
«Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ 
μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες» ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ

H μαρτυρία ενός
ομογενή τραυματία

Η ΣΤΥΓΝΗ ΔΟΛΟΦOΝΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΪ ΚΑΡΛΟΒ

ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

ΣΕΛΙΔΑ 8

ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11

«ΤΩΡΑ
ή ΠΟΤΕ»

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

Επιτυχία για την ελληνική
επιχειρηματικότητα 

O Tέρενς
Κουίκ 
στην Ίμβρο

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΑΝΑΔΙΦΗΣΕΙΣ

To Kυπριακό
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ

ΣΕΛΙΔEΣ 2-3

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΗ

O τυφώνας
Τραμπ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΒΑΦΕΙΑΔΗ

ΣΕΛΙΔA 4

Fiyati/Τιμή: 5 TL Avrupa/Ευρώπη: 1,5 € • Yayιn Türü: Yerel süreli Φεβρουάριος 2017  •  C.tesi 4 S,ubat 2017  • Αρ. Φύλλου/Sayι: 9297

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ:

«Περιμένουμε 
την επαναλειτουργία 

της Θεολογικής μας Σχολής»



ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ

]Όπως όλοι γνωρίζουμε η διαπραγμάτευση με τους
δανειστές συνεχίζεται, η αξιολόγηση δεν κλείνει,

μεταρρυθμίσεις στην χώρα δεν γίνονται και τα ταμειακά
διαθέσιμα θα εξαντληθούν για μία ακόμη φορά το προ-
σεχές καλοκαίρι, με πολύ σημαντικά ποσά σε τόκους που
πρέπει να πληρωθούν βάσει του Μνημονίου που έχει
υπογραφεί. Παρ’όλα αυτά και ενώ τα καθημερινά προ-
βλήματα με την μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων
διογκώνονται, η κυβέρνηση επιχειρεί να παραμείνει στην
εξουσία μέσω τακτικισμών πάνω στους θεσμούς και
συγκεκριμένα με τον εκλογικό νόμο αυτή την φορά.

Πρόκειται για μία ιστορία που απασχόλησε και πριν αρ-
κετούς μήνες την κυβέρνηση όταν επιχείρησε να φέρει
στην Βουλή προς ψήφιση την απλή αναλογική έτσι ώστε
να εφαρμοστεί από τις επόμενες εκλογές με πλειοψηφία
200 βουλευτών.

Αυτό όπως είναι γνωστό δεν επετεύχθη καθώς υπερ-
ψήφισαν 179 βουλευτές, οπότε ο Α.Τσίπρας, βλέποντας
το κόμμα του να καταρρέει δημοσκοπικά έναντι της ΝΔ,
θέλει να δημιουργήσει συμμαχίες με κόμματα της ευρύ-
τερης κεντροαριστεράς, ώστε να φράξει τον δρόμο προς
την εξουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για να καταφέρει λοιπόν η κυβέρνηση να επιβιώσει
κοινοβουλευτικά πολύ περισσότερο με την πίεση των δα-
νειστών ν’αυξάνει για νέα μέτρα που θα περιγραφούν
εμπροσθοβαρώς αν συμμετάσχει και το ΔΝΤ στο πρό-
γραμμα, κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια, ν’αλλάξει τους

όρους του πολιτικού παιχνιδιού προτείνοντας επί της ου-
σίας ευκαιρία συγκυβέρνησης μέσω της απλής αναλογι-
κής, τόσο στην διερυμένη πλέον Δημοκρατική Συμπαρά-
ταξη όσο και στο Ποτάμι.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός με το επιτελείο του, φαίνε-
ται να επεξεργάζονται μια σειρά από βελτιώσεις στον
εκλογικό νόμο, ώστε να τον φέρουν προς ψήφιση στη
Βουλή τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο του Οκτωβρίου,
για να καμφθεί η αντίσταση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ
και του Ποταμιού.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιθυμεί
να μειώσει το όριο εισόδου στη Βουλή στο 2%, ενώ
υπάρχουν και φωνές πλήρους κατάργησης του ποσο-
στού, κλείνοντας έτσι το μάτι τόσο στο Ποτάμι που φυλ-
λορροεί εκλογικά όσο και σε μικρότερα κόμματα που εν-
δέχεται να σχηματιστούν στις παρυφές της Κεντροαρι-
στεράς και θα ήθελαν μερίδιο στην εξουσία.

Με τα παραπάνω δεδομένα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρωθυ-
πουργός προσωπικά, επιθυμεί αφενός να κερδίσει πολι-
τικό χρόνο από την εσωτερική πολιτική σκηνή όσο δεν
κλείνει η αξιολόγηση, αλλά όταν και αν κλείσει τους επό-
μενους μήνες, να τους θέσει όλους προ τετελεσμένων
ότι η χώρα μπαίνει σε ρότα αναπτυξιακή, που σημαίνει
ότι μπορεί η Κεντροαριστερά να έχει ένα παράθυρο ευ-
καιρίας διακυβέρνησης με υπουργεία και διοικήσεις ορ-
γανισμών και με αποφάσεις που θα παίξουν κομβικό ρό-
λο για την πορεία της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Όλα τα σενάρια που αναλύει η κυβέρνηση έχουν ως
απώτερο στόχο την παραμονή στην εξουσία πιθανώς με
αλλαγή της παρούσας κοινοβουλευτικής σύνθεσης αλλά
και με αλλαγή του κυβερνητικού εταίρου, ώστε να μην
καταφέρει η ΝΔ να καταλάβει την αυτοδυναμία, αλλά αν-
τιθέτως, να επιχειρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και μετά από νέες
εκλογές να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με την
κεντροαριστερά, σηματοδοτώντας, κατά την κυβέρνηση
πάντα, μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση.

Το θλιβερό συμπέρασμα από τα παραπάνω σενάρια εί-
ναι ότι δεν γίνεται λόγος για παραγωγή νέου πολιτικού
λόγου, δεν μπολιάζεται το πολιτικό σύστημα με νέα πρό-
σωπα που μπορούν να κάνουν την διαφορά και να προ-
σφέρουν στον τόπο, δεν αναζητούνται λύσεις στην κα-
θημερινότητα των πολιτών, δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις
και καταλήγουμε στην εκπόνηση ενός νέου σχεδίου νο-
μής και κατοχής της εξουσίας από μία κυβέρνηση που
παλινωδεί και ισορροπεί μονίμως μεταξύ εκλογών, χρε-
ωκοπίας και δημοψηφισμάτων.

Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος τραπεζικός

]Η διαπράγματευση-συζήτηση
για το Κυπριακό παραμένει με

ανοικτό ορίζοντα (open ended). Τού-
το συνάγεται από την τελευταία συ-
νέντευξη που έδωσε ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κο-
τζιάς στην κρατική τηλεόραση. Και
από την πλευρά του το θεώρησε επι-
τυχία της ελληνικής διπλωματίας. Τα
ίδια λίγο πολύ είπε σε ομιλία του και
ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε ομι-
λία του στο Συμβούλιο της Ευρώπης
κατά την οποία επεσήμανε: “ Είναι
ανάγκη να απομακρυνθεί ο στρατός
κατοχής από το νησί”.

Η εντύπωση, πάντως, που δίνεται
μετά τα όσα έχουν συμβεί γύρω από
το Κυπριακό τους μήνες Δεκέμβριο
και Ιανουάριο, τις Διασκέψεις, τις επί
μέρους συναντήσεις, τις συνεντεύ-
ξεις των πρωταγωνιστών, είναι ότι
πρόκειται για ένα παιγνίδι επίρριψης
ευθυνών (blame game) ή τέλος
πάντων για το ποιός θα είναι αυτός
που δεν θα πάρει τον μουτζούρη.

Ουδέποτε έγινε αντιληπτό καθ’
όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στη
νηφάλια τουλάχιστον μερίδα του Τύ-
που, ποιοί ήταν οι λόγοι εκείνοι που
οδήγησαν αρκετούς παράγοντες να
εκφράσουν αισιοδοξία ότι υπάρχει
πιθανότης επίλυσης του ζητήματος.
Όταν από την αρχή έχει διαφανεί ότι
η Άγκυρα δεν επιζητεί λύση. Ή τέλος
πάντων ότι οι δύο ενδιαφερόμενοι
έχουν ακόμη δρόμο να διανύσουν
έως ότου, κάπου, κάποτε, συναντη-
θούν. Και ο δρόμος αυτός είναι κα-
κοτράχαλος και σε κάποια σημεία
σχηματίζει λαβύρινθο.

Διότι όπως ορθώς υποστηρίζει ο
υπ. Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς “δεν
μπορεί να μιλάμε για λύση του Κυ-
πριακού, όταν δεν έχει διευθετηθεί
το ζήτημα του στρατού κατοχής και
των εγγυήσεων σε ένα κυρίαρχο
κράτος, μέλος του ΟΗΕ και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης”. Τουλάχιστον
αυτή τη φορά η ελληνική κόκκινη
γραμμή είχε τεθεί από όλους και δεν

αμφισβητήθηκε από κανέναν. Η πο-
λιτική είναι μία. Το Κυπριακό μετά το
1974 είναι ζήτημα εισβολής και κα-
τοχής. Κι αυτό έχει μεταφερθεί προς
όλους και με κάθε δυνατό τρόπο.
Ακόμη και δι΄αλληλογραφίας.

Σίγουρα, όπως τόνισε στην τελευ-
ταία του συνέντευξη ο Νίκος Κο-
τζιάς, λύση δεν είναι να βρεθεί η
χρυσή τομή στα θέματα διακυβέρνη-
σης ή στο ποιός θα είναι Γενικός Ει-
σαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε
αναχρονιστικούς θεσμούς, όπως εί-
ναι αυτός των εγγυήσεων.

Όμως τα ζητήματα αυτά θα βρουν
τη λύση τους μόνον αν η Τουρκία το
αποφασίσει. Αυτό είναι ένα από τα
θέματα που θα πρέπει να αποδεχθεί
η Αθήνα. Είναι πλέον απολύτως φα-

ΑΝΑΔΙΦΗΣΕΙΣ

O πρωθυπουργός με το
επιτελείο του, φαίνεται

να επεξεργάζονται μια σειρά
από βελτιώσεις στον
εκλογικό νόμο, ώστε να τον
φέρουν προς ψήφιση στη
Βουλή τη νέα
κοινοβουλευτική περίοδο
του Οκτωβρίου, για να
καμφθεί η αντίσταση των
βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και
του Ποταμιού
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νερό. Η τουρκοκυπριακή πλευρά ου-
σιαστικα δεν έχει λόγο. Ο λόγος της
είναι αυτός της Άγκυρας. Και τουλά-
χιστον προς το παρόν, σίγουρα μέχρι
τον Απρίλιο, η Άγκυρα έχει στραμμέ-
νο το βλέμμα της στο Δημοψήφισμα
που θα αλλάξει το Σύνταγμα.

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η
Άγκυρα έχει επιδείξει σθεναρή στά-
ση στο ζήτημα της Κύπρου από νω-
ρίς. Ήδη από το 1956 είχε θέσει ζή-
τημα διχοτόμησης και τη διαπραγμα-
τευτική αυτή γραμμή την κρατάει,
ουσιαστικά, έκτοτε. Μου έλεγε το
1996 ο Ετζεβίτ - φυσικά και δεν το
έχει πει μόνον σ’ εμένα - ότι για μας
το Κυπριακό βρήκε τη λύση του το
1974… 

Η Αθήνα έχει αμφιταλαντευτεί όλο
αυτό το χρονικό διάστημα ανάμεσα

αρχικά στην ένωση, τη δεσμευμένη
ανεξαρτησία, πάλι την ένωση και τε-
λικά την ομοσπονδία μετά το 1974.

Αυτό που κατά τη γνώμη μας συ-
νάγεται μετά τα όσα συνέβησαν τους
δύο αυτούς μήνες είναι ότι για μιά
ακόμη φορά το σχέδιο λύσης του
Κυπριακού δεν προήλθε από κάποια
εσωτερική διεργασία. Από πραγμα-
τική ανάγκη των δύο κοινοτήτων.
Από βούληση, επιτέλους να τελει-
ώνουμε, να ενώσουμε ξανά το νησί.
Είναι η διεθνής συγκυρία που για μία
ακόμη φορά οδήγησε τις δύο πλευ-
ρές στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων. Είτε γιατί ήθελε να αφήσει τη
σφραγίδα του ο Μπαν Κι Μουν πριν
παραδώσει τον ΟΗΕ τον Δεκέμβριο
είτε διότι ήθελε να γράψει κάτι στο
βιβλίο απομνημονευμάτων του ο
Μπαράκ Ομπάμα. Η ανάγκη για λύση
για μία ακόμη φορά ήταν απόρροια
των συνθηκών, αναγκών και προτε-
ραιοτήτων σε διεθνές επίπεδο. Και
όσο το Κυπριακό διεθνοποιείται τόσο
περιπλέκεται καθώς εμπλέκονται
πολλοί, σε ένα συνεχώς μεταλλασ-
σόμενο διεθνοπολιτικό περιβάλλον
στο οποίο η γεωπολιτική σημασία
της Τουρκίας για τη Δύση, ήτοι την
Αμερική, μοιραία θα διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ

]Στους ρυθμούς των δημοσκοπήσεων και των προ-
βλέψεων εν όψει του δημοψηφίσματος έχει εισέλ-

θει η Τουρκία ενώ όλα δείχνουν ότι η «μάχη των μαχών»
δεν θα είναι «περίπατος» για τον Ταγίπ Ερντογάν και τους
υποστηρικτές του.

Οι γνώμες αναλυτών και δημοσκόπων διίστανται και
καταγράφουν δυο δυναμικές: Σύμφωνα με την πρώτη,
που προς τον παρόν φαίνεται να κερδίζει έδαφος, τα πο-
σοστά όσων υποστηρίζουν το προεδρικό σύστημα αυξά-
νονται, ενώ σύμφωνα με την δεύτερη μειώνονται.

Ωστόσο, όλες οι αναλύσεις και οι δημοσκοπήσεις συμ-
πίπτουν σε ορισμένα βασικά σημεία, τα οποία αναμένεται
και να διαμορφώσουν το κλίμα μέσα στο οποίο θα διε-
ξαχθεί το δημοψήφισμα.

Το πρώτο σημείο είναι ότι, μέχρι στιγμής, η διαφορά
ανάμεσα στο «ναι» και στο «όχι»,  ανεξάρτητα από το ποιο
προηγείται, είναι στην «κόψη του ξυραφιού».

Κάτι που, όπως σημειώνουν πολιτικοί αναλυτές, απο-
τελεί ιδιαίτερα τοξικό παράγοντα και επιδεινώνει το ήδη
τεταμένο κλίμα στην Τουρκία. Οσο η διαφορά ανάμεσα
στους υποστηρικτές του προεδρικού συστήματος και
στους αντιπάλους του παραμένει οριακή, τόσο το κλίμα
στην χώρα θα επιβαρύνεται, προειδοποιούν τα ίδια πρό-
σωπα.

Σύμφωνα με το σύνταγμα, το δημοψήφισμα θα πρέπει
να διεξαχθεί μέσα στις εξήντα μέρες μετά την επικύρωση
(από τον Ταγίπ Ερντογάν) της απόφασης που έλαβε το
περασμένο Σάββατο τα ξημερώματα η τουρκική Εθνο-
συνέλευση. Στην Τουρκία τοποθετούν την ημερομηνία
διεξαγωγής του δημοψηφίσματος μέσα στον Απρίλιο.

Το δεύτερο σημείο είναι ότι «κλειδί» για το τελικό απο-
τέλεσμα είναι οι εθνικιστές του Κόμματος της Εθνικιστι-
κής Δράσης (ΜΗΡ) του Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Σύμφωνα με
τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το ΜΗΡ κινείται σή-
μερα στο 13-15% αλλά ένα σημαντικό μέρος των ψη-
φοφόρων του κόμματος παραμένει αρνητικό στο προ-
εδρικό σύστημα, ακολουθώντας σημαίνοντα στελέχη του
χώρου των εθνικιστών που έχουν δημόσια εκφράσει την
αντίθεση τους. Ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος  σύμφω-
να με την άποψη κάποιων αναλυτών και δημοσκόπων,
που καταγράφουν μια δυναμική εξασθένισης της υπο-
στήριξης του προεδρικού συστήματος και αυτό ενδέχεται
να οφείλεται στο ότι αυξάνεται ο αριθμός των εθνικι-
στών που είναι εναντίον.

