ελληνίδων Βρυξελλών
Γκράβα, «Η Ελλάδα σε Ποίηση και
Μουσική».
Την Ελληνίδα mezzo-soprano συνόδευσε ο εξαίρετος πιανίστας
Παντελής Πολυχρονίδης καθώς
και η νεανική χορωδία του Λυκείου
Ελληνίδων Βελγίου.
Ήταν ένα υπέροχο ελληνικό ποιητικό και μουσικό ταξίδι, στο οποίο,
είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και να σιγοτραγουδήσουμε
έργα μεγάλων ποιητών μας όπως :
Καβάφη, Ρίτσο, Ελύτη, Σεφέρη και
μεγάλους συνθέτες, όπως: Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Πλέσσα, Boissel

Ο

Αρωγοί της διοργάνωσης ήταν ο
ΕΟΤ, ο πολυχώρος Περίπλους, η
ασφαλιστική εταιρία Syn Brokers
και xορηγός επικοινωνίας το
Newsville.be..

Η Ελληνική μέρα στο Huizingen

ι κληρικοί της Ιεράς Μητρόπολης Βελγίου και Εξαρχίας
Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου,
διορ¬γάνωσαν και φέτος με μεγάλη επι¬τυχία, για 54η συνεχή
χρονιά, την ημερήσια εκδρομή
στο Domaine de Huizingen στις
20.05.2013, Δευτέρα της Πεντηκοστής.

Η υπαίθρια Λειτουργία τελέσθηκε,
όπως και κάθε χρόνο, στην είσοδο του πάρκου , μεταξύ 10.30 και
11.30. Στη συνέχεια, οι επισκέπτες περπάτησαν, συνάντησαν
γνωστούς και φίλους και ενημερώθηκαν για τις δραστηριότη¬τες
του ελληνισμού του Βελγίου στα
διάφορα υπαίθρια περίπτερα.
Δεν έλειψαν βέβαια οι ελληνικές
λιχουδιές και οι μεζέδες στα περίπτερα ελληνικών προϊόντων,
καθώς και η ψυχαγωγία με προγράμματα ελληνικής μουσικής ,
που επιμελήθηκαν φέτος οι DJ’s
Γιάννης και Παντελής (Luxurious

Τ

Τη συναυλία χαιρέτισε και ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Χατζημιχάλης.
Το Κονσέρτο, είχε φιλανθρωπικό
χαρακτήρα και ήταν ενταγμένο στα
πλαίσια των εκδηλώσεων «12 Ώρες
για την Ελλάδα» και όλα τα κέρδη
του θα διατεθούν για την γνωστή
οργάνωση «Panos & Cressida 4
Life».

Greek Party), μαζί με το μουσικό
συγκρότημα Assos2 με τους 6
μουσικούς του από τη Γερμανία,
καθώς και παρουσιάσεις παραδοσιακών χορών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του πάρκου.
Αναφορά στην εκδήλωση έγινε
από διάφορα μέσα ενημέρωσης
του Βελγίου με υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο (βίντεο και
φωτογραφίες), ενώ ραδιοφωνικά
και τηλεοπτικά συνεργεία είχαν
την ευκαιρία να μεταφερθούν στο
χώρο για συνεντεύξεις, κυρίως
για να συλλέξουν στοιχεία από
τους επισκέπτες σχετικά με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
Αν και ο άστατος καιρός επηρέασε αρνητικά τη μαζική προσέλευση του κόσμου το πρωί, χιλιάδες
Έλληνες αλλά και φιλέλληνες,
κατέφθασαν, τελικά το απόγευμα,
από διάφορες περιοχές του Βελγίου αλλά και από τις γειτονικές
χώρες.

Φιλοσοφικό Καφενείο

ην Κυριακή 16 Ιουνίου ο συγγραφέας Χρήστος Αστερίου
ήταν φιλοξενούμενος του Ελληνικού
Κύκλου στο χώρο του Rich, όπου
και παρουσίασε το τελευταίο του
βιβλίο Isla Boa, δηλαδή όμορφο
νησί, σε μια μίξη ισπανοπορτογαλλικών. Η Μαρία Πατακιά και ο ίδιος
ο συγγραφέας διάβασαν μικρά
αποσπάσματα κατά την διάρκεια
της παρουσίασης και ακολούθησε
συζήτηση με το κοινό.

Ο Κύκλος φιλοξένησε εξάλλου, την
Κυριακή 26/5, στο Φιλοσοφικό Καφενείο τον Συντονιστή Εκπαίδευσης
Δυτικής Ευρώπης. Ο Μανόλης
Αλεξάκης επιμελήθηκε την ενδιαφέρουσα διάλεξη η οποία είχε τίτλο:
΄΄Η εκπαίδευση στα χρόνια της χολέρας΄΄, και αναφέρθηκε διεξοδικά
σε θέματα που απασχολούν όχι
μόνο όσους έχουν την ιδιότητα του
εκπαιδευτικού ή του μαθητή, αλλά
και ολόκληρη την κοινωνία..

O Ελληνικός Κύκλος φιλοξένησε, στα πλαίσια του αφιερώματος
στον ελληνικό κινηματογράφο, τον
Γιάννη Σμαραγδή στην προβολή
της ταινίας του «Ο Θεός αγαπάει
το Χαβιάρι» την Κυριακή 9 Ιουνίου
στο θέατρο De Lijsterbes. Η ταινία
βασίζεται στην πραγματική ζωή του
Ιωάννη Βαρβάκη, και ξεκινά από τα
Ψαρά του Αιγαίου Πελάγους, φτάνει
στην αυλή της Μεγάλης Αικατερίνης
στη Ρωσία, απλώνεται στις ακτές
της Κασπίας Θάλασσας για να καταλήξει στη διχασμένη από εμφύλιες
διαμάχες Ελλάδα, κατά την Επανά-

σταση του 1821. Μετά την προβολή,
ο δημοφιλής σκηνοθέτης μίλησε για
το ιστορικό της ταινίας, συζήτησε
με το κοινό και απάντησε σε ερωτήσεις.

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής
ενώ συζητά με το κοινό.