Η αντίθεση στο προεδρικό σύστημα δεν αφορά ουσια-
στικές ιδεολογικές διαφορές ανάμεσα στους εθνικιστές
και στον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει άλλωστε υιοθε-
τήσει ένα πολύ σκληρό εθνικιστικό αφήγημα, αλλά συγ-
κρούσεις πολιτικών, οικονομικών και ταξικών συμφε-
ρόντων. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος των οπαδών
του ΜΗΡ παραμένει πιστό στο κοινοβουλευτικό σύστημα
και δεν θέλει έναν παντοδύναμο Πρόεδρο.

Δυο επιπλέον χαρακτηριστικά που καταγράφουν οι
πιο πρόσφατες έρευνες στην Τουρκία αναδεικνύουν την
ατμόσφαιρα που επικρατεί στην χώρα. 

Το πρώτο είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Τούρκων
πολιτών θεωρεί ότι η χώρα τους βάλλεται και υπονο-
μεύεται από ξένες δυνάμεις. Και θεωρούν ότι πίσω από
τις τρομοκρατικές επιθέσεις κρύβονται ξένες δυνάμεις

και κυρίως οι ΗΠΑ.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό  είναι ότι η εμπιστοσύνη

στα πολιτικά κόμματα, στον στρατό, στην κοινωνία των
πολιτών και στα μέσα ενημέρωσης καταγράφει μεγάλη
μείωση σε σχέση με πέρσι ενώ ο μόνος θεσμός που κα-
ταγράφει άνοδο της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από
τους πολίτες είναι η προεδρία.

Χαρακτηριστικό επίσης της ψυχολογίας που επικρατεί
είναι ότι το 59,8% των πολιτών στηρίζει την επιβολή κα-
θεστώτος εκτάκτου ανάγκης και το 48,5% θεωρεί ότι θα
πρέπει να επεκταθεί εκ νέου.

ΤΟΥ BAΓΓΕΛΗ
ΑΡΕΤΑΙΟΥΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ

Δεν μπορεί να
μιλάμε για

λύση του Κυπριακού,
όταν δεν έχει
διευθετηθεί το
ζήτημα του στρατού
κατοχής και των
εγγυήσεων

Η μεγάλη πλειοψηφία
των Τούρκων πολιτών

θεωρεί ότι η χώρα τους
βάλλεται και υπονομεύεται
από ξένες δυνάμεις και
ταυτόχρονα η εμπιστοσύνη
τους στα πολιτικά κόμματα,
στον στρατό, στην κοινωνία
των πολιτών και στα μέσα
ενημέρωσης καταγράφει
μεγάλη μείωση
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Καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
υφαίνει από την αρχή τον καμβά της εξωτερικής του
πολιτικής, αρχίζουν να διαφαίνονται οι προτεραιότη-
τές του. Η ομιλία του, κατά την ορκωμοσία, έδειξε ότι η
πολιτική του θα ξεδιπλωθεί με επίκεντρο τις ΗΠΑ. Τι
σημαίνει όμως αυτό για την Ευρώπη, την Ελλάδα, την
Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά; 

]Οι πρώτες κινήσεις του νέου Αμερικανού Προέδρου, που
ενέσκηψε σαν τυφώνας στην παγκόσμια σκηνή, έτοιμος να

σαρώσει αντιλήψεις και ισορροπίες δοκιμασμένες στον χρόνο,
επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις ότι μοναδικός γνώμονας στις κινή-
σεις του θα είναι τα αμερικανικά γεωπολιτικά και οικονομικά συμ-
φέροντα.  Δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στις πρώτες επικοινωνίες
του ως Πρόεδρος επέλεξε να ξεκαθαρίσει τη θέση του για τις εμ-
πορικές και οικονομικές σχέσεις με τον Καναδά και το Μεξικό και
να συνομιλήσει απευθείας με την Τερέζα Μέι την Παρασκευή, για
την πιθανότητα σύναψης νέας εμπορικής συμφωνίας με την Βρε-
τανία, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Γη-
ραιά Αλβιώνα. Με άλλα λόγια, πρώτα οι γείτονές του και ο στρα-
τηγικός του εταίρος και μετά οι υπόλοιποι. 

Ο αγγλο-αμερικανικός άξονας θα αποκτήσει ξανά κυρίαρχη
θέση στη διεθνή σκηνή, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι
πια ο a priori αγαπημένος εταίρος της Ουάσιγκτον. Η Ευρώπη θα
χρειαστεί να προσπαθήσει πολύ για να επιτύχει τη διασφάλιση
των βασικότερων πυλώνων της ευρω-ατλαντικής σχέσης. Θεω-
ρώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ως όχημα για τη Γερμανία, ο

Τραμπ δεν κρύβει τη βούλησή του να επιβάλει ακόμη και προ-
στατευτικές πολιτικές έναντι μερίδας ευρωπαϊκών προϊόντων.

Στο θέμα του ΝΑΤΟ, το οποίο δεν έκρυψε ότι θεωρεί απηρχαι-
ωμένο, ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να επιβάλει την τήρηση
της υποχρέωσης όλων των μελών να ξοδεύουν τουλάχιστον το
2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Παγκόσμιας Τράπεζας, η Γαλλία ξόδεψε το 2015 το 2,1% του
ΑΕΠ, η Ελλάδα το 2,6% του ΑΕΠ, αλλά η Γερμανία μόλις το 1,2%
και η Λιθουανία που ζητάει την αμερικανική προστασία από εν-
δεχόμενη ρωσική απειλή, μόλις το 1,1% του ΑΕΠ, όσο και η Λε-
τονία και μόνον η Εσθονία, από τις βαλτικές δημοκρατίες, ξοδεύει
το τυπικό 2%. 

Η νέα αμερικανική διοίκηση θα υποχρεώσει τις χώρες που δεν
τηρούν τις υποχρεώσεις τους, αν θέλουν να παραμείνουν μέλη
του ΝΑΤΟ, να ξο-
δεύουν όσο υπο-
χρεούνται, διαφο-
ρετικά θα απειλή-
σει να τινάξει τη
Συμμαχία στον αέ-
ρα. Ένας τέτοιος
γεωπολιτικός τυ-
φώνας θα ανέτρε-
πε τις σημερινές
ισορροπίες σε ολό-
κληρο τον πλανήτη.

Στο δόγμα
Τραμπ, περίοπτη

θέση κατέχει η Ρωσία, που όπως ξεκαθάρισε ο νέος πλανητάρ-
χης, την εξισώνει με τον παραδοσιακό του σύμμαχο και εταίρο,
την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας χαρακτηριστικά, τι Μέρκελ, τι
Πούτιν. Η συμμαχία για την εξολόθρευση του αυτο-αποκαλούμε-
νου Ισλαμικού Κράτους, που ανάγεται πλέον σε υπ’ αριθμόν ένα
προτεραιότητα, φαίνεται πως θα είναι το πρελούδιο μιας ουσια-
στικής προσέγγισης των πάλαι ποτέ δύο υπερδυνάμεων, που θα
γίνουν ο υπεράξονας-αντίβαρο στην κινεζική οικονομική και
στρατιωτική ανέλιξη, αλλά ενδεχομένως και στην Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση.

Οι σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ θα γνωρίσουν τη μεγαλύτερη ίσως
άνθηση στην Ιστορία. Η πρόθεση Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιε-
ρουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ με τη μεταφορά εκεί της
αμερικανικής πρεσβείας από το Τελ Αβίβ, δεν αποκλείεται να πυ-
ροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις από τον αραβικό κόσμο. Και
σίγουρα θα δράσει καταλυτικά στην περαιτέρω ριζοσπαστικοποί-
ηση της Χαμάς.    

Περιφερειακές χώρες σαν την Ελλάδα και την Τουρκία είναι
σαφές ότι δεν πρόκειται να απασχολήσουν ιδιαίτερα την προ-
εδρία του Τραμπ. Με υπουργό Εξωτερικών τον Ρεξ Τίλερσον, δεν
είναι δυνατόν πάντως να αγνοηθεί το ενεργειακό δυναμικό των
δύο χωρών, της Τουρκίας ως ενεργειακού κόμβου και της Ελλά-
δας ως χώρου σημαντικών –δυνητικά- κοιτασμάτων υδρογο-
νανθράκων. 

Η προσέγγιση του Τραμπ με την Τουρκία φαίνεται ότι περνάει
μέσα από τις επενδύσεις του Αμερικανού μεγιστάνα στη χώρα.
Όσο  όμως η βάση του Ιντσιρλίκ δεν ανοίγει πλήρως στα αμερι-
κανικά βομβαρδιστικά, που πλήττουν στόχους του ΙΣΙΣ στη Συρία
και το Ιράκ, η σχέση θα κινείται σε τεντωμένο σχοινί, με δεδομένο
το χάσμα για το Κουρδικό. Πάντως, επίκουρος στην προβολή των
τουρκικών θέσεων εντός της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ο
Σύμβουλος Ασφαλείας Μάικλ Φλιν. 

Η Ελλάδα, από την πλευρά της, ποντάρει πολλά στους Ελληνο-
αμερικανούς συμβούλους του Τραμπ, Τζιτζίκο και Παπαδόπουλο,
αλλά και στον Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Ράινς Πρίμπους,
που ήδη με τις δηλώσεις του μετά το πέρας την Ορκωμοσίας,
έδωσε ένα εντελώς ελληνοκεντρικό στίγμα. Ο  κ. Πρίμπους ανα-
φέρθηκε και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στέλνοντας μήνυμα
προς την Άγκυρα να σεβασθεί τις θρησκευτικές ελευθερίες. Φτά-
νουν όμως οι παραινέσεις και οι επιθυμίες των συνεργατών του
Τραμπ, με ελληνική καταγωγή, για να πείσουν τον Αμερικανό
Πρόεδρο και να γυρίσουν τον τροχό της Ιστορίας; 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ

Ακτιβιστές του ιδρύματος Avaaz  γκρεμίζουν εικονικά το «Τείχος του μίσους» στο οποίο αναπαρίσταται ο Ντόναλντ Τραμπ με φόντο την Πύλη
του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο.

Στο δόγμα
Τραμπ, περίοπτη

θέση κατέχει η Ρωσία,
που την εξισώνει με
τον παραδοσιακό του
σύμμαχο, την Ε.E.,
λέγοντας
χαρακτηριστικά, 
τι Μέρκελ, τι Πούτιν
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ* 

]Στη σημερινή, οικονο-
μικά δύσκολη για τη

χώρα μας εποχή, θεωρώ ότι
θα ωφελήσει να αναφερθώ σε πρωτοβουλίες -
μέτρα διοίκησης και μάρκετινγκ που θα μπορού-
σαν, αν βέβαια αναληφθούν, να αποτελέσουν
την αρχή του τέλους της τρέχουσας κρίσης που
ταλανίζει την Ελλάδα και κυρίως τον οικονομικά
ενεργό πληθυσμό της. Σαφώς όσα αναφέρω δε
συνιστούν πανάκεια για όλα τα οικονομικοκοι-
νωνικά προβλήματα που έχουν συσσωρευθεί
(ανεργία, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός,
ελλείμματα, δημόσιο χρέος, μειωμένη ανταγω-
νιστικότητα και παραγωγική ικανότητα, κοινωνι-
κές ανισότητες, κρατική ανεπάρκεια σε ζητήματα
υγείας, παιδείας κτλ.). Ωστόσο, η εφαρμογή
έστω και ορισμένων από αυτά θα συνέδραμε
στην άμβλυνση ορισμένων από αυτά και θα δη-
μιουργούσε τις προϋποθέσεις για την απαρχή
της εξόδου από το τούνελ της κρίσης.

Συγκεκριμένα, θα ήταν απαραίτητο να συνερ-
γαστούμε σε όλα τα επίπεδα ώστε να προωθή-
σουμε διεθνώς, τις ελληνικές μάρκες (προϊόντα
- υπηρεσίες), δηλαδή το ελληνικό brand name,
το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόν-
των και υπηρεσιών που παράγονται και προ-
σφέρονται στην Ελλάδα από ελληνικές επιχει-
ρήσεις. Επιπρόσθετα, ολόκληρη η Ελλάδα απο-
τελεί ένα διαχρονικό brand, το οποίο χρειάζεται
μεγάλη στήριξη, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Για να
γίνει επιτυχημένα αυτό, με άλλα λόγια για να
υπάρξει αποτέλεσμα, πρέπει να συστρατευθούν
όλες οι διαθέσιμες, δημιουργικές δυνάμεις του
τόπου, με σκοπό να προωθηθεί η ιδέα ότι η Ελ-
λάδα ως χώρα συνιστά ένα από τα δυνατά
brand name. Οι αρμόδιοι φορείς του Δημοσίου,
όπως π.χ. Υπουργεία, πρωτίστως το Υπουργείο
που ευθύνεται για θέματα Τουρισμού, αλλά και
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας, το Υπουργείο Εξωτερικών, οι αρμόδιες Γε-
νικές Γραμματείες Υπουργείων, τα Επιμελητήρια
κ.ά. πρέπει να συντονιστούν και να ευθυγραμ-
μιστούν κατάλληλα, με βάση ένα εθνικό στρα-
τηγικό σχέδιο - πλαίσιο, το οποίο θα έχει στόχο
να ανατάξει συνολικά την οικονομία. Ο στρατη-
γικός σχεδιασμός (strategic planning) προϋπο-
θέτει εθνική ομοψυχία και συναίνεση, ώστε να
διαμορφωθεί ένα κοινό, αρραγές μέτωπο όλων
των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, που θα
επιδιώξει να σταθεροποιήσει την οικονομία, να
αναμορφώσει τον δημόσιο τομέα, να ωθήσει
τον ιδιωτικό τομέα σε παραγωγικές επενδύσεις,
σε τόνωση των εξαγωγών και της εξωστρέφει-
ας των ελληνικών επιχειρήσεων, όχι μόνο των
μεγάλων αλλά και των μεσαίων και μικρομεσαί-
ων, οι οποίες συγκροτούν τη ραχοκοκαλιά της
ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονο-
μίας καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η προ-
ώθηση των ελληνικών προϊόντων ως διεθνείς
μάρκες και ταυτόχρονα η στοχευμένη προβολή
της Ελλάδας ως χώρας - μάρκα. Στο σημείο αυ-

τ ό
οφείλω να υπο-

γραμμίσω ότι απαιτούν-
ται διαφορετικές στρατη-

γικές και τακτικές - πρακτικές για την προώθηση
των προϊόντων και των χωρών. Ειδικότερα, για
την αποτελεσματική και αποδοτική προβολή
των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων - αγα-
θών αναγκαία κρίνεται η παροχή κινήτρων για
την πραγματοποίηση μεγαλύτερου όγκου εξα-
γωγών από τις εξαγωγικές δυνάμεις της Ελλά-
δας και παράλληλα η στροφή νέων επιχειρήσε-
ων προς την εξωστρεφή δραστηριότητα. Η εν-
τατικοποίηση της παραγωγής και η ανασυγκρό-
τηση του παραγωγικού προτύπου, η εισαγωγή
καινούριων και κυρίως ψηφιακών τεχνολογιών
σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, η υπο-
στήριξη της έρευνας (research), της καινοτομίας
(innovation) και των νεοφυών εταιρειών (star-
tups), η αξιοποίηση των Ελλήνων επιστημόνων
με εξειδικευμένη γνώση σε «θέσεις - κλειδιά»
με αξιοκρατικούς βέβαια όρους, μπορούν να
συντελέσουν στην εμπέδωση σε διεθνές επίπε-
δο των ελληνικών brand names. Για να ευοδο-
θεί όμως η καθιέρωση μιας χώρας ως brand
name απαιτείται εντατικότερη προσπάθεια και
συστράτευση όλων των υγιών δυνάμεών της,
«ενορχηστρωμένες» με αρμονικό τρόπο, ώστε
να προβληθούν τα θετικά, μοναδικά της χαρα-
κτηριστικά και τα στρατηγικά και ανταγωνιστικά
της πλεονεκτήματα. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας απαραίτητο κρί-
νεται να επενδυθούν έξυπνα τα κονδύλια που

διατίθενται για τη διαφημιστική - τουριστική
προβολή της χώρας μας, με έμφαση στα ιδιαί-
τερα γνωρίσματά της που την διαφοροποιούν
από τις υπόλοιπες γειτονικές, ανταγωνιστικές
χώρες - προορισμούς για καλοκαιρινές ή χειμε-
ρινές διακοπές. Η Ελλάδα συνιστά έναν προορι-
σμό που συνδυάζει το παλιό με το νέο, την αρ-
χαιότητα με τις σύγχρονες συνθήκες, την παρά-
δοση με το μοντέρνο τρόπο ζωής, τα ανυπέρ-
βλητης ομορφιάς τοπία - αξιοθέατα με τις υψη-
λής ποιότητας ξενοδοχειακές υποδομές, τις
βραβευμένες, «γαλάζιες» παραλίες με τα πανέ-
μορφα νησιά και τους ηπειρωτικούς προορι-
σμούς που εξασφαλίζουν άριστες συνθήκες
διαμονής και καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις
των επισκεπτών τους, την πολυποίκιλη μορφο-
λογία του ηπειρωτικού και νησιωτικού εδάφους
με την μεσογειακή χλωρίδα και πανίδα αλλά και
την ελληνική γαστρονομία, που δύνανται να κα-
ταστήσουν τη χώρα μας επιλογή για θεματικό
τουρισμό (οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, πο-
λιτιστικός, αρχαιολογικός, θαλάσσιος, θρησκευ-
τικός, συνεδριακός, ιατρικός, ιαματικός τουρι-
σμός κτλ.).