Τ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

ην Κυριακή, 12 Μαΐου, εορτάστηκε και φέτος, από την Ένωση Πελοποννησίων, η καθιερωμένη, πλέον, Γιορτή της Μητέρας.
Ο εορτασμός, που κάθε φορά γίνεται σε μία διαφορετική Ενορία
των Βρυξελλών, φέτος πραγματο-

εορτασμού και ευχήθηκε τα χρόνια πολλά σε όλες τις κυρίες και
δεσποινίδες, έδωσε το λόγο στην
κυρία Γιαννοπούλου Φωτεινή, πρώην πρόεδρο, η οποία διάβασε, με
τη δική της ευαισθησία, το όμορφο
ποίημα, που έχει γράψει για τη μητέρα, ο Βρεττάκος.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της Ενωσης Πελοποννησίων για τη
Γιορτή της Μητέρας με την ομιλήτρια κα Φωτεινή Γιαννοπούλου

Στιγμιότυπο με το χορευτικό του Συλλόγου Ηπειρωτών και στο ένθετο
ο Πρόεδρος κ. Μπόκιας και ο Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων

Την γιορτή χαιρέτησε ο Σεβαστός
Μητροπολίτης Παντελεήμων, ενώ
με την παρουσία τους τίμησαν τον
Σύλλογο Ηπειρωτών και τον πρόεδρό του Ευθύμιο Μπόκια, ο πρό-

Η

Στο τέλος της θείας λειτουργίας, ο
πατέρας Δημήτριος έδωσε το λόγο
στον πρόεδρο της Ένωσης, Σάκη
Δημητρακόπουλο , ο οποίος, αφού
αναφέρθηκε
στο ιστορικό του

Εισηγητές ήταν:
Ο κος Νίκος Κορογιαννάκης δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού
Συλλόγου Βρυξελλών και Αθηνών,
ο οποίος επικεντρώθηκε περισσότερο στην άμεση φορολογία και τις
αρχές που τη διέπουν, τόσο στο
Βέλγιο όσο και στην Ελλάδα.
H κα Ευγενία Κοκόλια, εφοριακός,
έχει αποσπαστεί στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ), μας μίλησε για την άμεση και την έμμεση
φορολογία, αλλά και για τις σχέσεις
και το συντονισμό, ανάμεσα στα
δύο κράτη που μας αφορούν.
Ο κ. Ο κος Φίλιππος Κοτσαρίδης
Φοροτεχνικός (Fiduciaire Fiskophil),
επικέντρωσε περισσότερο την εισή-

γησή του στα πραχτικά προβλήματα της φορολογικής δήλωσης και τις
επιπτώσεις τους, δίνοντας και πολλά πρακτικά παραδείγματα.
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των επιμέρους θεμάτων από
τους ομιλητές ,ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση κατά την οποία
δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινίσεις από και προς το πολυπληθές
κοινό.

Μετά την ανάγνωση του ποιήματος,
η Ένωση Πελοποννησίων προσέφερε σε όλες τις κυρίες από ένα
όμορφο τριαντάφυλλο και στη συνέχεια, σε συνεργασία με την Επιτροπή της Ενορίας, πρόσφερε καφέ
και κουλουράκια σε όλους τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα της
εκκλησίας.

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

Ημερίδα για τη φορολογία

Ελληνική κοινότητα Βρυξελλών,
διοργάνωσε μία ενδιαφέρουσα
ημερίδα με θέμα την φορολογία, την
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, στην αίθουσα του κτιρίου της.

Τ

νοστιμότατους μεζέδες και ποτά.
Ηταν μια όμορφη βραδιά, όπου οι
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με δημοτική
και λαική μουσική..

ποιήθηκε στην εκκλησία της Αγίας
Μαρίνας, όπου βρίσκεται και η έδρα
της Μητρόπολης.

Τ

Η ΑΧΕΠΑ ιδρύει τμήμα στο Βέλγιο

ο Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 η
ΑΧΕΠΑ
(Αμερικανοελληνική
Εκπαιδευτική Προοδευτική Ένωση)
ίδρυσε τμήμα της και στο Βέλγιο.
Πρόεδρός του εκλέχθηκε ο Γιώργος
Παπαγεωργίου ο οποίος δήλωσε:
«Η δημιουργία τμήματος της ΑΧΕΠΑ
και στις Βρυξέλλες, έχει ιστορική σημασία και υποσχέθηκε πως τα μέλη
της θα αναλάβουν πρωτοβουλίες
και θα ανταποκριθούν με ζήλο και
αποτελεσματικότητα, στην εκπλήρωση ενός ιερού καθήκοντός τους,
που ονομάζεται αλληλεγγύη»

γύη, και η οικογενειακή και ατομική
δράση στην κοινωνία.
Η πλειοψηφία των μελών της αποτελείται από Αμερικανούς, Αυστραλούς και Ευρωπαίους, ελληνικής
καταγωγής, και από Έλληνες της
Ελλάδας, Όποιος πιστεύει στην
αποστολή της οργάνωσης, μπορεί
να υποβάλει αίτηση και να γίνει
μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Βελγικού Τμήματος έχει ως εξής : Γε-

Στιγμιότυπο από την Ημερίδα

Κέντρο Παραδοσιακών χορών
TRADIDANCE

ο Κέντρο Παραδοσιακών χορών TRADIDANCE, οργάνωσε την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη
9 Μαΐου, ένα διήμερο πρόγραμμα
με τέσσερις μουσικούς ( κλαρίνο,
λαούτο, βιολί και κρουστά), που
έφερε ειδικά από την Ελλάδα.

Την Τετάρτη το βράδυ οργανώθηκε ένα όμορφο και πολύ ζωντανό
παραδοσιακό γλέντι και την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, τα παιδιά
των χορευτικών, είχαν την ευκαιρία όλο το απόγευμα να χορέψουν
αποκλειστικά με ζωντανή παραδοσιακή μουσική, μία εμπειρία πολύ
καινούρια γι αυτά.
Tην βραδιά τίμησαν με την παρου-

σία τους, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του συλλόγου Ηπειρωτών
κ. Ευθύμης Μπόκιας, ο εκπρόσωπος της ΕΚΒ και του συλλόγου
Κρητών
κ . Γιώργος Μαγκλής

Στιγμιότυπο από το 2ήμερο

H ΑΧΕΠΑ, είναι η μεγαλύτερη και
παλαιότερη οργάνωση της Ελληνικής Διασποράς και αριθμεί περισσότερα από 40.000 μέλη στον
κόσμο.
Λειτουργούν τμήματα της, στις ΗΠΑ,
τον Καναδά, την Ελλάδα, Κύπρο,
Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία Νέα Ζηλανδία και
από τώρα και στο Βέλγιο.

και πολλοί φίλοι της Tradidanse,
ενώ την εκδήλωση τίμησε με την
παρουσία του κι ο Δήμαρχος του
Auderghem, κ. Didier Gosuin.

Ο βασικός της στόχος είναι να προωθεί τα ιδανικά της αρχαίας Ελλάδας, όπως είναι η φιλανθρωπία, η
εκπαίδευση, η κοινωνική αλληλεγ-

σίασε τις δράσεις της εταιρίας του,
που ξεπέρασαν τα ελληνικά σύνορα
και επεκτείνονται με επιτυχία στην
Ευρώπη. Η βραδιά έκλεισε με συζητήσεις μεταξύ των καλεσμένων, και
με την γενική πεποίθηση πως οι ενδιαφέρουσες αυτές συναντήσεις θα
έχουν και ανάλογη συνέχεια.

σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και
αποσπώντας το χειροκρότημα του
κοινού. Το έργο, ξετυλίγει την πορεία του Αισώπου, από την εποχή
που ήταν σκλάβος ως την στιγμή
του θανάτου του, με δραματοποίηση αρκετών από τους μύθους του
κατά την διάρκεια της διήγησης, θίγοντας μία πληθώρα θεμάτων που
απασχολούν τον άνθρωπο.

Η νεανική θεατρική ομάδα του Λυκείου Ελληνίδων ανέβασε το Σάββατο και την Κυριακή, 7-8 Ιουνίου,
το έργο ‘’ο φίλος μας ο Αίσωπος»,

Ο νεοσύστατος θεατρικός θίασος
Nota Théâtrale σημείωσε επιτυχία
στο πρώτο του θεατρικό εγχείρημα, ανεβάζοντας την κοινωνι-

Σύντομη ανασκόπηση εκδηλώσεων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
ομιλία του καθηγητή νανοτεχνολογίας Σταύρου Νικολόπουλου, που
διοργάνωσε το δίκτυο Bucephalos
την Πέμπτη 6 Ιουνίου στο εστιατόριο Voile Rouge. Το θέμα της ομιλίας ήταν η νανοτεχνολογία και οι
εφαρμογές της, όπως επίσης και οι
προοπτικές επιχειρηματικής αξιοποίησής της. Στην εκδήλωση ήταν
παρών και ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ, Αθανάσιος
Παπαπαναγιώτου, ο οποίος παρου-

Τα ιδρυτικά μέλη του Τμήματος Βελγίου της ΑΧΕΠΑ
ώργιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος,
Αχιλλέας Στάλλιος, Αντιπρόεδρος,
Σταύρος Παπαγιαννέας, Γραμματέας, Γιώργος Παπαλεξόπουλος, Ταμίας, Ανδρέας Γαλανάκης, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει με τον γραμματέα: stavros.
papagianneas@scarlet.be , Tel:
0477 296 130
Ευχόμαστε στο νεοσύστατο φορέα
επιτυχία στο έργο του.
κή σάτιρα του γνωστού διδύμου
Ρέππα-Παπαθανασίου ΄΄Φούστα
Μπλούζα΄΄ σε σκηνοθεσία της
Βούλας Καγιάσα, στο θέατρο Les
Riches-Claires από τις 23 μέχρι τις
26 Μαΐου. Η προσέλευση του κόσμου από την πρώτη κιόλας μέρα
ήταν εντυπωσιακή και οι ερασιτέχνες ηθοποιοί, Ανδρέας Στεμπίλης,
Δέσποινα Αδαμοπούλου, Δήμητρα
Μαρκούλα, Δανάη Ζαφείρα, Νίκος
Λυρακίδης, Σέβη Χατζηθεοδώρου,
Νίκος Στρουμπούλης, Μαίρη Πανούση και Χάρης Ξενογιάννης, κέρδισαν το χειροκρότημα του κοινού.
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Μουσικοχορευτική βραδιά
του Συλλόγου Κρητών

ο Σάββατο 11 Μαΐου 2013, οργανώθηκε με επιτυχία η χορευτική βραδιά του Συλλόγου Κρητών
για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης, στην αίθουσα Aurore. .
Ο πρόεδρος του συλλόγου Κρητών,
κ. Σταύρος Περδίκης απηύθυνε χαι-

του 2ου παγκοσμίου πόλεμου.
Ο Μιχάλης Φραγκιαδάκης με το
κρητικό συγκρότημά του, δημιούργησαν το απαραίτητο κρητικό κέφι,
ενώ η χορευτική ομάδα του συλλόγου, εντυπωσίασε για ακόμα μια
φορά με τους χορούς της.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών.
Στο ένθετο ο πρόεδρος κ. Σταύρος Περδίκης.
ρετισμό και στην συνέχεια παρουσίασε το νέο διοικητικό συμβούλιο
του συλλόγου, όπως διαμορφώθηκε
μετά τις πρόσφατες εκλογές. Στη
συνέχεια, τον λόγο πήρε η αντιπρόεδρος του συλλόγου, Έφη Απαλάκη
η οποία έκανε μια σύντομη ιστορική
αναδρομή για την μάχη της Κρήτης
και την σημασία που είχε και έχει
για τις επόμενες γενιές.
Η Μάχη της Κρήτης έχει μείνει στα
χρονικά για την σθεναρή αντίσταση
των κρητικών έναντι των δυνάμεων
του γερμανικού άξονα, κατά τη διάρκεια της αεραποβατικής επιχείρησης εισβολής τους, η οποία, αν και
τελικά πέτυχε, κόστισε τόσο πολύ
σε θύματα, που δεν επιχείρησαν
ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της
ίδιας κλίμακας κατά την διάρκεια

Η

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο
εκδότης της εφημερίδας Πρωτοπόρος και πρόεδρος του συλλόγου
Πελοποννησίων Σάκης Δημητρακόπουλος, η πρόεδρος του Συλλόγου
Κωνσταντινοπολιτών κα Μαίρη
Καμινάρη και ο πρόεδρος του
συλλόγου Θρακιωτών, Κυριάκος
Τοψίδης. Την Ελληνική Κοινότητα
εκπροσώπησε ο κ. Γιώργος Μαγκλής, το Ελληνικό Κέντρο Βρυξελλών η κα Φρειδερίκη Κότσογλου,
τον σύλλογο Ηπειρωτών ο κ. Νίκος
Μούτσιος, ενώ το παρόν έδωσαν, ο
συντονιστής εκπαίδευσης Μανόλης
Αλεξάκης, εκπρόσωποι της εκκλησίας, των χορηγών της βραδιάς και
πλήθος κόσμου, μέλη και φίλοι του
συλλόγου.

Ελληνική Κοινότητα Αμβέρσας

ελληνική Κοινότητα της Αμβέρσας, με το νέο της Διοικητικό
Συμβούλιο, οργάνωσε, το Σάββατο
1 Ιουνίου 2013, μία πολύ όμορφη
κρητική βραδιά, με ζωντανή μουσι-

Η αίθουσα ήταν γεμάτη και, όπως
είναι φυσικό σε μία πόλη που ο
αριθμός των Ελλήνων είναι σχετικά
μικρός, συμμετείχαν και πολλοί Φιλέλληνες οι οποίοι χόρεψαν με την

΄΄12 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ΄΄

συνέχεια από τη σελίδα 1

Η πρωτοβουλία περιείχε και τις
εξής ομιλίες και Παρουσιάσεις:
- Συζήτηση “DEMOCRAZY”, ο
Ελληνικός Κύκλος επιμελήθηκε
αυτή τη συζήτηση, με τον εύγλωττο τίτλο «Παράφρων» Δημοκρατία,
στην οποία συμμετείχαν ο ευρωβουλευτής Γιώργος Χατζημαρκάκης, ο ιταλός δημοσιογράφος και
συγγραφέας Romano Beda, ο Νίκος Γιαννής από την Ευρωπαϊκή
Έκφραση και ο πολιτικός αναλυτής Julian Memetaj, (5.30 έως 6.30
μ. μ.).
- Ο Έλληνας ηθοποιός Γιώργος
Χωραφάς παρουσίασε, σε μια
μοναδική «avant premiere», την
θεατρική παράσταση με τίτλο «Συνομιλίες με το Ζορμπά». Μαζί του,
στη μουσική επένδυση και τους διαλόγους, ήταν ο Gen Shimakoa.