Ζούμε αδιαμφισβήτητα στην εποχή της επι-
κοινωνίας, στην εποχή της εικόνας. Βασικό στοι-
χείο επιτυχίας μιας εκστρατείας μάρκετινγκ απο-
τελεί η πλήρης επικοινωνία του μηνύματος στον
στοχευμένο αποδέκτη - κοινό. Αυτό προϋποθέ-
τει εμπειρία στο μάρκετινγκ που θεωρείται επι-
στήμη και τέχνη, πρωτότυπες και έξυπνες ιδέες
που μπορούν να γίνουν πράξη με τον περιορι-
σμένο ετήσιο προϋπολογισμό που διατίθεται λό-
γω της οικονομικής κρίσης, καλλιέργεια κλίμα-
τος συνεργειών μεταξύ συμπληρωματικών
κλάδων της ελληνικής οικονομίας, αλλά και κοι-
νών τουριστικών πακέτων με άλλες χώρες π.χ.
Κίνα, Ινδία, Η.Π.Α., Ρωσία κ.ά., που συνιστούν

μεγάλες «δεξαμενές» άντλησης τουριστών. Τα
προαναφερθέντα επιβάλλεται να επικοινωνη-
θούν ταχύτατα σε όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους αποδέκτες, με τη χρήση όλων των σύγ-
χρονων διαδικτυακών, ψηφιακών και όχι μόνο
τεχνολογιών, ώστε να εγκαθιδρυθεί το ελληνικό
brand name ως αναγνωρίσιμο σήμα κατατεθέν
της Ελλάδας.

Μηνύματα όπως τα εξής δύο, «Η ΕΛΛΑΔΑ
ΜΠΟΡΕΙ» ή «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» πρέπει να
προωθηθούν άμεσα, εμπεριέχοντας την αντίλη-
ψη ότι η χώρα μας παράγει ποιοτικά αγαθά σε
ανταγωνιστικές τιμές, ορισμένα από τα οποία εί-
ναι προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προ-
έλευσης (Π.Ο.Π.), προσδίδοντάς της κάποιο συγ-
κριτικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές και
στο παγκοσμιοποιημένο εμπόριο. Τέτοια ή πα-
ρεμφερή μηνύματα χρειάζεται να επικοινωνη-
θούν με τον κατάλληλο προγραμματισμό αρχικά
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις μεγαλύτερες
οικονομίες του πλανήτη (ομάδα των G-20) και
κατόπιν σε λοιπές αναδυόμενες οικονομίες, στα
Βαλκάνια κτλ., ώστε να υπάρξει διασπορά της
δαπάνης μάρκετινγκ σε αγορές που διασυνδέ-
ονται εμπορικά και επιχειρηματικά με την Ελλά-
δα και στις οποίες εξάγουμε σημαντικό μερίδιο
των προϊόντων μας. Σε κρίσιμης μάζας ζήτημα
αναδεικνύεται η διείσδυση των ελληνικών αγα-
θών και εμπορικών σημάτων στα επονομαζό-
μενα κράτη BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα,
Νότια Αφρική). Όμως αυτό αφορά και την οικο-
νομική διπλωματία της Ελλάδας, στην οποία
αναφέρθηκα σε προηγούμενο άρθρο μου και
επιβάλλεται να διαδραματίσει εντονότερο ρόλο
στο μέλλον... =

* Γιώργος Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος, 
Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της
επανεκκίνησης της

οικονομίας καθοριστικό
ρόλο θα διαδραματίσει 
η προώθηση των
ελληνικών προϊόντων 
ως διεθνείς μάρκες και 
η στοχευμένη προβολή
της Ελλάδας 
ως χώρας - μάρκα
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ΓΡΑΦΕΙ
Ο ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ

]Το 2016 έφυγε πλέον από την
ζωή μας και το νέο έτος 2017

ήδη έχει ξεπροβάλλει κάνοντας δει-
λά δειλά την εμφάνισή του.

Τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις αλ-
λά και οι πολιτικοί μας επανέρχονται
στις θέσεις τους μετά την εορταστική
περίοδο που όλοι μοίρασαν απλόχε-
ρα ευχές προσωπικές αλλά και για
να ξημερώσει η πολυπόθητη ανά-
πτυξη στην χώρα.

Κάνοντας βέβαια κανείς τον απο-
λογισμό του 2016, κοινωνικά, οικο-
νομικά και πολιτικά, μέσα από την
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα διαπιστώ-
σει, ότι παρά την υπογραφή του 3ου
Μνημονίου και την προσδοκία ότι η
επαναφορά στην  πραγματικότητα
θα έκανε τις δεσμεύσεις της κυβέρ-
νησης πράξη και θα σηματοδοτούσε
μία στροφή προς μία ρεαλιστικότερη
πολιτική, τόσο στον τομέα της φορο-
λογίας όσο και της επιχειρηματικό-
τητας, τελικά τίποτα από τα προβλε-
πόμενα δεν έγιναν.

Οι περιβόητες μεταρρυθμίσεις λι-
μνάζουν μέσα από ατέρμονες δια-
πραγματεύσεις για το αν θα πρέπει
ν’ανοίξουν όλα τα κλειστά επαγγέλ-
ματα για παράδειγμα, σε μία κοινω-
νία που μαστίζεται με 60% σχεδόν

ανεργία στις ηλικίες 18-24 ετών,
όταν ο κατώτατος μισθός αναμένε-
ται να υποχωρήσει μέσω των ατομι-
κών συμβάσεων για νέους  μέχρι 25
ετών κάτω από τα 410 ευρώ.

Καμία επίσης σοβαρή ιδιωτικοποί-
ηση δεν προχώρησε το 2016, πέραν
αυτών που ήταν ήδη δρομολογημέ-
νες από την προηγούμενη κυβέρνη-
ση και η χώρα είχε ήδη βάλει την
υπογραφή της.

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να επιτα-
χύνει και να τις κλείσει από την πρώ-
τη μέρα ώστε να δημιουργηθούν
άμεσα μόνιμες θέσεις εργασίας,
προτίμησε να παίξει άμυνα με τους
θεσμούς, ώστε την μία να νομοθετεί
και μετά να προσπαθεί να μην τις
εφαρμόσει, εν μέσω προσφυγών
στην δικαιοσύνη, από δήμους, περι-
φέρειες, ομάδες πολιτών με την
πλήρη ανοχή και κάλυψη των ίδιων
των κυβερνητικών παραγόντων.

Αυτό το έργο, το είδαμε να επανα-
λαμβάνεται, ουκ ολίγες φορές μέσα
στο 2016, με χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα, την ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ με την Cosco τελικά να υπογρά-
φει μετά από σοβαρές καθυστερή-
σεις και αλλαγές στην σύμβαση, την
ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών
αεροδρομίων με την Fraport τελικά
να είναι ο πλειοδότης του διαγωνι-

]Σε μια σημαντική νίκη για την ελληνική επιχειρημα-
τικότητα εξελίχθηκε η πολύμηνη διαδικασία διαγω-

νισμού για την αποκλειστική διεξαγωγή, των υψηλού κύ-
ρους εξετάσεων του βρετανικού δημοσίου σε ένα ευρύ
φάσμα επαγγελματικών δεξιοτήτων, παγκοσμίως. 

Οι εξετάσεις αυτές οδηγούν σε πιστοποιήσεις που απο-
τελούν σημείο αναφοράς για την παγκόσμια αγορά και
έχουν υιοθετηθεί από όλους τους διεθνείς οργανισμούς. 

H PEOPLECERT, πρόεδρος της οποίας είναι ένας Κων-
σταντινουπολίτης, ο Βύρων Νικολαϊδης,  επιλέχθηκε ειδι-
κότερα, από τον βρετανικό οργανισμό AXELOS (εταιρεία
με συμμετοχή 51% της Capita και 49% του Βρετανικού
Δημοσίου) ανάμεσα σε παγκόσμιες εταιρείες-κολοσσούς,
μετά την ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης που διήρκεσε
πλέον των εννέα μηνών. Σύμφωνα με το νέο πολυετές
συμβόλαιο της αποκλειστικής συνεργασίας που υπογρά-
φηκε, από τον Ιανουάριο του 2018 η PEOPLECERT θα εί-
ναι ο μοναδικός πάροχος εξετάσεων για επαγγελματικές
πιστοποιήσεις, πιστοποιώντας πάνω από 500.000 επαγ-
γελματίες ετησίως σε περισσότερες από 160 χώρες. 

Οι πιστοποιήσεις της AXELOS περιλαμβάνουν διεθνώς
αναγνωρισμένες μεθόδους βέλτιστης πρακτικής στον το-
μέα της διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής, όπως το
ITIL® , PRINCE2® και πολλά άλλα. 

«Είμαστε πολύ περήφανοι για την επιτυχία αυτή», δή-
λωσε ο Βύρων Νικολαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της PEOPLECERT και συνέχισε: «Η έκβαση αυ-
τή είναι μια αναγνώριση της δέσμευσής μας στις βασικές
μας αξίες – Ποιότητα, Καινοτομία, Πάθος, Ακεραιότητα. Με
προτεραιότητα τον πελάτη και σε συνδυασμό με την πρω-
τοποριακή μας τεχνολογία, θα συνεχίσουμε να προσφέ-
ρουμε υπηρεσίες εξαιρετικού επιπέδου, γεγονός που έχει
καθιερώσει την PEOPLECERT ως ηγέτη στην παγκόσμια
αγορά των εξετάσεων και πιστοποιήσεων». 

«Η AXELOS πραγματοποίησε μια εξονυχιστική αξιολό-
γηση των Φορέων Εξετάσεων και Πιστοποίησης που συμ-
μετείχαν στο διαγωνισμό, με αυστηρά κριτήρια ως προς
την ανάπτυξη, την ποιότητα υπηρεσιών και την τεχνολο-
γική καινοτομία. Η PEOPLECERT παρουσίασε καινοτόμες
ιδέες, σταθερές υποδομές και ισχυρή στρατηγική ανάπτυ-
ξης της αγοράς», δήλωσε ο Πίτερ Χέπγουορθ, Διευθύνων
Σύμβουλος της AXELOS και πρόσθεσε: «Είμαστε ενθου-
σιασμένοι για αυτή τη συνεργασία, η οποία θα θέσει ολό-
κληρο το οικοσύστημα σε μια ανοδική τροχιά προόδου.»

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος απασχολεί 180 άτομα, σημαντι-

κό μέρος των οποίων ανήκει στο τμήμα Έρευνας & Ανά-
πτυξης (R&D) που ασχολείται με την ανάπτυξη καινοτόμου
λογισμικού και συστημάτων για την υποστήριξη των Συ-
νεργατών του Ομίλου σε όλο τον κόσμο. Η κατάκτηση αυ-
τή έρχεται σε μια δύσκολη φάση για την Ελληνική οικονο-
μία, και αποδεικνύει ότι η εξωστρέφεια, η προσαρμοστι-
κότητα και η σκληρή δουλειά εξακολουθούν να φέρνουν
αποτελέσματα.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας
δήλωσε ότι η νέα αυτή σύμβαση θα δημιουργήσει 100
νέες θέσεις εργασίας. 

Επιτυχία για την ελληνική επιχειρηματικότητα

H νέα βρετανική συμφωνία
με τον Όμιλο PEOPLECERT! 

PEOPLECERT Ο Όμιλος PEOPLECERT είναι ένας κο-
ρυφαίος οργανισμός πιστοποίησης προσώπων με
παγκόσμια παρουσία και πρωτοπόρα τεχνολογία. Σε
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια
και κρατικούς φορείς, αναπτύσσει κορυφαία προϊόντα
αξιολόγησης δεξιοτήτων και διενεργεί εξετάσεις πι-
στοποίησης σε 160 χώρες και 24 γλώσσες.  Μέσω
παγκοσμίως αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων επαγ-
γελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων όπως ECDL,
LanguageCert, City and Guilds, IELTS, ITIL®, PRIN-
CE2®, QSD, Lean IT, Lean Six Sigma, Επαγγελματιών
Εκτιμητών και πολλών άλλων δίνει την δυνατότητα
σε υποψήφιους να διαφοροποιηθούν, να αποκτήσουν
συγκριτικό πλεονέκτημα και να εκπληρώσουν τις φι-
λοδοξίες τους. 

AXELOS Η AXELOS είναι ένας φορέας που συγκρο-
τείται από το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου της
Βρετανικής Κυβέρνησης και τον συμβουλευτικό ορ-
γανισμό Capita plc. Ο φορέας είναι υπεύθυνος για
την ανάπτυξη, την ενίσχυση και την προώθηση μιας
σειράς από μεθοδολογίες βέλτιστων πρακτικών που
χρησιμοποιούνται παγκοσμίως από τους επαγγελμα-
τίες που εργάζονται κυρίως στη διαχείριση έργων,
προγραμμάτων και χαρτοφυλακίων, τη διαχείριση
υπηρεσιών πληροφορικής και την αντιμετώπιση κυ-
βερνοεπιθέσεων. Οι μεθοδολογίες αυτές, συμπερι-
λαμβανομένων των ITIL®, PRINCE2®, MSP® και RE-
SILIA ™, έχουν υιοθετηθεί σε περισσότερες από 150
χώρες για να βελτιώσουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις
και τις ικανότητες των εργαζομένων, με στόχο την
αύξηση της αποτελεσματικότητας, τόσο σε ατομικό
όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
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]Στα ελληνικά όταν λέμε «κουζίνα» μπορεί να
εννοούμε τρία πράγματα:  ή το χώρο του σπι-

τιού, ή την ηλεκτρική συσκευή όπου μαγειρεύονται
τα φαγητά ή να αναφερόμαστε σε εθνική κουζίνα
π.χ. κορεάτικη κουζίνα. Το τι εννοούμε κάθε φορά
γίνεται αντιληπτό από τις υπόλοιπες λέξεις της
πρότασης.

Στα αγγλικά δεν υπάρχει τέτοια δυσκολία. Για
κάθε μία από τις παραπάνω έννοιες έχουμε και
αντίστοιχες λέξεις. Kitchen, cooker και cuisine…
Οπότε είναι σαφές το τι θέλουμε να πούμε.

Αν όμως τα παραπάνω αποτελούν ερέθισμα με-
λέτης στον τομέα της συγκριτικής γλωσσολογίας
και μάλλον δεν εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα της
στήλης, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελα να συζη-
τήσω και να πω όπως είναι και  ο τίτλος της στή-
λης τις «σκέψεις και (τις) αλήθειες»..

Όσο και να έχει επικρατήσει ο όρος, για μένα
«πολίτικη κουζίνα» είναι κάτι ανύπαρκτο. Πολίτικη
κουζίνα δεν υπάρχει (Μόνο η Πολιτική Κουζίνα,
από την ομώνυμη ταινία του Μπουλμέτη υπάρχει
και η ισχύς της είναι παγκόσμιας εμβέλειας – γιατί
παντού υπάρχουν πολιτικά μαγειρέματα!!!)

Γέμισε η Ελλάδα με τη λέξη Πολίτικο στα μενού
των Πολίτικων  και μη εστιατορίων… πολίτικο κεμ-
πάπ, πολίτικη σαλάτα, πολίτικα ντολμαδάκια, πολί-
τικο παγωτό και δεν ξέρω τι άλλο!

Χρόνια πριν είχα πάει για ένα τριήμερο στη λί-
μνη Πλαστήρα. Την πρώτη μέρα το μεσημέρι κά-
θομαι να φάω σε ένα εστιατόριο  και εκεί έμαθα
για την ύπαρξη της πολίτικης σαλάτας!!! Την είδα
στο μενού, την παράγγειλα από περιέργεια και μου
ήρθε ένα πιάτο με κόκκινο λάχανο, άσπρο λάχανο
και καρότο… αυτή ήταν η σαλάτα της Πόλης!!!

Το δε πολίτικο κεμπάπ…. Σε όλο τον πλανήτη Γη
υφίσταται ως ονομασία μόνο στην Ελλάδα! Το
αγνοούν όχι μόνο οι Πολίτες αλλά και όλοι οι
Τούρκοι! Αυτό το μίζερο κομμάτι κιμά που συνη-
θέστατα συναντάται στα σουβλατζίδικα σαν επι-
λογή αντί για καλαμάκι χοιρινό ή καλαμάκι κοτό-
πουλο και μπαίνει σε πίτα με πατάτες και ένα κάρο
παρελκόμενα αν το έβλεπε ένας φίλος από την άλ-
λη μεριά του Αιγαίου ανάλογα αν είναι καυτερό ή
όχι θα το παρομοίαζε με Άντανα Κεμπάπ ή Ούρφα
Κεμπάπ. 

Σε κανένα τουρκικό εστιατόριο σε όλη την επι-
κράτεια της γείτονος χώρας δεν θα συναντήσετε
στα μενού στα είδη κεμπαπ İstanbul Kebap
(Ιστανμπούλ Κεμπάπ), ούτε για τη σαλάτα İstanbul
Salatası (Ιστανμπούλ Σαλατασί) ούτε για το παγω-
τό İstanbul Dondurması (Ιστανμπούλ Ντοντουρ-
μασί)  και  απολύτως τίποτα που να ξεκινάει με τη
λέξη Ιστανμπούλ… (Ιστανμπούλ είναι η ονομασία
της [Κωνσταντινου]Πολης στην Τουρκία και σε όλο
τον πλανήτη)

Σίγουρα οι Πολίτες όταν φιλοξενούσαν κάποιον
για να φάνε ή στα γιορτινά τραπέζια το στρώσιμο
και η ποικιλία των πιάτων ήταν σε μια μορφή τε-

λείως διαφορετική και κα-
τά παρασάγγας πλουσιό-
τερη σε σχέση με το μέσο
ελλαδικό τραπέζωμα. Δη-
λαδή θα υπήρχαν οπωσ-
δήποτε τα αλλαντικά, ο
παστουρμάς, το σουτζού-
κι, η μορταδέλλα, το ζαμπόν, η γλώσσα (αλλαντι-
κό), τα λουκάνικα, στα κρύα πιάτα το κασέρι, οι λα-
χανοντολμάδες και οι γιαλαντζί, στις σαλάτες η με-
λιτζανοσαλάτα και το πιγιάζι, στα ζεστά πιάτα οι
πατατοκεφτέδες, οι τηγανητοί κεφτέδες, τα τριγω-
νικά μπουρεκάκια, το τηγανιτό συκώτι, επίσης η
λακέρδα με το κόκκινο κρεμμύδι και  πολλά άλλα
που μου διαφεύγουν… Αυτή όμως η πραγματικό-
τητα δεν αποτελεί Πολίτικη Κουζίνα, είναι μόνο μια
περιγραφή ενός γιορτινού και όχι μόνο τραπεζι-
ού… Σε όλα τα παραπάνω δεν υπάρχει κάποιο εί-
δος, κάποιο πιάτο που να είναι «σπεσιαλιτέ» της
Πόλης.

Ας κοιτάξουμε λιγάκι γύρω μας… Αυτό που θα
συναντήσουμε θα είναι επιγραφές στα καταστή-
ματα ή διαφημίσεις που θα λένε: Ιταλικό Εστιατό-
ριο, Βιετναμέζικο Εστιατόριο, Κορεάτικο, Κινέζικο,
Τσέχικο, Πολωνέζικο κλπ. με τις αντίστοιχες κου-
ζίνες… 

Δηλαδή αναφερόμαστε σε χώρα και όχι σε πόλη
κάποιας χώρας. Κάνουμε λόγο για Εθνική κουζίνα.
Που είναι και το σωστό. 

Όταν όμως φτάνουμε στη διπλανή μας χώρα τα
πράγματα αλλάζουν άρδην! Τότε αντί για το σω-
στό και το πρέπον Τουρκικό Εστιατόριο, Τουρκική
Κουζίνα  έχουμε Πολίτικη Κουζίνα, Πολίτικες Γεύ-
σεις κλπ. δηλαδή κατά κάποιο τρόπο θαρρείς και
δεν αναγνωρίζεται και αγνοείται η κουζίνα μιας

ολόκληρης χώρας και περιορίζεται στην «κουζί-
να» μιας πόλης με ιστορικά συναισθηματικό φορ-
τίο χριστιανισμού – ελληνισμού (στα μενού υπάρ-
χει κάπου κάπου και η Πίτα Καισαρείας – συνειρ-
μός με τη γενέτειρα του Αγίου Βασιλείου, την Καπ-
παδοκία, τους Έλληνες μικρασιάτες κλπ.).

Στην Αθήνα, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια
σχετική αλλαγή στάσης, μια «ήπια προσαρμογή»
θα μπορούσαμε να πούμε. Κυρίως σε μαγαζιά που
έχουν ανοίξει πολιτικοί πρόσφυγες από την Τουρ-
κία η κουζίνα από Πολίτικη άρχισε να συναντιέται
και ως Ανατολίτικη. Αυτά τα μαγαζιά είναι που πα-
ρουσιάζουν και μια ευρεία ποικιλία πιάτων από
την Τουρκία (όντας παράλληλα και φθηνότερα σε
σχέση με τα πιο «εστιατόρια» με τον τίτλο Πολίτι-
κο)

Η δική μου πεποίθηση είναι ότι όλη αυτή η
αγνόηση πηγάζει από ένα μίγμα εθνι(κιστι)κών
λόγων μαζί με εμπορικούς. Δηλαδή αφ’ ενός να
μην αναφέρουμε ονομαστικά την εθνική κουζίνα
του «προαιώνιου» εχθρού μπας και «μας την πέ-
σει» κανένας ακροδεξιός και αφετέρου για λόγους
συναισθηματικούς η διατύπωση «Τουρκική κουζί-
να» μπορεί να απωθήσει πελάτες σε αντίθεση με
τη διατύπωση «Πολίτικη Κουζίνα» που μπορεί να
προσελκύσει! 

Εν κατακλείδι… 
Όσο υπάρχει Αθηναϊκή Κουζίνα άλλο τόσο

υπάρχει και Πολίτικη Κουζίνα!!!

Πολίτικη Κουζίνα: 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΤΟΠΤΣΟΓΛΟΥ

ΣΚΕΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣσμού ενώ ακόμα τα έργα δεν έχουν

ουσιαστικά ξεκινήσει.
Να θυμηθούμε επίσης τις ατελεί-

ωτες παλινωδίες στο θέμα της ενέρ-
γειας με την κυβέρνηση ν’ αντιδρά
σφόδρα στην δημιουργία της μικρής
ΔΕΗ έτσι ώστε να μην υπάρξει ιδιω-
τικοποίηση και ανταγωνισμός στην
αγορά, ενώ όσον αφορά την διανο-
μή του φυσικού αερίου, υπήρξε το
απόλυτο φιάσκο, καθώς ενώ είχε
κλείσει ο διαγωνισμός με νικητή την
Αζέρικη Socar, άλλαξαν εκ των
υστέρων οι όροι του διαγωνισμού
έτσι ώστε να εκκινηθεί ξανά η δια-
γωνιστική διαδικασία.

Κομβικό σημείο της χρονιάς που
πέρασε είναι σαφώς η αδυναμία
διαχείρισης του προσφυγικού στα
νησιά του Αιγαίου, όπου η κυβέρνη-
ση άργησε να καταλάβει ότι απαι-
τούνται και κλειστού τύπου χώροι
φιλοξενίας με αποτέλεσμα αρκετοί
πρόσφυγες και μετανάστες να χά-
νονται ανά την επικράτεια με σοβα-
ρές εθνικές συνέπειες και για την
εξωτερική μας πολιτική, πέραν της
δεδομένης ανθρωπιστικής κρίσης.

Τέλος η μεγάλη μεταρρύθμιση
που υποτίθεται ότι επιχείρησε η κυ-
βέρνηση στον χώρο των ΜΜΕ με
τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές
άδειες, αποτέλεσε την πλήρη αποτυ-
χία της κυβερνητικής πολιτικής, κα-
θώς επιχείρησε να λύσει με αντισυν-
ταγματικό και απόλυτο τρόπο ένα
πρόβλημα που μαστίζει την χώρα
επί δεκαετίες.

Αντί να υπάρξει συναίνεση και να
περιμένει η κυβέρνηση την εκλογή
των μελών του ΕΣΡ ώστε νόμιμα να
έχει τις αρμοδιότητες που έχει δώσει
το ίδιο το Σύνταγμα, αυτές μεταφέρ-
θηκαν πραξικοπηματικά στο υπουρ-
γείο Τύπου.

Τελικά όπως όλοι γνωρίζουμε το
Συμβούλιο της Επικρατείας βρήκε το
νόμο αντιστυνταγματικό και όλη η
διαδικασία του διαγωνισμού ακυ-
ρώθηκε ενώ θα επιστραφούν και τα
χρήματα στους υποψήφιους κανα-
λάρχες που πλειοδότησαν, με χαμέ-
νο το ελληνικό δημόσιο για μία ακό-
μη φορά.

Με βάση όλα τα παραπάνω, γίνε-
ται αντιληπτό, ότι αν δεν υπάρξουν
άμεσα πράξεις και στροφή προς μία
ενεργητική πολιτική προς όφελος
του πολίτη και της ελληνικής οικονο-
μίας, τότε και το 2017 ενδέχεται να
μας απογοητεύσει οικτρά.

Ελπίζουμε πραγματικά να διαψευ-
στούμε και οι κυβερνώντες να δια-
δραματίσουν τον ρόλο που αρμόζει
στην ελληνική κοινωνία με ορίζοντα
την ανάκαμψη της χώρας.

Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολό-
γος τραπεζικός.



ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

]Ο δράστης φώναζε και είπε τη φράση: “Αλ-
λάχ ου άκμπαρ”. Μετά συνέχιζε να φωνάζει

και να περπατάει σε όλο το χώρο με το όπλο στο
χέρι. Φοβήθηκα πάρα πολύ για τη ζωή μου. Μα-
κάρι να μην είχα έρθει, σκέφτηκα, λέει ο Τάσος
Ζυμπιρικάκης. Ένας Κωνσταντινουπολίτης ομογε-
νής που  ήταν μεταξύ των τραυματιών που βρέ-
θηκαν στα εγκαίνια της  Έκθεσης Φωτογραφίας
στην Άγκυρα κατά την οποία δολοφονήθηκε ο
Ρώσος πρεσβευτής, Αντρέι Καρλόβ το απόγευμα
της 19ης Δεκεμβρίου. Τραυματίστηκε στο χέρι και
το πόδι από τα θραύσματα του όπλου που κρατού-
σε ο 22χρονος δράστης όταν δολοφόνησε τον
Ρώσο πρεσβευτή. 

Ο Αναστάσιος Ζυμπιρικάκης που χειρουργήθηκε
στο χέρι και νοσηλεύτηκε  στο νοσοκομείο Güven
της Άγκυρας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Πέρα,
φοίτησε στο Ζωγράφειο σχολείο ενώ σπούδασε
Χημικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Όταν ο δράστης τους είπε να εκκενώσουν το
χώρο τότε ο Αναστάσιος Ζυμπιρικάκης βγαίνοντας
από την αίθουσα πήγε αμέσως στο πλησιέστερο
νοσοκομείο γιατί ένιωθε να πονάει στο χέρι του. 

“Δεν είχα καταλάβει, συνεχίζει, ότι ήμουν τραυ-
ματισμένος. Το έμαθα όταν πήγα στο νοσοκομείο.
Όταν οι γιατροί είδαν το αίμα με ρώτησαν αν ήμουν
στην Έκθεση. Είχαν πάει και άλλοι τραυματίες στο
νοσοκομείο πριν από εμένα” και συμπληρώνει ότι
μόλις πάρει εξιτήριο θα φύγει από την Άγκυρα
εξαιτίας του φόβου που ένιωσε την ημέρα εκείνη:

“Η Άγκυρα είναι μια όμορφη πόλη αλλά εδώ
πλέον δεν νιώθω ασφαλής. Ούτε η Κωνσταντι-
νούπολη παρέχει ασφάλεια πια. Ενώ στην Αθήνα
δεν υπάρχει τέτοιος φόβος” λέει ο κ. Ζυμπιρικάκης
ο οποίος αναγκάζεται να εγκαταλείψει για δεύτερη
φορά την Τουρκία, αυτή τη φορά, εξαιτίας της
έξαρσης των τρομοκρατικών επιθέσεων.

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 η οικογένεια
του αποφάσισε να μεταναστεύσει μόνιμα στην
Αθήνα καθώς όπως μας λέει, οι συνθήκες διαβίω-
σης τότε ήταν καλύτερες στην Ελλάδα από ότι στην
Κωνσταντινούπολη. Μετά τις σπουδές του στην
Πάτρα ο Αναστάσιος Ζυμπιρικάκης έμεινε άλλα 15
χρόνια στην Ελλάδα και μετά επέστρεψε για λίγο
στην Πόλη. Σχετικά γρήγορα μετακόμισε στην Άγ-
κυρα όπου εργαζόταν στις ελληνικές προξενικές
αρχές. 

Λένε για έναν Κωνσταντινουπολίτη που πηγαί-
νει στην Άγκυρα, ότι η καλύτερη στιγμή για εκείνον
σε αυτή την πόλη είναι την ώρα της επιστροφής
του στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αναστάσιος Ζυμ-
πιρικάκης όμως παρά τη μεγάλη αγάπη και νο-
σταλγία που ένιωθε για την Πόλη προσαρμόστηκε
αρκετά εύκολα στην Άγκυρα όπου ζει πάνω από
12 συνεχόμενα χρόνια. Στον ελεύθερο του χρόνο
ασχολείται ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία και για
αυτό η συμμετοχή του στην Έκθεση Φωτογραφίας
ήταν αναμενόμενη για εκείνους που τον γνωρί-
ζουν. Το θέμα της έκθεσης ήταν τα ωραιότερα το-
πία από την Άγκυρα, τη Ρωσία και τον υπόλοιπο
κόσμο και διοργανώθηκε από τον Όμιλο Περιηγη-
τών Αγκύρας στον οποίο ο κ. Ζυμπιρικάκης είναι

μέλος, τη Ρωσική πρεσβεία και το δήμο Çankaya.
Ανάμεσα στα εκθέματα υπήρχε και ένα δικό του,
μία φωτογραφία που τράβηξε ο ίδιος πριν από δυο
χρόνια όταν ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Κο-
λωνία.  