κή και με λυράρη το Γουνάκη Νίκο, ο
οποίος δημιούργησε και πολύ κέφι.

ψυχή τους, η οποία έτσι κι αλλιώς
είναι ελληνική....

Βελγική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Η

Βελγική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΒENEΣ) οργάνωσε την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013
στις 7 το απόγευμα, στο Institut
Libre Marie Haps, διάλεξη της κ.
Catherine Vanderheyde, καθηγήτριας του Πανεπιστημίου του
Στρασβούργου με θέμα: Όψεις της
βυζαντινής γλυπτικής

Η ομιλήτρια αναφέρθηκε περισσότερο στην αρχιτεκτονική, για
την οποία έχουμε και πολλά δείγματα, αλλά και στα ανάγλυφα.

Η Γκαλερί THEOREMA παρουσίασε με επιτυχία την Πέμπτη
30.5.2013 τα εγκαίνια της έκθεσης
της γνωστής εικαστικού Ερμιόνης
Παπαδοπούλου, που είχε τίτλο
‘’Απόπλους’’ και αποτελούταν από
ακουαρέλες εμπνευσμένες από ΄΄…
την θάλασσα, τα μυστήρια και τα
πάθη της, αλλά κυρίως τους νοερούς της πλόες…» . Η έκθεση παρέμεινε ανοιχτή για το κοινό μέχρι
τις 29 Ιουνίου.

Μαΐου έως 2 Ιουνίου, καθώς και στις
7 και 8 Ιουνίου 2013, στο θέατρο De
Lijsterbes στο Kraineem, την ξεκαρδιστική κωμωδία “ΤΟ ΣΩΣΕ”, του
Michael Frayn (“Noises Off”), σε μετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου, Σταμάτη Φασουλή και Άννας Παναγιωτοπούλου. Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί,
Γιάννης Αμπαζής, Έφη Βουρσούκη,
Ελένη Καξερή, Ξένια Μεσαρίτη, Γεωργία Νομικού, Χριστόφορος Οικονομίδης, Απόστολος Σαραντίδης, Εύη
Στοΐδου, Μάκης Τικφέσης, ξεπέρασαν
τις προσδοκίες και απέσπασαν τις
επευφημίες του κοινού. Αξίζει να ση-

Το Ελληνικός Θέατρο Βελγίου,
ανέβασε με μεγάλη επιτυχία από 30

Ηταν μία ενδιαφέρουσα ομιλία
και ο διάλογος που ακολούθησε
γόνιμος, ο οποίος συνεχίσθηκε
κατά τη διάρκεια της δεξίωσης.

Ήταν πράγματι μία πολύ σημαντική δράση η οποία πέτυχε απόλυτα το στόχο της, συνέβαλε τα μέγιστα στην προώθηση μιας θετικής
εικόνας της Ελλάδας, τα δε οφέλη
«πολλαπλασιάστηκαν» χάρη στην
ευρεία κάλυψη από τα βελγικά
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά
και ελληνικά, με εκπομπές στο
ραδιόφωνο και τα τηλεοπτικά κανάλια καθώς και με άρθρα στον
Τύπο...

O Γιώργος Χωραφάς
- Ο γνωστός brand strategist
Peter Economides μίλησε για την
Ελλάδα του σήμερα σε μια πρωτότυπη και δυναμική παρουσίαση,
στο κατάμεστο αμφιθέατρο, λίγο
πριν τη συναυλία.
Ακολούθησε μουσική βραδιά η
οποία ξεκίνησε στις 8 μ. μ. με τη
μετζοσοπράνο Αλεξάνδρα Γκράβα, η οποία τραγούδησε όμορφες
γνωστές μελωδίες μεγάλων Ελλήνων συνθετών και ποιητών.

Η εκδήλωση έκλεισε, με παρουσίαση παραδοσιακών χορών από
τον σύλλογο Tradidanse, την
χορευτική ομάδα του Συλλόγου

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους
τους συντελεστές και ιδιαίτερα
στο Jimmy Jammar, εμπνευστή
και οργανωτή της εκδήλωσης, ο
οποίος, αν και Φιλέλληνας είναι
πιο Έλληνας από τους περισσότερους από εμάς! Συντελεστές στην
εκδήλωση, εκτιμώντας το δυναμισμό και το φιλελληνισμό του
Jimmy Jammar, του προσέφεραν
συμβολικά ένα όμορφο δώρο.
Χωρίς να θέλω να μειώσω, ούτε
στο ελάχιστο, την επιτυχία του
εγχειρήματος, θα ήθελα να κάνω
και δύο μικρές παρατηρήσεις, οι
οποίες ίσως συμβάλλουν στην
ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία της
επόμενης πρωτοβουλίας, Η μία
είναι η εκδοχή μετακίνησης του
χρονικού πλαισίου στο οποίο
γίνεται η παρουσίαση των χορευτικών συγκροτημάτων, γιατί στις
1 το πρωί και ο περισσότερος κόσμος έχει φύγει, αλλά και πολλά
από τα παιδιά είναι ακόμη πολύ
μικρά.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι η
αποφυγή χρήσης των αγγλικών,
χωρίς μετάφραση, αν θέλουμε να
συμμετέχουν και περισσότεροι μη
«ευρωκράτες»

Εκλογές στην Ελληνική Κοινότητα Λιέγης

Τ

ην Κυριακή 12 Μαΐου, έλαβαν
χώρα στη Λιέγη, στην AGORA,
οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας για τη διετία 2013-2015.
Οι Έλληνες της Λιέγης κλήθηκαν να
διαλέξουν ανάμεσα σε δύο συνδυασμούς, τον ΠΗΓΑΣΟ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

΄΄Η μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας΄΄ του Κώστα Αξελού

Ο

πολυχώρος Περίπλους διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία
την Τρίτη 4 Ιουνίου την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα
Αξελού ‘’Η μοίρα της σύγχρονης
Ελλάδας».

οποίος, ως μη Έλληνας που είναι, προτίμησε να αναφερθεί πιο
γενικά στο έργο του συγγραφέα,
συγκρίνοντας το έργο του με αυτό
των άλλων μεγάλων στοχαστών
της εποχής του.

Βιβλίο το οποίο βασίζεται σε ένα
άρθρο που είχε δημοσιεύσει ο
Κώστας Αξελός, στα γαλλικά, το
1954, στο Παρίσι.

Ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης,
καθηγητής φιλοσοφίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και φίλος του Κώστα Αξελού,

Το διαδίκτυο επίσης συνέβαλε,
τόσο με τη ζωντανή μετάδοση της
ανάγνωσης, όσο και με το πλήθος
των αφιερωμάτων σε ενημερωτικές και πολιτιστικού χαρακτήρα
ιστοσελίδες...
Η προβολή μιας Ελλάδας του
πνεύματος και των Γραμμάτων,
μιας Ελλάδας της δημιουργίας
και των Τεχνών, μιας Ελλάδας της
ευαισθησίας και της ανθρωπιάς,
είναι ό,τι το καλύτερο μπορούσε
να γίνει στη δύσκολη αυτή φάση
που βρίσκεται σήμερα η Χώρα
μας.

Η μουσική βραδιά συνεχίστηκε με
τη συναυλία του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, του Μιλτιάδη Πασχαλίδη
και την παρέα τους. Συμμετείχαν
επίσης, η πολύ εκφραστική Δήμητρα Παπίου και ο πάντα ξεκαρδιστικός Δημήτρης Σταρόβας.

Κεφάτο στιγμιότυπο από τη μουσικοχορευτική βραδιά
της Ελληνικής Κοινότητας της Αμβέρσας

Ποντίων Βρυξελλών και του Συλλόγου Θρακιωτών. Τα χορευτικά
συνόδευε μουσικά ο Ηλίας Πλαστήρας με το συγκρότημά του.

Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος : Μιχάλης Κοτσιφάκος
Αντιπρόεδρος: Χάρης Τσιτσίγκος
Γραμματέας : Λίτσα Καμίτσου
Ταμίας: Robert Leruth
Μέλη: Ευθύμιος Σταματιάδης, Αλέξανδρος Λιάκος, Ελένη Κύτρου
Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ. καλή επιτυχία στο έργο που έχει αναλάβει.

Σύντομη ανασκόπηση εκδηλώσεων

μειωθεί ότι τα έσοδα από τη διάθεση
του προγράμματος κατά τη διάρκεια
των παραστάσεών, θα δοθούν στον
μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής
Μέριμνας και προστασίας Μητέρας
και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου».

οι δεξιοτέχνες μουσικοί : Katerina
Tsiridou (Chant/baglama), Sotiris
Papatragiannis
(chant/baglama),
Dimitris kranidas (bouzouki/outi/chant),
Nikos Protopapas (Guitare/chant),
Yannis Kalafatelis (Accordéon).

To Eλληνικό Κέντρο ΑΓΟΡΑ της
Λιέγης διοργάνωσε στις 27/04
μουσική βραδιά αφιερωμένη στο
Ρεμπέτικο και το Λαικό τραγούδι με
το αθηναϊκό μουσικό συγκρότημα
«KOMPANIA» , το οποίο αποτελούν

Με πρωτοβουλία, της Λέκτορα κ. Αικατερίνης Λέυκα και του τμήματος
προχωρημένων μαθητών των Νέων
Ελληνικών του Πανεπιστημίου της
Λιέγης διοργανώθηκε στις 24 Απριλίου στην αίθουσα Salle du Théâtre

Από αριστερά η κα Δασκαλάκη και οι κ.κ. Κουλουμπαρίτσης, Roêls

Μετά το θάνατο του μεγάλου
στοχαστή, το 2010, η σύντροφός
του Κατερίνα Δασκαλάκη, διαπιστώνοντας πόσο επίκαιρο είναι,
ειδικά με την είσοδο της Ελλάδας
στην κρίση, το μετάφρασε στα ελληνικά και το δημοσίευσε.

παρουσίασε, τόσο το βιβλίο και
την επικαιρότητά του, όσο και την
«ελληνική πλευρά» του μεγάλου
στοχαστή, υπογραμμίζοντας τη
διορατικότητά του και σκιαγραφώντας την «ιδεολογική» του
εξέλιξη.

Η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη
που αποφάσισε να το δημοσιεύσει και στα Γαλλικά.

Την παρουσίαση τίμησαν πολλοί φίλοι της διανόησης και του
βιβλίου γενικότερα, Έλληνες και
ξένοι, ενώ στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Περίπλους,
παρουσιάστηκαν και έργα ζωγραφικής του καλλιτέχνη Γιάννη
Παπαδόπουλου,
εμπνευσμένα
από την μελέτη των δοκιμίων του
Κώστα Αξελού.

Η παρουσίαση του βιβλίου, ξεκίνησε με την Κατερίνα Δασκαλάκη
η οποία αναφέρθηκε στο ιστορικό της μεταθανάτιας έκδοσης. Στη
συνέχεια έλαβε το λόγο ο καθηγητής φιλοσοφίας Claude Roëls ο

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ.Β.

Τα τελικά αποτελέσματα των
εκλογών στην Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών, για την ανάδειξη
του νέου 11μελούς Διοικητικού
Συμβουλίου, ήταν τα ακόλουθα:

Ψήφισαν 751, Άκυρα 18, Λευκά 4.
Έλαβαν:
Νέα Δημοκρατική Κίνηση Βρυξελλών (ΝΔ): 277 ψήφους και 4
έδρες, 38%.
Δημοκρατική Εξόρμηση (ΠΑΣΟΚ):
228 ψήφους και 3 έδρες, 31,3%.
Αγωνιστική Συσπείρωση Μεταναστών (ΚΚΕ): 112 ψήφους, 2 έδρες,
15,3%.
Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στην
Ελλάδα που Αντιστέκεται : 66 ψήφους, 1 έδρα, 9,1%.
Αλληλέγγυα Κοινότητα (ΣΥΡΙΖΑ):
46 ψήφους, 1 έδρα, 6,3%
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών,
που προέκυψε μετά τις εκλογές
που πραγματοποιήθηκαν στις 21
Απριλίου, συγκροτήθηκε σε σώμα
στα τέλη Μαΐου 2013. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας, ανακοινώθηκαν τα ονόματα
των εδρών και οι αρμοδιότητες στο
Διοικητικό Συμβούλιο που είναι:
Πρόεδρος : Δημήτρης Αργυρόπουλος, ο οποίος και ανέλαβε καUniversitaire Royal της Λιέγης, μουσική βραδιά αφιερωμένη στο Ρεμπέτικο
με το συγκρότημα ΄΄Fins Mages΄΄.
Προηγήθηκε διάλεξη κατά την οποία
παρουσιάστηκε η ιστορική αναδρομή
του μουσικού αυτού ρεύματος με στοιχεία που συγκέντρωσε και μετάφρασε
το Τμήμα Ελληνικών του Πανεπιστημίου.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
Συναυλία του Γιάννη Πάριου στις
22.05.2013 στο Cirque Royal στις
Βρυξέλλες, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής περιοδείας του δημοφιλή