Το απόγευμα της 19ης Δεκεμβρίου πήγε στα εγ-
καίνια της έκθεσης Φωτογραφίας που πραγματο-
ποιήθηκαν στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης για να
παρακολουθήσει την εκδήλωση. 

“Μακάρι να μην είχα πάει εκείνη την ημέρα,
αφού η έκθεση διαρκεί μέχρι τέλος του μήνα. Ας
πήγαινα μια άλλη μέρα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι
θα συνέβαινε αυτό σε εμένα. Όταν ακούστηκε ο
πρώτος πυροβολισμός όλοι οι παρευρισκόμενοι
πέσαμε στο πάτωμα και σηκώσαμε το κεφάλι μας
για να δούμε το δράστη. Τότε είδαμε εκείνον τον
άνδρα που από την πρώτη στιγμή μας έδωσε την
εντύπωση ότι ανήκε στην ασφάλεια του Ρώσου
πρεσβευτή ή της κρατικής ασφάλειας. Είχε έρθει
στην αίθουσα από την αρχή της έκθεσης και περι-
φερόταν διαρκώς απ’ άκρη σε άκρη μέσα στο χώ-

ρο. Προς το τέλος της εκδήλωσης που ήταν και η
ομιλία του Ρώσου πρεσβευτή στεκόταν πίσω του.
Έδινε την εντύπωση στους παρευρισκομένους ότι
τον προστάτευε” προσθέτει ο κ. Ζυμπιρικάκης που
τραυματίστηκε όταν ο 22χρονος δράστης πυρο-
βόλησε μέσα στην αίθουσα αφού προηγουμένως
δολοφόνησε το Ρώσο πρεσβευτή.

Η δολοφονία του Πρέσβη της Ρωσίας στην Άγ-
κυρα είχε στόχο να φέρει για μια ακόμη φορά αν-
τιμέτωπη την Τουρκία με την Ρωσία. Μάλιστα την
στιγμή που οι σχέσεις των δύο σχεδόν έναν χρόνο,
μετά την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού, ήταν
σε τροχιά βελτίωσης.

Παρά τις αμφότερες δηλώσεις για επίθεση που
στόχευε τις σχέσεις των δύο χωρών, πρέπει να
διαβάσουμε προσεκτικά τα λόγια του Μεντβέτεβ
στις επίσημες διευθύνσεις της Ρωσικής Κυβέρνη-
σης στο τουίτερ, το facebook. Ο κ. Μεντβέτνεβ
έγραψε πολύ ωμά ότι: “Η δολοφονία Πρέσβη στο
Διεθνές Δίκαιο, συνιστά βαρύτατο έγκλημα που ξε-
περνά τα όρια πολιτισμένων σχέσεων. Η Ρωσία

δεν θα επιτρέψει αυτό να μείνει ατιμώρητο.”
Είναι πολύ σοβαρό και μόνο το ότι διαπιστώνε-

ται πως ο Αντρέι Καρλόβ δολοφονήθηκε από
τούρκο αστυνομικό, όσο και τώρα αυτός να χαρα-
κτηρίζεται προδότης ή τρομοκράτης. Ο Μεβλούτ
Μερτ Αλτίντας, ήταν εν ενεργεία  αστυνομικός των
ειδικών δυνάμεων καταστολής  της Άγκυρας.

“Το ρωσικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Άγκυρα διό-
τι ο Πούτιν δεν εμπιστεύεται την τουρκική αστυνο-
μία που ένα μέλος της σκότωσε τον δικό του Πρέ-
σβη. Όταν κανείς το δεί με αυτή την προσέγγιση,
εξηγείται γιατί ο Πρόεδρος Ερντογάν αντιμετώπισε
με κατανόηση το αίτημα του κ. Πούτιν, που εν μέρει
συνιστά παραχώρηση των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων της χώρας.” γράφει σε άρθρο του αναφε-
ρόμενος στο θέμα, ο έγκριτος δημοσιογράφος της
Χουρριγιέτ Μουράτ Γιετκίν.  

Αν συνδυάσει κανείς την δήλωση Πούτιν “Η
Ρωσία θέλει να γνωρίζει ποιοι κρύβονται πίσω
από τον δολοφόνο” με αυτή του Μεντβέντεβ, κα-
τανοεί τις πιέσεις που δέχεται η Άγκυρα. Ο Πούτιν
δεν θα ικανοποιηθεί με θεωρητικές απαντήσεις,
αλλά θα πιέσει για ξεκάθαρες απαντήσεις, για δια-
συνδέσεις που στηρίζονται σε αποδείξεις, όσο ψη-
λά και μακριά αν είναι αυτές. Διαφορετικά η ρετσι-
νιά θα συνοδεύει την τουρκική αστυνομία.

Τα στοιχεία που προκύπτουν για τον δολοφόνο
αστυνομικό, δείχνουν το δίκτυο του Φετχουλλάχ
Γκιουλέν που είναι σε ανοιχτό πόλεμο με τον Ταγίπ
Ερντογάν πολύ πριν το αποτυχημένο πραξικόπημα
της 15ης Ιουλίου. Η αντιπολίτευση όμως επικρίνει
την κυβέρνηση γιατί δεν είχε αντιληφθεί την πα-
ρουσία του δολοφόνου, αφού εδώ και δυόμιση
χρόνια εργαζόταν στην αστυνομία της Άγκυρας.
Μάλιστα όπως προκύπτει είχε αναλάβει υπηρεσία
και σε 8 εκδηλώσεις όπου ήταν παρών ο Πρό-
εδρος Ερντογάν. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια,
αφού μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα υπήρχαν
οι πληροφορίες ότι οι Γκιουλενιστές θα επιχειρή-
σουν πολιτικές δολοφονίες με κυριότερο στόχο
τον ίδιο τον Ταγίπ Ερντογάν.

Το παρόν δημοσιεύεται με ένα μήνα καθυστέρηση,
καθώς παραμονή της έκδοσης του περασμένου
μηνιαίου τεύχους, είχε επιβληθεί απαγόρευση με-
τάδοσης ειδήσεων που αφορούσαν την δολοφο-
νία.
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H μαρτυρία ενός ομογενή τραυματία
Οι πολιτικές προεκτάσεις
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ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

]“Τώρα απομένει να περιμένουμε την επα-
ναλειτουργίαν της Θεολογικής μας Σχολής,

η οποία επί 45 χρόνια αργεί. Σιωπά και περιμένει
το θαύμα. Το θαύμα που θα είναι και αποκατά-
στασις μιάς εξόφθαλμης αδικίας εις βάρος του
στοιχείου μας, της Ομογένειας, της Ορθοδοξίας
όλης, της θρησκευτικής ελευθερίας, του πολιτι-
σμού. Μέσα εις την νέαν Τουρκίαν, εις την οποί-
αν συχνά αναφέρεται ο Εξοχ. Πρόεδρός μας κ.
Ερντογάν, νομίζουμε ότι έχει θέσιν και μια θεο-
λογική σχολή δια τους Χριστιανούς. Όχι μια και-
νούργια αλλά αυτή που υπήρχε και αδίκως κα-
τηργήθη.”, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαίος στην κοπή της πίττας με την νεο-
λαία της Πόλης και της Ίμβρου, παρουσία του
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ. Κώστα Γαβρόγλου αφού εξέφρασε την χαρά
Του που γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, διότι ευτυ-
χήσε να δει, να ξανανοίγουν τα ελληνικά σχολεία
στην πολυαγαπημένη Ίμβρο.

Ο κ. Γαβρόγλου στην ομιλία του τόνισε ότι ένα
από τα σημαντικότερα διδάγματα, είναι ο σταθε-
ρός και απόλυτος σεβασμός και η ενίσχυση που
έδειξε ο κ. Βαρθολομαίος στην ιδέα της Οικου-
μενικότητας. Σήμερα η ιδέα της οικουμενικότη-
τας είναι η μόνη αντίσταση που μπορούμε να
προβάλλουμε στα εθνικιστικά και ρατσιστικά
στοιχεία, στον εθνικιστικό και ρατσιστικό λόγο
που τόσο ευνοείται πια στην Ευρώπη και δυστυ-
χώς δεν έχει εξαλειφθεί στην πατρίδα μας. “Το
μήνυμα λοιπόν του Οικουμενισμού, συνέχισε,
δέν είναι μονάχα ένα μήνυμα θρησκευτικό, είναι
ένα βαθιά πολιτικό μήνυμα, ένα μήνυμα προς
όλα τα μέλη μιας κοινωνίας, ανεξαρτήτως των
θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.”

Στην ομιλία του ο Υπουργός αναφέρθηκε και
στα προβλήματα της παιδείας:

“Τα εκπαιδευτικά, είπε ο κ. Γαβρόγλου -ανα-
φερόμενος και στην ελληνική παιδεία της Πό-
λης-, έχουν σήμερα πολλά προβλήματα. Δεν θέ-
λω να σας τα απαριθμίσω αλλά να σας πω και
να εξομολογηθώ και εκ μέρους της κυβέρνησης,
γιατί δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου, ότι ο κα-
λύτερος τρόπος να λύνονται τα προβλήματα, εί-
ναι να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν και
δεύτερον να κατανοήσουμε ποιά είναι αυτά. Λύ-

σεις υπάρχουν. Φτάνει να μην κρύβουμε τα προ-
βλήματα.”

Τέλος ο κ. Γαβρόγλου πρόσθεσε ότι η ελληνι-
κή κυβέρνηση δείχνει πολύ μεγάλο σεβασμό
στην ιδιαιτερότητα των μουσλουμάνων Ελλή-
νων πολιτών της Δυτικής Θράκης και θέλει να
πάρει πρωτοβουλίες για την ριζική ενίσχυση
μιας δημοκρατικής παιδείας στην Θράκη.

Διότι τόνισε “στις μέρες μίσους που μπορεί να
ανατείλουν στην Ευρώπη πολύ σύντομα, σ’ αυτή
τη γωνιά του κόσμου είμαστε υποχρεωμένοι να
ξαναφέρουμε πίσω αξίες που κράτησαν έστω
και με δυσκολία, διαφορετικού τύπου πληθυ-
σμούς μαζί.”

Την εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία του ο
Πρόεδρος των Κοινοτήτων Μεγάλου Ρεύματος
και Σταυροδρομίου κ. Γεώργιος Παπαλιάρης που

είναι και ο εμπνευστής της εκδήλωσης που έφε-
ρε μαζί όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς
των ομογενειακών σχολείων:

“Θα κόψουμε λοιπόν σήμερα την πίτα μαζί σας
Παναγιώτατε”, είπε ο κ. Παπαλιάρης και συνέχι-
σε: “θα ευχηθούμε, εκτός από μια καλή χρονιά,
να είναι πολλά και ευκλεή τα έτη της πατριαρχίας
σας, όχι αυτά που πέρασαν, μα αυτά που τώρα
ξεκινάνε και θα συνεχίσουν για πολύ ακόμα.

Για αυτή τη σημαντική και συμβολική ημέρα,
σκεφτήκαμε πως το καλύτερο περιβάλλον για να
γίνει η γιορτή ήταν ανάμεσα στους νέους, τους
μαθητές και τους φοιτητές μας καθώς και τους
δασκάλους της ομογένειας.

Όπως καλά γνωρίζετε Παναγιώτατε, η ομο-
γενειακή παιδεία πέρασε πολλές και δύσκολες
στιγμές, δυσκολότερες από τις σημερινές, όπου

αν και έχουμε το βασικό πρόβλημα της μείωσης
του μαθητικού πληθυσμού, ζούμε σε μια περίο-
δο καλύτερη από το παρελθόν για την παιδεία
μας».

Η άρτια εκδήλωση συνεχίστηκε με την χορω-
δία των μαθητών που τραγούδησαν τα κάλαντα
μαζί με τον κ. Γαβρόγλου, την κοπή και το μοί-
ρασμα, της πίττας από την Α.Θ.Παναγιότητα.

Ο κ. Γαβρόγλου το απόγευμα μαζί με τον Γε-
νικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Πόλη κ.Σέκερη,
επισκέφθηκε στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στο Πέ-
ρα, την έκθεση φωτογραφίας του Νικολάου
Μαγγίνα με αφορμή τα 25 χρόνια Πατριαρχίας
του κ.κ. Βαρθολομαίου, με τίτλο, “Ο Πατριάρχης
της Αγάπης, της Ειρήνης και του Διαλόγου”.

Nωρίτερα το πρωί ο Υπουργός Παιδείας, κ.
Κώστας Γαβρόγλου επισκέφθηκε το Οικουμενι-
κό Πατριαρχείο, όπου έγινε δεκτός από τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίο, ο οποίος
μετά την  συνάντηση δήλωσε στην «Ηχώ»:

«Με χαρά υποδεχθήκαμε τον κ. Γαβρόγλου
σήμερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά την
πρώτη επίσκεψή του ως Υπουργού Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων και η χαρά μας αυ-
τή είναι ευνόητος γιατί ο κ. Υπουργός κατάγεται
από την Πόλη μας. Είναι γέννημα θρέμμα της
Κωνσταντινουπόλεως, Ζωγραφειώτης, έχουμε
επικοινωνήσει κατ’  επανάληψη εις το παρελθόν
και τώρα που ανέλαβε αυτή την μεγάλη ευθύνη
της παιδείας των νεοελλήνων, ασφαλώς είχαμε
πολλά να πούμε και να ανταλλάξουμε. Ηταν ένας
διάλογος ανοικτός, ειλικρινής, υπεύθυνος και πι-
στεύουμε ότι θα παραγάγει και θα προσφέρει
τους καρπούς του» και καλωσόρισε τον υπουργό
στην Πόλη. Ο κ. Γαβρόγλου στην συνέχεια δή-
λωσε: «Είχα την πρώτη μου συνάντηση με τον
Παναγιώτατο μετά την υπουργοποίηση μου. Οι
συναντήσεις μου με τον Παναγιώτατο όπως
πάντα μου δίνουν κουράγιο. Συζητήσαμε για ένα
σύνολο θεμάτων που αφορούν το Πατριαρχείο
αλλα πάντοτε μου είναι μεγάλη χαρά να ακούω
και τις απόψεις του για την κρίση που περνάει
σήμερα η Ευρώπη αλλά και τα γενικότερα ζητή-
ματα. Συζητήσαμε και τα θέματα της εκκλησια-
στικής Εκπαίδευσης και είπαμε ότι θα είμαστε σε
συνεχή επικοινωνία.»

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ:

«Περιμένουμε την επαναλειτουργία 
της Θεολογικής μας Σχολής»
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]“Η εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί, οι κοινότητες και το σύνολο
της ομογένειας πρέπει να έχει ως στόχο την προσαρμογή στις

νέες συνθήκες. Κανείς δεν μας είπε ότι είμαστε το ευλογημένο κομ-
μάτι της γης που ό,τι ξέραμε θα μείνει για πάντα ίδιο ή η κατάσταση
θα μείνει για πάντα η ίδια. Πουθενά δεν ισχύει κάτι τέτοιο γι’ αυτό
και έχει τεράστια σημασία να μιλάμε για μειονότητες εντός ενός ευ-
ρωπαϊκού γίγνεσθαι, εντός ενός σύγχρονου και δημοκρατικού ευ-
ρωπαϊκού γίγνεσθαι. Γιατί ακόμα και αν είναι εξαιρετικά μικρός ο
αριθμός  για να διατηρηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρέπει να
δίνουμε όλοι μας μάχες. Δεν είναι θέμα αριθμών δηλαδή. Μ’ αυτή
τη λογική είναι ένα θέμα, των ανθρώπων στην Πόλη που υπάρχουν
πολλοί φωτισμένοι  ομογενείς, εγώ ούτε προσωπικά και ούτε ως
υπουργείο θέλω να ανακατευτούμε στη δουλειά τους γιατί ξέρουν
τα πράγματα πολύ καλά, που έτσι όπως μιλάω, και ένας από αυτούς
είστε και εσείς γιατί μιλάμε γι αυτά τα ζητήματα και όπως μιλάω και
με αυτούς τους φίλους στην Πόλη, υπάρχουν νομίζω πολύ σαφείς
σκέψεις. Εγώ προσωπικά – δεν είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας
αλλά έχω αυτό το δισυπόστατο – λέει στην “ΗΧΩ” όταν στην απο-
κλειστική συνέντευξή του ερωτάται για την παιδεία της Πόλης, ο
Υπουργός Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων και βουλευτής επι-
κρατείας, κ. Κώστας Γαβρόγλου, γέννημα θρέμμα Κωνσταντινουπο-
λίτης, ακαδημαϊκός με πολλές περγαμηνές. 