θήκοντα για τρίτη συνεχή θητεία.
(“Νέας Δημοκρατικής Κίνησης
Βρυξελλών” , πρώτη στις εκλογές
με 4 έδρες).
Γενικός Γραμματέας : Βαγγέλης
Σπανούδης, ο οποίος και ανέλαβε
καθήκοντα για δεύτερη συνεχή θητεία.( “Δημοκρατικής Εξόρμησης” ,
δεύτερη στις εκλογές με 3 έδρες)
Αντιπρόεδρος : Χρήστος Ηλιάδης, ο οποίος και ανέλαβε καθήκοντα για δεύτερη συνεχή θητεία.
“Αγωνιστικής Συσπείρωσης Μεταναστών”, τρίτη στις εκλογές με
2 έδρες)
Ταμίας : Άρτεμης Ροδοπούλου,
(“Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στην
Ελλάδα που Αντιστέκεται” , τέταρτη στις εκλογές με 1 έδρα)
Βοηθός Γενικού Γραμματέα : Μαρία Παναγή, (“Αλληλέγγυα Κοινότητα” τέταρτη στις εκλογές με 1
έδρα).
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών, συμμετέχουν επίσης ως
απλά μέλη και οι: Μπλατσιώτης
Χρήστος, Συριόπουλος Γιώργος,
Μαγκλής Γιώργος (από τη “Νέα
Δημοκρατική Κίνηση Βρυξελλών”),
Παπαδημητρίου Μάκης, Μάλλιαρης Γιώργος (από τη “Δημοκρατική
Εξόρμηση”) και Κτενάς Φίλιππος
(από την “Αγωνιστική Συσπείρωση Μεταναστών”).

καλλιτέχνη. Ήταν η πρώτη φορά
που ο Πάριος ήλθε στο Βέλγιο,

Στιγμιότυπο από τη συναυλία του
Γιάννη Πάριου στις Βρυξέλλες

μας δίνοντάς μας την ευκαιρία, να
τον απολαύσουμε από κοντά.
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Επειδή τον τελευταίο
καιρό, τόσο εξαιτίας
ΛΙΓΗ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ της κρίσης και των
προβλημάτων που καθημερινά αντιμετωπίζουμε, όσο
και με τις ανόητες και στείρες τις
περισσότερες φορές αντιπαραθέσεις που καθημερινά παρακολουθούμε στα Ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το ηθικό μας
έχει πιάσει πάτο, και επειδή δεν
ελπίζουμε πλέον πολλά πράγματα από τα «μεγάλα λόγια» και
τις «θαυματουργές λύσεις» που

μας προτείνουν οι κάθε μορφής
«στρατευμένοι» πολιτικοί ή μη,
προσπαθώντας να μας πείσουν
πως είναι αυτοί που κρατάνε την
«απόλυτη αλήθεια», σε βαθμό που
εκ των προτέρων γνωρίζουμε,
σχεδόν επί λέξει, τι θα μας πουν…
Προτιμάμε
να
επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα
«μικρά» αλλά ουσιαστικά θετικά βήματα που, σχεδόν καθημερινά, γίνονται γύρω μας και
δυστυχώς τα παραβλέπουμε…
Σάκης Δημητρακόπουλος

Ελληνικές γεύσεις, κρασί και επιχειρηματικότητα.

Ο ελληνικής καταγωγής Γερμανός
Ευρωβουλευτής, Γιώργος Χατζημαρκάκης (ALDE/FDP) οργάνωσε,
την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013, σε
αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα την επιχειρηματικότητα
στον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα
στο χώρο του ελληνικού κρασιού,
όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν,
δεκάδες προσκεκλημένοι.
Συμμετείχαν στο πάνελ, ως ομιλητές, ο εκπρόσωπος του D. Cioloş,
Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Γενικός Διευθυντής
της Ε. Επιτροπής για την Αγροτική
Ανάπτυξη, M. Dumitru, ο εκπρόσωπος του Α. Τσαυτάρη, Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος, Πρέσβης Α. Παπασταύρου, ο
Έλληνας ευρωβουλευτής Σ. Δανέλλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γ.
Μπουτάρης , ο Πρόεδρος της Λέσχης
Αρχιμαγείρων Ελλάδος, Μ. Καρούμπας ενώ παρευρέθηκε η Ελληνίδα
Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων
και Αλιείας, Μ. Δαμανάκη.
Συμπλήρωσαν με παρεμβάσεις ο
Αντιπρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου,
Φαίδων Κοτζαμπόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, Γιάννης Βογιατζής, οι
οινοποιοί Στέλιος Μπουτάρης και
Βαγγέλης Γεροβασιλείου, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης για θέματα
Πολιτισμού, Τουρισμού και Παιδείας
Σπύρος Πέγκας και η Θίσβη Εκμεκτζόγλου, εκπρόσωπος εθελοντικής
οργάνωσης, για την χαρτογράφηση

και ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων στο Βέλγιο.
Ένα από τα πιο βασικά συμπεράσματα που βγήκε από τις ομιλίες,
αλλά και τις παρεμβάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών, είναι η ανάγκη προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας περισσότερο προς
την ποιότητα και λιγότερο προς την
ποσότητα, υπογραμμίστηκε επίσης
πως για να πετύχει μία συλλογική
προσπάθεια χρειάζεται και αλλαγή
νοοτροπίας σε θέματα που αφορούν στην αγροτική παραγωγή της
Ελλάδας… Αναφέρθηκαν επίσης
παραδείγματα που σχετίζονται με
τους γνωστούς γραφειοκρατικούς
μηχανισμούς και τα προβλήματα
που αυτοί γεννούν στην επιχειρηματικότητα, επαναλαμβάνοντας πως το
κράτος πρέπει να είναι αρωγός στην
προσπάθεια… Επίσης, υπογράμμισαν και την ανάγκη μεγαλύτερης
εκμετάλλευσης των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Ελλάδα όπως το κλίμα, την παράδοση
και τον πολιτισμό.
Μετά τις ομιλίες και τη συζήτηση
που ακολούθησε, η Ελληνική Λέσχη Αρχιμαγείρων βράβευσε τον
κ. Γ. Χατζημαρκάκη για τη δράση
και το έργο του. Στη συνέχεια, οι
προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία
να δοκιμάσουν υπέροχες ελληνικές
λιχουδιές φτιαγμένες από τα χέρια
των 30 Αρχιμαγείρων. Ανάμεσα
στους Chef που συμμετείχαν στην
εξαιρετική αυτή προβολή της ελληνικής γαστρονομίας, ήταν και οι « Νικόλας Τσικνάκος του BeManos και
Γιώργος Δημητρίου του «La Maison
du Giorgos».

Ελληνική παρουσία και στη γιορτή των Βρυξελλών!

Η γιορτή της πόλης των Βρυξελλών,
Fête de l’Iris, καθιερώθηκε το 1989
και γιορτάζεται στις αρχές Μαΐου.
Συμμετέχει πολύς κόσμος, διοργανώνονται πλήθος εκδηλώσεων και
παίζουν μουσική σε διάφορες πλατείες της πόλης, ενώ τα κτίρια των
Ευρωπαϊκών οργάνων (Κοινοβούλιο, Κομισιόν) παραμένουν ανοιχτά
και είναι επισκέψιμα.
Στην πλατεία Schuman, στήθηκαν
πολλά περίπτερα με εδέσματα από

Τ
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διάφορες χώρες και περιοχές, με την
Ελλάδα να δίνει δυναμικό παρών
όπως: Η ομάδα Discovering Greek
Products in Belgium πλαισιωμένη
και από Έλληνες αρχειμαγείρους (Γ.
Δημητρίου και Μάνος Μακρυγιαννάκης), ο Γιάννης Ιωαννίδης και ο
Κίμωνας Φωτιάδης με τα προϊόντα
FISSI, ο Μανώλης Αλεβαντής με
προιόντα από την Κρήτη καθώς και
του εστιατορίο το Καφενείο με τα
παραδοσιακά σουβλάκια.

Επιχειρηματική αποστολή του ΟΠΕ στο Βέλγιο

Από τις 9 ως τις 12 Ιουνίου 2013,
πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο επιχειρηματική αποστολή του ΟΠΕ και
είναι η δεύτερη μετά την επιτυχημένη αποστολή του Δεκεμβρη 2012.
Συμμετείχαν 10 ελληνικές επιχειρήσεις, εννέα από τον κλάδο τροφίμων και μία από τον κλάδο υλικών
συσκευασίας.
Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου, το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό
Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου,
διοργάνωσε και έφερε σε επαφή,
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο
κτήριο της Ελληνικής Πρεσβείας,
στις Βρυξέλλες, συναντήσεις των
Ελλήνων επιχειρηματιών με επιχειρήσεις του Βελγίου οι οποίες ενδιαφέρονται για εισαγωγές ελληνικών
προϊόντων.
Δίνοντας με αυτό τον τρόπο, τη δυνατότητα στις 10 εταιρίες από την
Ελλάδα, να έρθουν σε απευθείας

επαφή με τον εμπορικό κόσμο του
Βελγίου, που συμμετείχε στην εκδήλωση και να τους παρουσιάσουν
τις δράσεις και τα προϊόντα τους.
Ήταν σίγουρα μία επιτυχημένη
αποστολή εφόσον οι 117 προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν,
μεταξύ των ελληνικών εταιριών και
τις 30 βελγικές εισαγωγικές / διανεμητικές επιχειρήσεις, έχουν ήδη φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα..
Εξάλλου, πριν και μετά τις συναντήσεις, το Γραφείο της Πρεσβείας
μερίμνησε, συντόνισε και οργάνωσε
επισκέψεις και συναντήσεις με εταιρίες και άλλους αρμόδιους φορείς,
όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εισαγωγής και Μεταπώλησης Φρούτων
και Λαχανικών (Centre Européen de
fruits et légumes), κα.
Ανάλογες δράσεις, με στόχευση και
με προγραμματισμό, πρέπει σίγουρα να επαναληφθούν στο άμεσο
μέλλον.
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Την Πέμπτη 25 Απριλίου, στην ελληνική Πρεσβεία Βρυξελλών, τελέστηκε η καθιερωμένη βράβευση από το
Βελγοελληνικό εμπορικό Επιμελητήριο, ενός αριστούχου φοιτητή οικονομικών επιστημών.

Γευσιγνωσία και γνωριμία με το ελληνικό κρασί

Στις 15 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε
μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση οινογνωσίας , όπου το Ασσύρτικο Σαντορίνης να έχει την τιμητική του.
Παραβρέθηκαν στην εκδήλωση,
την οποία διοργάνωσε η ομάδα του
Discovering Greek Products in
Belgium. φίλοι του κρασιού και της
παρέας. Διατέθηκαν προς δοκιμή
Ετικέτες του Οίκου Χατζηδάκη ενώ,
όποιος το επιθυμούσε μπορούσε

και να τις προμηθευτεί.

Τόσο ο όμορφος χώρος που διέθεσε ο Νίκος Γιαννής για την φιλοξενία
της εκδήλωσης όσο και ο ιδανικός
καιρός, σε συνδυασμό με την ακούραστη παρουσία του Χαρίδημου
Χατζηδάκη, ο οποίος, με υπομονή,
εξηγούσε καθετί το σχετικό με τις ετικέτες του, συνέβαλαν στην επιτυχία
της εκδήλωσης.

Seafood: Δυναμική η παρουσία των ελληνικών εταιριών.

Στη μεγάλη διεθνή έκθεση θαλασσινών, Seafood που άνοιξε την
Πέμπτη 25 Απριλίου, στο χώρο της
Expo Bruxelles (Heysel) η παρουσία των ελληνικών εταιριών που ειδικεύονται στο θαλασσινό εμπόριο
(φρέσκο η κατεψυγμένο), ήταν πολύ

δυναμική. Στα εγκαίνια της έκθεσης
έδωσε το παρόν και η ελληνίδα Επίτροπος της ΕΕ, Μαρία Δαμανάκη,
αρμόδια για θέματα Ναυτιλίας και
Αλιείας, καθώς και ο έλληνας Πρέσβης στο Βέλγιο κος Αλέξης Χατζημιχάλης, και πολλοί άλλοι.

ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

μπτη συνεχή χρονιά. Στη συνέχεια
έλαβαν το λόγο, κ. Β. Ακριτίδης,
ο Πρέσβης της Ελλάδας, ο κ. Σακάρογλου, και φυσικά ο κ. Didier
Reynders, Υπουργός Εξωτερικών
του Βελγίου, ο οποίος και παρέδωσε

Αποψη με τους επισήμους και το κοινό
Το φετινό βραβείο, έλαβε η αριστούχος φοιτήτρια της σχολής ICHEC κα
Prunelle Soum, η οποία θα έχει την
ευκαιρία να ταξιδέψει στην Ελλάδα
και να κάνει πρακτική άσκηση στην
αεροπορική εταιρία Aegean.

δραστηριοποιούνται στο χώρο των
εξαγωγών, συμβάλλοντας αποτελεσματικά και στην αύξηση και της
απαραίτητης εξωστρέφειας…
Εκτός από τα αγγλικά η ιστοσελίδα
«τρέχει» και στα κινεζικά, ρώσικα
και αραβικά. Οι βασικές κατηγορίες
προϊόντων είναι τα τρόφιμα, τα καλλυντικά, οι γούνες και τα μάρμαρα.
Ο «επισκέπτης», έχει επίσης τη
δυνατότητα να βρει χρήσιμες πληροφορίες για πρεσβείες, επιμελητήρια, οργανώσεις, βιβλιογραφία για
έρευνες αγοράς… Καθώς και ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τον ελληνικό
επιχειρηματικά χώρο.