Καθηγητής Ιστορίας των Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, με σπουδές στα Πανεπιστήμια Lancaster, Cambridge και Λον-
δίνου από όπου έλαβε το διδακτορικό του. Έρευνα και διδασκαλία
στα πανεπιστήμια Cambridge, Harvard, Boston University, Istanbul
Teknik Universitesi, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο, Dibner Institute for the History of Science, Chemical Heri-
tage Foundation, Centre Alexandre Koyre.

Τα όσα έχει επιτύχει ως ακαδημαϊκός με πολυετή σκληρή δουλειά,
τιμούν την ομογέναια της πόλης, και δίκαια δίνει την αφορμή σε
όλους εμάς τους Πολίτες και όχι μόνο να καμαρώνουμε με την σκέψη
ο σωστός άνθρωπος στην σωστή θέση. 

Απλός και προσιτός όπως ήταν άλλωστε πάντα, με υποδέχθηκε
στην βιβλιοθήκη του σπιτιού του όπου κάναμε μιά πολίτικη, ζεστή,
συζήτηση, από αυτές που ήταν “πρέπει” μιας εποχής στα κοσμοπο-
λιτικά σαλόνια της Επταλόφου. Πάντα για θέματα που απασχολούσαν
την κοινωνία. Στην περίπτωσή μας για το πού πάει η παιδεία όχι μόνο
στην Πόλη των Πόλεων αλλά γενικότερα.  Έτσι μ΄ έκανε να νιώσω,
κι εγώ ο ταπεινός κομμάτι μιας συζήτησης για το μέλλον της παιδείας
του ελληνισμού της πόλης, που σημαίνει και το μέλλον της ομογέ-
νειας. Μιάς συζήτησης που πρέπει να μας απασχολεί όλους γιατί αν
δεν προσαρμοστούμε στα δεδομένα της εποχής, το αυρίο  δεν φαν-
τάζει... τουλάχιστον, ευοίωνο. 

Ας επιστρέψουμε όμως στα λόγια του κ. Γαβρόγλου για τον απαι-
τούμενο εκσυγχρονισμό της παιδείας:

“Ξέρετε ότι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που έχουν σχέ-
ση με τις όποιες αλλαγές στην εκπαίδευση, είναι ότι είναι πά-

ρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Δηλαδή μπορεί κανείς να
έχει πολύ καλές ιδέες, να έχει νόμους, εγκυκλίους και τα λοιπά, αλλά
είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτές να αρχίσουν να λειτουργούν, γιατί
κάθε αλλαγή σε εκπαιδευτικά ζητήματα είναι και μια αλλαγή νοοτρο-
πίας για τα εκπαιδευτικά, για την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών
και των παιδιών. Άρα αυτό είναι ένα εγγενές πρόβλημα που δεν το
έχουμε μόνο στην Πόλη. Το δεύτερο είναι ότι ειδικά τους εκπαιδευ-
τικούς θεσμούς σε όλο τον κόσμο τους βαραίνει πολύ η ιστορία τους.
Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το ανοίγεις, το αρχίζεις και προχωράει
μόνο του. 

Έχουμε λοιπόν μια πολύ βαριά ιστορία ως Ρωμιοί, έχουμε λοιπόν
μια πολύ βαριά ιστορία ως εκπαιδευτικά ιδρύματα της Πόλης το
οποίο κάνει ακόμα πιο δύσκολη την όποια αλλαγή. Το τρίτο θέμα εί-
ναι ότι όταν οι μειονότητες έχουν προβλήματα είτε ως προς τον αριθ-
μό τους είτε ως προς το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο υπάρχουν είτε

ως
προς τις διεθνείς

εξελίξεις πρέπει να βρουν τρόπους
να επαναπροσδιορίσουν την ταυτό-
τητά τους. Αυτό γίνεται σε όλα τα μέ-

ρη του κόσμου. Έχει γίνει όπως γνωρίζετε και στους Ρωμιούς να
επαναπροσδιορίσουν πολλές φορές το ποιοι ακριβώς είναι. Να σας
θυμίσω ότι υπήρχαν Ρωμιοί στην Πόλη που ερχόταν από την Ανα-
τολή που ξέραν μόνο καραμανλήδικα ή όλος ο κόσμος που ήρθε με-
τά τα μέσα του 19ου αι., όπου τότε ήρθαν οι περισσότεροι – όλοι μας
καταγόμαστε από ένα μέρος εκτός Κων/πολης. Άρα το τρίτο θέμα εί-
ναι ότι περνάμε μία φάση επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας μας.
Εμένα αυτό που με ανησυχεί πολύ, και δεν είναι μόνο τώρα ότι το
μοιράζομαι μόνο με εσάς αλλά και με άλλους εκπαιδευτικούς είναι
ότι δεν μπορεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα να επιβιώσει και να είναι
αποτελεσματικό όταν είναι τόσα λίγα παιδιά σε κάθε τάξη. Το λέω
λίγο μηχανιστικά για να συνεννοηθούμε. Δηλαδή παιδαγωγικά δεν
είναι αποτελεσματικό να είναι ένας δάσκαλος με  δύο παιδιά τρία
παιδιά ακόμα και με 5 παιδιά. Αυτό το έχουν αποδείξει μελέτες δεν
είναι κάτι που το λέμε στο πόδι. Άρα νομίζω ότι ο πρώτος στόχος
μας είναι να δούμε πώς μπορούν οι τάξεις να έχουν εκείνο τον κρί-

σιμο αριθμό παιδιών που θα παίξει ρόλο η εκπαιδευτική λειτουργία.
Δεν μπορεί π.χ. να υπάρχει απολύτως καμία άμιλλα μέσα στο σχολείο
με τόσα λίγα παιδιά μέσα σε μία τάξη.  Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί
να αποκτήσει αυτό το κέφι αν θέλετε όταν έχει να κάνει με τρία παι-
διά. Και βεβαίως στη σημερινή συγκυρία το να έχουμε τα τρία μεγάλα
μας σχολεία, να έχουμε τα τρία γυμνάσια και τα λοιπά. Έχω την αί-
σθηση ότι δεν βοηθάει την πράξη, την καθεαυτού εκπαιδευτική και
παιδαγωγική πράξη. 

Και βεβαίως το τελευταίο θέμα είναι ειδικότερα μέσα σε αυτό, το
θέμα της γλώσσας. Οι μειονότητες, οι όποιες μειονότητες, ταυτίζον-
ται με τη γλώσσα και τη θρησκεία τους. Αυτά σε μία σύγχρονη και
δημοκρατική Ευρώπη που ζούμε, είναι πράγματα που πρέπει να σε-
βαστούμε. Στην Ελλάδα τα έχουμε σεβαστεί στη Θράκη. Προσπαθού-
με μάλιστα να τα ενισχύσουμε πάρα πολύ. Τα παιδιά στη Θράκη πρέ-
πει να μαθαίνουν πολύ καλά τη μητρική τους γλώσσα και πολύ καλά
τα ελληνικά, στην Πόλη πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο αλλά δυστυ-
χώς έτσι όπως είναι δομημένα τα ίδια τα σχολεία, και χωρίς απαραί-
τητη ευθύνη των ίδιων των εκπαιδευτικών -δεν λέω ότι οι άνθρωποι
δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους- υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρό-
βλημα ως προς τη γλωσσομάθεια.”

Πράγματι μια σειρά παραγόντων όπως η μείωση του αριθμού των
μαθητών, το περιβάλλον, η αύξηση του αριθμού των μαθητών που

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

Τώρα ή ποτέ
«Θα δώσω όλες μου 
τις δυνάμεις για 
να μπορέσουμε να

υλοποιήσουμε μια κάποια
στρατηγική. Και μπορεί,
ξέρετε,  είναι μια καλή
περίοδος γιατί θα γίνει ή τώρα
ή θα τελειώσει με ένα τρόπο
που δεν μας αξίζει»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟ
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δεν έχουν μητρική την ελληνική και πολλά άλλα μπορεί να κάνουν
δύσκολη την ζωή στα σχολεία, για παιδιά και εκπαιδευτικούς, αλλά
αυτές είναι οι προκλήσεις της εποχής στις οποίες πρέπει να ανταπο-
κριθούμε γιατί αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά. Η κουβέντα μας
έφερε και στην μειονότητα της Θράκης για την παιδεία της οποίας ο
κ. Γαβρόγλου μιλά χωρίς αναστολές:    

“Στη Θράκη έγιναν πάρα πολλά λάθη, τραγικά λάθη. Η γκε-
τοποίηση της μειονότητας όχι μόνο δεν ταιριάζει σε ένα σύγ-

χρονο κράτος  αλλά είναι και ηθικά απαράδεκτη. Ευτυχώς δεν υπάρ-
χουν αυτά τα πράγματα τώρα. Και δεν είναι ότι τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ .
Αυτά τα έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις , και ας πούμε ότι
από τη δεκαετία του ’80 και μετά έχουμε πραγματικά μια πρόοδο
εξαιρετικά σημαντική. Ταυτοχρόνως υπάρχουν και πολλά προβλή-
ματα αλλά ξέρετε πάλι πάμε να λύσουμε θέματα δεκαετιών προ-
ηγουμένων, αλλά τουλάχιστον υπάρχει το νομικό πλαίσιο , υπάρχει
η άποψη της πολιτείας , υπάρχουν οι απόψεις ατόμων που είναι εκεί
και είναι σε εξαιρετική συνεργασία με τους μουσλουμάνους πολίτες.

Σε αυτά όλα, κ Ρομπόπουλε, η απάντηση, είναι περισσότερη δη-
μοκρατία. Σχολεία καλά, όχι σχολεία που είναι προβληματικά τα κτή-
ρια, όπως έχουμε και σε άλλα μέρη. Δεύτερον συνεργασία όλων των
θρησκευτικών αρχών . Εγώ έχω εξαιρετική σχέση και με τους 4 μη-
τροπολίτες της Θράκης - ξέρω ότι έχουν πολύ συγκεκριμένα προ-
γράμματα , όχι μόνον αλληλεγγύης, αλλά και για  παιδιά μουσλου-
μανικής καταγωγής κτλ.- αλλά και με τους τοπικούς άρχοντες της
μειονότητας . Υπάρχουν οι βουλευτές οι δημοκρατικά εκλεγμένοι σε
πολλά κόμματα. Νομίζω ότι η συνεργασία και η αλληλοκατανόηση,
με δυσκολίες μεν, επιτυγχάνονται. Ταυτοχρόνως δε, υπάρχουν και
οι δυνάμεις που με κανέναν τρόπο δεν θέλουν αυτό το πράγμα. Είναι
δυνάμεις ακραίου εθνικισμού, με τις οποίες πρέπει να κόψουμε την
οποιαδήποτε επαφή και δεν πρέπει να παίρνουμε θάρρος διότι τελι-
κά αυτή που πρέπει να αποφασίζει είναι η πολιτεία με τους θεσμούς
της. Ο,τιδήποτε παρεκκλίνει από μία δογματική προσήλωση στους
θεσμούς και τη δημοκρατία, μόνο κακό φέρνει σε τέτοιου είδους πε-
ριπτώσεις.”

Η ελληνική παιδεία στην  Ίμβρο που έκανε την επανεκκίνησή
της είναι μια ευχάριατη νότα στην κουβέντα αυτή. Πώς να

μην ήταν άλλωστε όταν  μετά από μισό αιώνα, σε τέσσερα χρόνια
φοιτούν σήμερα 33 παιδάκια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
της ταλαίπωρης νήσου.  

“Η ιστορία παίζει πολύ περίεργα και πονηρά παιχνίδια.” Λέει
ο υπουργός και συνεχίζει: “Ποιος θα φανταζόταν πριν μερικά

χρόνια, στην κατάσταση που ήταν η Ίμβρος ότι θα έχει αυτή την εξέ-
λιξη. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να χάνει τις ελπίδες του . Αλλά η Ίμβρος
δεν έγινε με το πάτημα ενός κουμπιού. Υπάρχει πολλή δουλειά από
πίσω, υπήρχε ένα όραμα , ο Παναγιότατος έχει ρίξει όλο του βάρος
και σε αυτό , όπως ρίχνει σε όλα τα άλλα προβλήματα που έχουμε,
αλλά ταυτόχρονα ξέρετε και οι Ίμβριοι βοήθησαν με έναν διαφορε-
τικό τρόπο. Και αυτό θέλω να το πω . Στην Ίμβρο πήγα πριν πολύ λίγα
χρόνια για πρώτη φορά και κατάλαβα ότι οι Ίμβριοι ήταν διαφορετι-
κοί από τους Ρωμιούς της Πόλης. Δεν το είχα νιώσει στο πετσί μου,
ήταν καλοκαίρι ευτυχώς και είχα δει πολλούς που ήρθαν να περά-
σουν το καλοκαίρι που είχανε φτιάξει τα σπίτια τους και κατάλαβα
μια άλλη κουλτούρα και όχι την αστική κουλτούρα της Πόλης. Νομί-
ζω ότι αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο. Το βλέπω και εδώ από τους συλ-
λόγους των Ιμβρίων που δεν έχουν τα προβλήματα των συλλόγων
των Κων/πολιτών . Και αυτό νομίζω πρέπει και εμάς τους πολίτες να
μας προβληματίσει θετικά. Είμαστε το ίδιο αλλά είμαστε διαφορετικοί
και έχω την αίσθηση ότι αυτή η διαφορετικότητα λειτούργησε πάρα
πολύ θετικά στην Ίμβρο. Όντως είναι εντυπωσιακό . Εύχομαι στους
εκπαιδευτικούς εκεί κάθε κουράγιο γιατί είναι δύσκολα αυτά τα
πράγματα. Εμένα με εντυπωσίασε τώρα που ήμουνα στην Πόλη ένα
ζευγάρι Τούρκων που ήταν στην Άγκυρα, κάνανε αίτηση να πάνε να
διδάξουν στο Ρωμαίικο ελληνόφωνο σχολείο στην Ίμβρο. Μίλησα
μαζί τους τουρκικά, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, εκπαι-
δευτικοί μέχρι το κόκκαλο και αυτά είναι πράγματα που είναι πράγ-
ματα παραδειγματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αφορούν μόνο την
Ίμβρο.” 

Τα σωματεία των Ιμβρίων αλλά και ατομικά  Ίμβριοι, έδωσαν
τον δικό τους αγώνα για την γενέτειρά τους. Ακόμη και η δεύ-

τερη και τρίτη γενία πράγματι δεν χάνει τον ενθουσιασμό και την

επα-
φή με το νησί προ-

σθέτω και ο κ. Γαβρόγλου συνεχίζει:  

“Συμφωνώ απολύτως. Θέλω
να πω και κάτι επιπρόσθετο.