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Βράβευση φοιτήτριας της σχολής ICHEC
από το Βελγοελληνικό Επιμελητήριο

Διαδικτυακή ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών

Οι εξαγωγές των Ελληνικών προϊόντων, ευτυχώς, κερδίζουν συνεχώς
έδαφος, σε αυτό συμβάλει σίγουρα
και η «διαδικτυακή πύλη ελληνικών
προϊόντων» productsgreek.com,
η οποία δίνει, και αυτή, ένα χέρι
βοήθειας στις ελληνικές εξαγωγές…
Εξάλλου, σύμφωνα με πανελλαδική
έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα ελληνικά προϊόντα
χαρακτηρίζονται πλέον, από καλή
ποιότητα και οικονομικές τιμές…
Το productsgreek.com δίνει τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται
να ανακαλύψει, μέσα από ένα εύκολο μηχανισμό αναζήτησης, ελληνικά προϊόντα και εταιρίες που

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ο Υπουργός κ. Reynders παραδίδει
το βραβείο στην κα Soum

Στην τελετή που προηγήθηκε, ο
Γεν. Γραμματέας του Βελγοελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Ν.
Κορογιαννάκης χαιρέτισε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και μίλησε
με θερμά λόγια για την πρωτοβουλία
του Αντιπροέδρου του συλλόγου κ.
Α. Σακάρογλου, βράβευση η οποία
επαναλαμβάνεται επιτυχώς για πέ-

το βραβείο στην κα Prunelle Soum.
Το Βραβείο χορηγείται, κάθε χρόνο,
σε έναν αριστούχο φοιτητή βελγικού
οικονομικού πανεπιστημίου, στον
οποίο δίνεται η δυνατότητα να κάνει
πρακτική άσκηση στην Ελλάδα, σε
μεγάλη ελληνική εταιρία, ενδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο και τις
διμερείς μας σχέσεις.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν,
από βελγικής πλευράς ο υπουργός
Εξωτερικών, Εμπορίου και Αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης κ.
Didier Reynders, ο σμήναρχος κ.
F.Rouvroi εκπρόσωπος του στρατηγού Van den Put, ο κ. Taybi που
εκπροσώπησε τον ελληνικής καταγωγής υπουργό Βρυξελλών κο
Δουλκερίδη, οι πρυτανικές αρχές
του ακαδημαϊκού ιδρύματος ICHEC
Brussels Management Scool, κα.
Από ελληνικής πλευράς ο πρέσβης
της Ελλάδας στο Βέλγιο κ. Χατζημιχάλης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Βελγίου Παντελεήμων, ο πρόεδρος
του Βελγοελληνικού επιμελητηρίου
κ. Β. Ακριτίδης, ο πρόεδρος του επιχειρηματικού δικτύου Bucephalos κ.
Δ. Πεχλιβανίδης, ο διευθυντής του
γραφείου Τύπου της πρεσβείας κ.
Κ. Παππάς, ο διευθυντής πωλήσεων
της Aegean κ. Duband, πρόεδροι και
μέλη ελληνικών φορέων, επιχειρηματίες και άλλοι.

Ο κ. Κ. Μίχαλος, πρόεδρος της Ένωσης
Βιομηχάνων, στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος του ΚΕΕΕ και του
ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος,
βρέθηκε στις Βρυξέλλες, και ήταν
ο κεντρικός ομιλητής, σε εκδήλωση
που οργάνωσε το Βελγοελληνικό
Επιμελητήριο και η Ένωση Ελληνι-

Ο κ. Μίχαλος, αφού αναφέρθηκε διεξοδικά στις επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης που
διαθέτει η Ελλάδα αυτή την περίοδο,
υπογράμμισε το γεγονός πως, σε
περίοδο κρίσης, υπάρχουν πολλές

Τελετή παράδοσης τμήματος του ελληνικού Μνημείου στη Λιέγη

ην Τρίτη 30 Απριλίου 2013, οργανώθηκε από τις τοπικές αρχές
της Λιέγης , μία σεμνή τελετή με την
ευκαιρία την παράδοσης, από τον
πρέσβη μας κ. Χατζημιχάλη, μιας
περικεφαλαίας, για την αντικατάσταση αυτής που είχε αφαιρεθεί
από το ελληνικό μνημείο, το οποίο
έχει τοποθετηθεί στις αρχές της
δεκαετίας του 1980, εντός του Διασυμμαχικού Μνημείου του Πρώτου
Παγκόσμιου Πολέμου, μετά από
ενέργειες, του τότε πρόξενου της
Λιέγης και σημερινού Υπουργού
Εξωτερικών, Δημήτρη Αβραμόπουλου, Μεταξύ των Βέλγων επισήμων
που έλαβαν το λόγο, ήταν ο Διοι-

κητής της Περιφέρειας της Λιέγης
κ. Michel FORET, o οποίος μίλησε

και ο Στρατιωτικός Διοικητής κ.
Jean-Louis CRUCIFIX, ο οποίος,

Ο Πρέσβης κ. Χατζημιχάλης και δίπλα του ο κ. Michel Foret

με θερμά λόγια για τον Ελληνισμό

ως στρατιωτικός, ήταν και ο πιο

αρμόδιος να παραλάβει την προσφορά. Από την Ελληνική πλευρά,
κ. Χαντζημιχάλης , αφού μετέφερε
το μήνυμα του κ. Αβραμόπουλου,
ο οποίος εξέφρασε και τη λύπη του
μου δεν μπόρεσε να είναι και ο ίδιος
παρών, ο πρέσβης, ευχαρίστησε τις
τοπικές Αρχές για τη συνεργασία
και τη βοήθεια που παράσχουν,
όταν και όποτε χρειαστεί, προς το
Ελληνισμό της Λιέγης.
Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων
και δεξίωση με ελληνικά κρασιά
τα οποία πρόσφεραν οι εταιρίες
SPΙCY και ΟΙΝΟΓΕΑ και ελληνικούς μεζέδες που ετοίμασε και πρόσφερε η εταιρία SPΙCY.

Αριστερά: επιχειρηματίες και κοινό. Δεξιά: ο ομιλητής κ. Μίχαλος.
κών Επιμελητηρίων, την Πέμπτη 23
Μαΐου, στην αίθουσα της Πρεσβείας
της Ελλάδας στις Βρυξέλλες.
Το λόγο έλαβε πρώτος ο πρόεδρος
του Βελγοελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Βασίλης Ακριτίδης, ο
οποίος αφού απηύθυνε ένα μικρό
χαιρετισμό, έδωσε το λόγο στον βασικό ομιλητή κ. Μίχαλο.
Το θέμα της ομιλίας ήταν:
«Οικονομική ανάκαμψη και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα, «

ευκαιρίες για επενδύσεις και δεν θα
πρέπει να μένουν ανεκμετάλλευτες.
Πιο ειδικά αναφέρθηκε σε τομείς
όπως τον τουρισμό και τη ναυτιλία,
που είναι τα κατεξοχήν «εξαγώγιμα»
προϊόντα της Ελλάδας….
Στο τέλος της ομιλίας του κου Μίχαλου, τέθηκαν ερωτήσεις από
εκπροσώπους του βελγικού και διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου και
παρατέθηκε μικρή δεξίωση για τους
παρευρισκομένους. .