Κάποια στιγμή μου ζήτησαν να πάω για το κόψιμο της πίτας- με κα-
λούν κάθε χρόνο , μία χρονιά το κατάφερα και πήγα. Πριν γίνω
υπουργός βουλευτής κλπ. . Με το που μπήκα στο κτήριο που έχουν

στη Νέα Σμύρνη , μου έκανε τρομερή εντύπωση  κατανομή της ηλι-
κίας του ακροατηρίου. Είχε μικρά παιδιά,είχε 15 άρηδες, 18αρηδες,
30άρηδες, είχε  ηλικιωμένους. Δυστυχώς, στα δικά μας σωματεία
των Κων/πολιτών, ο μέσος όρος ηλικίας είναι πάρα πολύ υψηλός.
Επιμένω, και αυτό δεν έχει σχέση με τις διοικήσεις, μπορεί να είναι
και ένα θέμα κουλτούρας. Αυτό ένιωσα στο πετσί μου όταν πήγα
στην Ίμβρο. Αυτοί οι άνθρωποι ,μου μιλούσαν για τον τόπο τους για
το χωράφι τους για τον κήπο τους με έναν διαφορετικό τρόπο. Και
ξέρετε, όταν είσαι δεμένος με τον τόπο, δηλαδή  με τη φυσική του
αναφορά φαίνεται κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε εμείς στην
Πόλη, αυτός ο αστισμός αν θέλετε με τα πάρα πολλά καλά του αλλά
ο οποίος είναι και ένας κοσμοπολιτισμός που σε κάνει να προσαρ-
μοστείς και καλύτερα σε άλλα μέρη. 

Έχει πολλές εξηγήσεις γιατί κοιτάξτε και οι Ίμβριοι επειδή κατα-
πιεστήκανε από τους Ρωμιούς , για να λέμε τα δίκαια, δεν είχανε
αυτή τη φαντασίωση ότι θα πάνε στην Ελλάδα και ότι όλα θα είναι
καλά κλπ. Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν, κάτω από τραγικές συνθήκες,
να φύγουν από το νησί τους, οπότε στην Πόλη οι ρωμιοί, κρατήσαμε
τον κοσμοπολιτισμό μας και μάλιστα, όταν ήρθαμε εδώ , ανεξάρτητα
τι λέγανε οι ντόπιοι, εμείς τους σνομπάραμε τους Ελλαδίτες όπως
πολύ καλά γνωρίζουμε, εννοώ τις τελευταίες δεκαετίες. Είχαμε αυτή
την άνεση. Οι Ίμβριοι έχοντας ζήσει στο πετσί τους όχι πολύ ευχάρι-
στες καταστάσεις από τους Ρωμιούς , κράτησαν την Ιμβριωσύνη
τους, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη με άλλο τρόπο.” 

«Στη Θράκη έγιναν πάρα
πολλά λάθη, τραγικά
λάθη.  Η γκετοποίηση της
μειονότητας όχι μόνο δεν

ταιριάζει σε ένα σύγχρονο κράτος
αλλά είναι και ηθικά απαράδεκτη. 
Η απάντηση, είναι περισσότερη
δημοκρατία. Σχολεία καλά, 
όχι σχολεία με προβληματικά τα
κτήρια. Σχολεία όπως αυτά που
έχουμε και στα άλλα μέρη»
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ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

]“Βρίσκομαι τώρα εδώ ως Ίμβριος Πα-
τριάρχης, μεταξύ των Ιμβρίων συμπα-

τριωτών μου, σε μια Ίμβρο που αναγεννάται
από την τέφρα. Σαν τον φοίνικα. Πώς να μην εί-
μαι γεμάτος από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη,
όταν βλέπω και θαυμάζω το γεγονός, όπως λέ-
νε τα ιερά μας βιβλία, το γεγονός της ανασυγ-
κροτήσεως, της αναπτύξεως, της εξελίξεως, της
ανατροπής των πραγμάτων της Ίμβρου. Θαυ-
μάζω και απορώ και εξίσταμαι. Πώς ήρθαν τα
πράγματα όταν μέσα στην δεκετία του ’60 και
του ’70 και λίγο στην δεκαετία του ’80 που όλα
τα’ σκιαζε η φοβέρα. Ήταν μαύρα και σκοτεινά,
χωρίς ίχνος ελπίδος και προοπτικής. Πώς φτα-
σαμε στις αρχές του 2017 να έχουμε σχολεία
από το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Μόλις τώ-
ρα, δυο, τρία χρόνια που αρχίσαμε, να έχουμε
ήδη 33 παιδιά.”

Με αυτά τα λόγια ο Οικουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαίος, έκοψε την πίτα στην τελετή
που πραγματοποιήθηκε στο Σχοινούδι σε μιά τε-
λετή που διοργάνωσε ο ΕΠΣΙ (Εκπαιδευτικός και
Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ίμβρου) παρουσία του
Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Τέ-
ρενς Κουίκ, ο οποίος επισκεπτόταν το νησί. Με-
τά την απαγγελία ποιημάτων από τα παιδιά της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και τα κά-
λαντα που ακούστηκαν από την χορωδία των
μαθητών, μιλώντας φανερά συγκινημένος, ο
κ.κ. Βαρθολομαίος, αφού έβλεπε μετά από μισό
αιώνα στο νησί να ακούγονται και πάλι οι φω-
νές των μαθητών της ελληνικής παιδείας εξέ-
φρασε την ευαρέσκειά του στους εκπαιδευτι-
κούς και συνεχάρη όλους όσους συνετέλεσαν
στο να φτάσει αυτή η στιγμή, ιδιαίτερα τον κ.
Βίγκα, αλλά και τις δύο κυβερνήσεις, Ελλάδας
και Τουρκίας.

Ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας της Τουρ-
κίας που έδωσε την άδεια επαναλειτουργίας
των σχολείων και την Ελλάδα στο πρόσωπο του
Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κουίκ, για τη συμ-
παράσταση, τη βοήθεια και το αμέριστο ενδια-
φέρον της ενώ θυμήθηκε μια συνάντηση που
είχε με τον πρώην Υπουργό Παιδείας της Τουρ-
κίας Ναβί Αβτζί στην Μεγάλη του Γένους Σχολή
σε μια διάλεξη που είχε διοργανώσει ο κ. Βίγκας
για τον Ιερό Ναό Παναγίας του Βλάχσαραϊ:

“Συνάντησα πρόσφατα τον Υπουργό Πολιτι-
σμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο οποίος
προηγουμένως όταν ήταν Υπουργός Παιδείας,
μας έδωσε τις άδειες και μας διευκόλυνε. Κα-
θώς καθόμασταν δίπλα δίπλα και παρακολου-
θούσαμε μια διάλεξη, τον είπα  ‘’Κ. Υπουργέ ως
Ίμβριος σας είμαι ευγνώμων για ό,τι κάνατε για
την Ίμβρο και τους Ιμβρίους. Και μου είπε ήτανε
χρέος μας να το κάνουμε’’  και ολοκλήρωσε τα
λόγια του πριν κόψει την πίτα λέγοντας ότι: “ θα
προσεύχομαι για σας, θα βοηθώ ώστε να δούμε
ακόμα καλύτερες μέρες. Διότι μπορούν να
υπάρξουν και καλύτερες. Διότι αξίζουν σε εμάς
τους Ιμβρίους, καλύτερες μέρες, όχι για τίποτε

άλλο, αλλά διότι υποφέραμε...τόσο πολύ.’’
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ.

Τέρενς Κουίκ μιλώντας στους μαθητές τους εκ-
παιδευτικούς και το κοινό αναφερόμενος στην
πρώτη του αυτή επίσκεψη στην Ίμβρο είπε:

‘’ Παναγιώτατε επισκέπτομαι για πρώτη φορά
την Ίμβρο με την παρουσία σας και βλέπω με
πολύ καμάρι, το όνειρό σας, το όραμά σας, να
γίνεται πραγματικότητα. Μετά από 50 χρόνια,
εσείς το οραματιστήκατε και επί των ημερών
σας, άνοιξαν τα σχολεία εδώ. Ευχαριστώ όλους
που δούλεψαν αδιάκοπα για να γίνει πραγματι-
κότητα ό,τι είδα σήμερα’’ Ο κ. Κουίκ ευχαρίστη-
σε όλους τους φορείς που εργάστηκαν για το
εγχείρημα και τους Προέδρους των Ιμβριακών
σωματείων σε Αθήνα, Κωνσταντινούπολη και
Θεσσαλονίκη, για τις ατελείωτες ώρες που
έδωσαν από την προσωπική τους ζωή και συ-
νέχισε με μια πολιτική διαπίστωση αναφερόμε-
νος στις απαιτούμενες άδειες που έδωσαν οι

τουρκικές αρχές: ‘’ Όλοι μαζί αποδε
σημαίνει πολιτισμός, τι σημαίνει πολυ
και τι σημαίνει ειρηνική συνύπαρξη 
λαών, αλλά και δύο διαφορετικών θ
των. Γιατί έτσι πρέπει να πορεύεται 

Νωρίτερα, ο Οικουμενικός Πατρ
Βαρθολομαίος παρέθεσε γεύμα προ
Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Τέρ
όπου τον υποδέχθηκε λέγοντας τα ε

«Πάσχω από την ανίατη νόσο, της
την Ιμβρο και την επισκέπτομαι χειμ
καίρι με κάθε αφορμή. O κ. Κουίκ είν
φίλος από τα δημοσιογραφικά χ
οποίο περιβάλλω με πολλή αγάπη 
για πρώτη φορά τον έχουμε στο ν
ολιγότερο που μπορώ να κάνω ως 
την τιμητική επίσκεψη του Υπουργ
προσφέρω αυτό το απλό και απέρ
προς τιμήν του κι ευχαριστώ όλου
συμμετέχετε και συνγευματίζουμε κα

«Μας αξίζο
διότι υποφέ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ:

Η κουβέντα μας φέρνει στις επιταγές της σύγχρονης παιδείας.
Τί είναι σύγχρονο στην παιδεία; Τι και πώς πρέπει να την προσ-

διορίζει; Ένα θέμα που πάντα απασχολούσε την “ΗΧΩ” που είναι δα-
σκαλοπαίδι αφού ο ιδρυτής της ήταν και παρέμεινε “εκπαιδευτικός που
δημοσιογραφούσε”, όπως τόνιζε και ο ίδιος.   

“Κοιτάξτε, η εκπαίδευση από γενέσεως χρόνου ακολουθεί επι-
ταγές της κοινωνίας”, τονίζει ο  ακαδημαϊκός Γαβρόγλου.  Άλ-

λες φορές είναι πιο μπροστά από την κοινωνία άλλες φορές πιο πίσω
από τις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας. Δεν μπορείς να την δεις έξω
από τα προβλήματα και τα αιτήματα που έχει μία κοινωνία. Αυτή τη στιγ-
μή λοιπόν υπάρχουν πολύ βαθιές αλλαγές που και εγώ δεν μπορώ να
συνειδητοποιήσω που θα ισορροπήσουν αυτές οι αλλαγές για να πάμε
παρακάτω. Πάντως ένα μικρό μεν αλλά εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι
αυτών των αλλαγών έχει σχέση με την τεχνολογία. 

Ξέρετε το να βλέπεις το πρόσωπο από την άλλη μεριά της υφηλίου
να μπορεί να μιλάει μαζί σου , να μπορεί να σου κάνει διάλεξη, να ρω-
τάς κλπ. Αυτά ήταν αδιανόητα πράγματα. Και στη δική σας εποχή , που
είστε αρκετά νεότερος από μένα, αν σας τα λέγανε θα λέγατε ‘’κάποιος
τρελός τώρα, μου λέει ιστορίες...’’ κλπ. Άρα αλλάζει πλήρως η καθη-
μερινότητα της τάξης. 

Δεύτερον παλιά έλεγες να βρω ένα βιβλίο να το διαβάσω κλπ ενώ
σήμερα μπορείς να διαβάσεις πολλά περισσότερα πράγματα σε πολλές
περισσότερες γλώσσες κλπ. Βεβαίως υπάρχουν και πολλά άχρηστα
πράγματα , όπως και στα βιβλία υπήρχαν πολλά άχρηστα πράγματα,
άρα μην το δραματοποιήσουμε. 

Το τρίτο είναι ότι έχει αλλάξει, όπως γίνεται στις πολύ μεγάλες αλ-
λαγές στην ανθρωπότητα, και ο χαρακτήρας των επαγγελμάτων. Νο-
μίζω είχατε φτάσει στην εποχή, όπου είχες ένα επάγγελμα και από αυτό
έπαιρνες σύνταξη. Δεν υπήρχε η έννοια, ή και αν υπήρχε ήταν για τους
αποτυχημένους. Αυτούς που τους διώχναν και βρίσκανε οι άνθρωποι
άλλο επάγγελμα. ή έπεφταν έξω οι δουλειές κι  έβρίσκαν οι άνθρωποι
κάποιο άλλο επάγγελμα. Δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση  ότι θα κάνει κά-
ποιος δέκα επαγγέλματα μέχρι να πάρει σύνταξη. Αυτό αλλάζει, αν θέ-
λεις, και την αντίληψη που έχεις για τον εαυτό σου και την κοινωνία.
Όταν είχαμε τη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη στα μέσα του
19ου αιώνα, εκφράστηκε κατά κύριο λόγο από την ανάγκη μιας νέας
τάξης που ήταν ο βιομηχανικός εργάτης, πάνω στον οποίο ο Μαρξ
έγραψε όλα αυτά που έγραψε και όχι μόνο ο Μαρξ. Άρα σήμερα έχουμε
και μια συγκλονιστική αλλαγή ως προς το εργασιακό. Άρα ένα πράγμα
για το οποίο σε προετοίμαζε η εκπαίδευση ήταν και οι δυνατότητες
επαγγελματικής ενασχόλησης. Άλλη μία κρίση λοιπόν. 

Το τελευταίο είναι ότι σήμερα περνάει μια τεράστια κρίση και η δη-
μοκρατία. Οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί αντιπροσωπευτική δημοκρατία
. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη όχι μόνο με τις ακροδεξιές δυνάμεις
αλλά και αυτές που αμφισβητούν το συμμετοχικό στοιχείο της δημο-
κρατίας. Πάντοτε η οικονομία ήταν κάτι κυρίαρχο αλλά τώρα έχει εμ-
πλακεί και στον τρόπο διοίκησης της κοινωνίας . Αυτό επίσης επιβάλλει
στους εκπαιδευτικούς θεσμούς να ξαναδούν το ρόλο τους. Άρα σήμερα
οι εκπαιδευτικοί θεσμοί όπως η κοινωνία μας από το επίπεδο το τε-
χνολογικό μέχρι το επίπεδο της δημοκρατικής διαχείρισης τη στιγμή
που η κοινωνία προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες πραγματικότητες
το ίδιο προσπαθεί να κάνει και η παιδεία. Αυτό λοιπόν που κανείς πρέ-
πει να κάνει, και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε και
εμείς στην Ελλάδα, είναι να κρατήσει ένα αξιακό σύστημα της ανθρω-
πιστικής παιδείας, της παιδείας που πρέπει οι άνθρωποι να σκέφτονται
με ένα κριτικό τρόπο, να δημιουργεί δημοκρατικούς πολίτες, με σεβα-
σμό στον άλλο κλπ. να έχει γνώσεις όχι αναπαραγωγής προκαταλή-
ψεων αλλά και το αποτέλεσμα επιστημονικών ερευνών που στο μεταξύ
έχουν γίνει. Κρατώντας αυτές τις αξίες να μην τις θεωρεί τέτοιες που
να μην είναι ανοιχτό στην αλλαγή και κυρίως ενδεχομένως και στην
αμφισβήτησή τους. Αλλά μόνον αν δεν είμαστε συντηρητικοί, ταυτό-
χρονα όμως να είμαστε και συντηρητικοί κρατώντας αυτά που μας φέ-
ρανε μέχρι εδώ. Πολύ δύσκολη ιστορία.

Νομίζω είναι πολύ δύσκολα, και ξέρετε είναι δύσκολα γιατί θέλουμε
μια αλλαγή για το πώς μπαίνουμε μες στην τάξη, πώς καθόμαστε μες
την τάξη, πώς διαβάζουμε, πώς σκεφτόμαστε και υπάρχουν και δια-
φορετικές απόψεις. Ένα πράγμα που λέω καθημερινά στον εαυτό μου
είναι «μην θεωρείς ότι τα ξέρεις όλα ακόμα και μετά από τόσα χρόνια
άκουγε τους άλλους και πάρε το 10% από αυτό που λένε οι άλλοι. Κάτι
ο καθένας έχει να προσθέσει». Στην αρχή, ξέρετε, ακούς κάποιον,
εκνευρίζεσαι τρελά γιατί νομίζεις ότι λέει βλακείες – που μπορεί να
λέει κιόλας- αλλά κάτι μπορεί να υπάρχει εκεί που μπορεί να μην το
έχει σκεφτεί και ο άλλος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μας στοίχημα να
μπορούμε να ακούμε τους άλλους”.
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εικνύουμε τί
υπολιτισμός
όχι μονάχα

θρησκευμά-
ο κόσμος.’’

ριάρχης κ.κ.
ος τιμήν του
ρενς Κουίκ,
εξής:
αγάπης για

μώνα καλο-
ναι παλαιός
χρόνια, τον
και σήμερα
ησί μας. Το
Ίμβριος για
ού ήταν να

ριττο γεύμα
ς εσάς που
αι συμπνευ-

ματιζόμεθα».
Ακολούθως ο Υπουργός με τον Οικουμενικό

Πατριάρχη επισκέφθηκαν την Μητρόπολη όπου
τους υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Ίμβρου και
Τενέδου, Κύριλλος.

Ο ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ
Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Τέ-

ρενς Κουίκ, επισκέφθηκε την Ίμβρο προκειμέ-
νου να παραστεί στην κοπή της βασιλόπιτας από
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των ελ-
ληνικών σχολείων της ‘Ιμβρου που επαναλει-
τούργησαν, έπειτα από μισό αιώνα.

Ο κ. Κουίκ , συνοδευόμενος από τον γενικό
πρόξενο της Ελλάδας στην Πόλη, κ Ευάγγελο
Σέκερη, επισκέφθηκε τον έπαρχο του νησιού και
στη συνέχεια ξεναγήθηκε, από τον πρόεδρο του
Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου Ίμ-

βρου, κ. Λάκη Βίγκα και τον λυκειάρχη κ.Μάκη
Καμπουρόπολο, στο Γυμνάσιο και Λύκειο των
Αγριδίων που λειτούργησε πέρυσι έπειτα από
ριζική ανακαίνιση.

Ακολούθως, ο κ. Κουίκ επισκέφθηκε το δη-
μοτικό σχολείο στο χωριό των Αγίων Θεοδώ-
ρων, όπου έχει γεννηθεί και ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του επαφής με
τα παιδιά στα Αγρίδια, το απομακρυσμένο χω-
ριό του νησιού και το δημοτικό στους Αγίους
Θεοδώρους, ο υφυπουργός Εξωτερικών δή-
λωσε στην ΗΧΩ:

«Το γεγονός ότι μετά από τις προσπάθειές
του, το στοίχημα που έχει βάλει με τον εαυτό
του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαί-
ος να ανοίξουν μετά από μισό αιώνα τα ελληνι-
κά σχολεία εδώ στην Ίμβρο -και φέτος άνοιξε
και το νηπιαγωγείο- δείχνει μια κατάσταση η

οποία πραγματικά ξεπερνά κάθε προσδοκία.
Ευχαρίστησα και τον έπαρχο του νησιού, η συμ-
βολή του οποίου ήταν πάρα πολύ σημαντική σε
όλη αυτή τη διαδικασία, όπως έδωσα και ένα
πολύ μεγάλο “ευχαριστώ” και στους εκπαιδευ-
τικούς που έχουν έρθει από την Ελλάδα, πολλοί
από τους οποίους έχουν καταγωγή από την Ίμ-
βρο. Είναι πολύ ωραία να βλέπεις Ελληνόπουλα
είτε να γυρίζουν σε έναν ιστορικό τόπο είτε να
γεννιούνται εδώ -γιατί έχουμε και αυτό-, δίνον-
τας μια νέα ζωή και ένα νέο χαρακτήρα στο νη-

σί της Ίμβρου. Από πλευράς της ελληνικής Πο-
λιτείας και σε συνεργασία και με τα σωματεία
και τις ενώσεις των Ιμβρίων στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία και με τις διπλω-
ματικές μας αρχές, σε συνεργασία και με τις το-
πικές αρχές, θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν, έτσι
ώστε αυτό το όραμα, δηλαδή το όραμα του να
ξαναβιώσουν οι Έλληνες της Ίμβρου αυτό που
πραγματικά τους αξίζει, να συνεχιστεί σε ακόμα
πιο στέρεες βάσεις».

υν καλύτερες μέρες, 
έραμε τόσο πολύ»

EΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ

AΡΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:

«Ξενιτευτήκαμε. Γίναμε ορφανοί, 
για να μάθουμε τη γλώσσα μας»

“Στις αρχές της δεκαετίας του ‘70  αναγκαστήκαμε να φύγουμε στην τρίτη δημοτικού
να πάμε στην Πρίγκηπο για το ελληνικό σχολείο. Στο ορφανοτροφείο του συγκεκριμένα.
Χωρίς να είμαστε ορφανοί, γίναμε ορφανοί, για να μάθουμε τη γλώσσα μακριά από τους
γονείς μας, ξενιτευτήκαμε, δυσκολευτή-
καμε, ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά, αλλά
δόξα το Θεό μάθαμε αυτό που θέλαμε να
μάθουμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμε-
νος γιατί αυτό που στερήθηκα εγώ, ως
δάσκαλος δεν το στερώ σήμερα από τα
παιδιά που έχουν επιστρέψει εδώ.”  

Μ’ αυτά τα λόγια περιγράφει στην “Η”
στην τραγική του αποχώρηση από την
γενέτειρα και τους γονείς του ο Άρης
Κούτρας που γύρισε πίσω πλέον ως δά-
σκαλος για τα σχολεία που ξανανοίξαν
μετά από μισό αιώνα στην Ίμβρο και συ-
νεχίζει:  

“Μπορώ να πω ότι ήταν όνειρο ζωής
για εμένα όλα αυτά τα χρόνια να μπορέ-
σω να ξαναγυρίσω πίσω στον τόπο που
γεννήθηκα και μεγάλωσα, στον τόπο
που στερήθηκα. Να έρθω αυτή τη φορά
με άλλη ιδιότητα. Να έρθω με την ιδιό-
τητα του δασκάλου που θα δουλεύει με
τα παιδιά, θα δίνει τις γνώσεις, θα προ-
σπαθεί να τα κάνει καλύτερους ανθρώπους στην κοινωνία. Είναι μεγάλη συγκίνηση και
ανείπωτη χαρά, αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να βρω πιο κατάλληλες λέξεις για να περι-
γράψω τη συγκίνηση που νιώθω.” 

- Αν στο έλεγαν αυτό πέντε χρόνια πριν θα το πίστευες;
“Σε καμία περίπτωση, εδώ όταν φεύγαμε δεν πίστευε κανένας ότι θα επιστρέψουμε,

θα αρχίσουμε να επισκευάζουμε τα σπίτια μας, τα ανοίγουμε σχολεία, θα καλλιεργούμε
χωράφια. Τα λιοστάσια όπως λέμε εμείς εδώ στην Ίμβρο. Δεν μπορούσαμε να το δια-
νοηθούμε. Ήταν αδιανόητο. 

ΜΑΚΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ:

«Ελπιδοφόρες συνθήκες 
για το μέλλον»

“Πρώτα από όλα κύριε Ρομπόπουλε είναι η  αποακτάσταση μιας αδικίας. Είναι η πραγ-
ματοποίηση ενός ονείρου. Δεν είναι το τι νιώθω εγώ. αν είμαι λυκειάρχης ή αν δεν είμαι.
αλλά είναι εκπληκτικό το γεγονός του να πετυχαίνεις του στόχους σου. Όχι τους προσω-
πικούς, αλλά τους συλλογικούς, τους κοινωνικούς. Δεν δόθηκε μια μάχη προσωπική,
αλλά αν θα είναι εφικτά κάποια πράγματα που πριν από μερικά χρόνια φάνταζαν αδύ-
νατα.”

Απαντά στην ερώτηση της “Η” ο Μάκης
Καμπουρόπουλος, επί σειρά ετών καθη-
γητής της Μεγάλης του Γένους Σχολής,
για το πώς νιώθει που τώρα είναι λυ-
κειάρχης στο χωριό του. Στο νησί που τον
γέννησε το οποίο αναγκάστηκε να εγκα-
ταλείψει επειδή είχαν κλείσει τα σχολεία
και συνεχίζει:

“Και ποια ήταν αυτά τα αδύνατα; Έχει
μεσολαβήσει μισός αιώνας διακοπής της
ελληνικής εκπαίδευσης στο νησί. Έχει
ερημώσει ο τόπος και εμείς ονειρευτήκα-
με. Χρησιμοποιώ το εμείς γιατί αυτά δεν
είναι έργα που γίνονται μόνο από ένα
δυο ή δέκα. Αλλά από πολλούς. Χρησιμο-
ποιώ το εμείς λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε
αυτόν τον αγώνα, αυτή την προσπάθεια,
με τη βαθύτατη πεποίθηση ότι αφού το
δίκαιο είναι μαζί μας θα μπορούσαμε να
τα καταφέρουμε και να πετύχουμε τους
στόχους μας. Και για μένα αυτό το εγχεί-
ρημα έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Είναι ότι
πέρα από το ότι αποκαθίσταται μια αδικία
και δημιουργούνται κάποιες ελπιδοφό-
ρες συνθήκες για το μέλλον της ελληνι-
κής κοινότητας αυτού του νησιού, είναι το ότι ίσως αποτελούμε παράδειγμα ότι σε αυτό
τον τόπο είναι εφικτή η συνύπαρξη, είναι εφικτή η πολυπολιτισμικότητα. Είναι εφικτός ο
σεβασμός των διαφορετικών θρησκευτικών αντιλήψεων και ιδεών χωρίς να χρειάζεται
να αλληλοσπαραζόμαστε, αλλά συνεννοούμενοι πολιτισμένα, διατυπώνοντας επιχειρή-
ματα.  Και νομίζω η σχέση μας με την τουρκική πολιτεία εξελίχθηκε έτσι. Πείσαμε γιατί
αναπτύξαμε μια επιχειρηματολογία η οποία ήταν και λογική και δίκαιη.  Ακόμα στην Ελ-
λάδα μας ρωτούν, μα σας έδωσαν με όλες αυτές τις συνθήκες άδεια για το νηπιαγωγείο;
Ναι, εγώ δεν εκπλήσσομαι τόσο γιατί ήταν ένα δικαίο αίτημα. Έχουν καταλάβει και στην
Ελλάδα και στην Τουρκία, ότι εμείς αγωνιζόμαστε, δουλεύουμε απλά για τα δίκαια μιας
απλής, μικρής κοινότητας. Η οποία όμως μπορεί να αποτελεί εν δυνάμει παράδειγμα συ-
νύπαρξης ίσως και σε όλο τον κόσμο.” 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
Η ΜΑΙΡΗ ΛΑΜΠΡΟΥ

]Επίσκεψη στους χώρους του Πατριαρχείου πραγματοποίησε
αντιπροσωπεία της ΑΕΚ B.C. με αφορμή τον αγώνα μπάσκετ

της ομάδας με την τουρκική Μπεσίκτας. Το κλιμάκιο συναντήθηκε
και συνομίλησε με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίο, στον οποίο μεταφέρθηκε το «μήνυμα» του μεγα-
λομετόχου Μαυροειδή (Μάκη) Αγγελόπουλου μέσω του Δημητρί-
ου Χιώτου, μέλος της διοικήσεως της ΑΕΚ. Στον κ.κ. Βαρθολομαίο
προσφέρθηκε ως δώρο ένας ασημένιος δίσκος με αφιέρωση. Ο
Ντράγκαν Σάκοτα, ως προπονητής του τελευταίου πρωταθλημα-
τικού τίτλου της ΑΕΚ και επικεφαλής του Αναπτυξιακού Προγράμ-
ματος, παρέδωσε στον Πατριάρχη φανέλα της ομάδας με τον
(συμβολικό) αριθμό 1 και το όνομα «Βαρθολομαίος». 

Παρών στην συνάντηση ήταν και ο Αναστάσιος (Τάσος) Μπουλ-
μέτης, κορυφαίος σκηνοθέτης και δημιουργός του Ιστορικού, Πο-
λιτιστικού και Αθλητικού Αρχείου της ΑΕΚ. Ο κ. Μπουλμέτης στην
εγκάρδια συνομιλία που είχε με τον Παναγιώτατο, Του «αποκά-
λυψε» την πρόθεση της διοίκησης για τη φιλόδοξη μεταφορά της

Ιστορίας της «Βασίλισσας» στον Κινηματογράφο. Ο Παναγιώτατος
εξέφρασε μάλιστα την επιθυμία να πραγματοποιηθεί η πρώτη
προβολή της (και) στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, ευχαρί-
στησε την αντιπροσωπεία της «Ένωσης» για την επίσκεψη εν μέ-
σω δύσκολων συνθηκών για την περιοχή.

Επίσης από την πλευρά της ΑΕΚ στο Πατριαρχείο παρευρέθηκε
ο διευθυντής Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Γιώργος Νικολάου, ο επικε-
φαλής του ιατρικού επιτελείου Ηρακλής Πατσόπουλος και ο υπεύ-
θυνος Ασφαλείας Βαγγέλης Χριστακόπουλος. =

Η ΑΕΚ στο Φανάρι

Ένα «μυθιστόρημα» 
στο Ζωγράφειο

]Μια ανάσα ελπίδας, αισιοδοξίας και χαράς προσέφερε στην οικογένεια
της ομογένειας η Θεατρική Ομάδα της Κοινότητας Μεσαχώρου. Στο

πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες
η Θεατρική Ομάδα της Κοινότητας Αγίου Φωκά Μεσαχώρου παρουσίασε στο
Ζωγράφειο Λύκειο, την πρώτη της για τη φετινή περίοδο παράσταση με τίτλο
«Σκρουτζ», μια μεταφορά στο σανίδι του διάσημου μυθιστορήματος «Μια Χρι-
στουγεννιάτικη ιστορία» του Τσαρλς Ντίκενς. Τον ρόλο των ηθοποιών ανέ-
λαβαν μαθητές της ομογένειας, οι οποίοι αν και ερασιτέχνες, ενσάρκωσαν με
απόλυτη σοβαρότητα και επαγγελματισμό τους ρόλους, που με τόση προσοχή,
επιμελήθηκε η υπεύθυνη της ομάδας, Κωνσταντίνα Πολίτογλου, με την στή-
ριξη του προέδρου της Κοινότητας Μεσαχώρου, κ. Στράτου Δολτσινιάδη.

Πλήθος κόσμου, γονείς, καθηγητές αλλά και θεατρόφιλοι παρακολούθησαν
και καταχειροκρότησαν την εμφάνιση των μικρών μαθητών, οι οποίοι εργά-
στηκαν σκληρά για να επιτύχουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής του Γραφείου
Τύπου των Πατριαρχείων, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Αναγνωστόπου-
λος, ο οποίος, εκπροσωπώντας τον Οικουμενικό Πατριαρχή κ.κ. Βαρθολο-
μαίο, μετέφερε τις ευχές του και μίλησε για το μήνυμα που παίρνουν μικροί

και μεγάλοι από μια τέτοια διαχρονική
ιστορία. Ο κ. Αναγνωστόπουλος, στο
λόγο του, αναφέρθηκε στην δυστυχία
που βιώνουν τα παιδιά ανά τον κόσμο
και ιδιαίτερα στις πληγείσες από τον
πόλεμο περιοχές, και στην αλληλεγ-
γύη και προσφορά που θα πρέπει να
επικρατεί σε τέτοιες περιπτώσεις.

Την παράσταση παρακολούθησαν ο
Μητροπολίτης Δέρκων κ. Απόστολος,
ο Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Σταύρος
Γιωλτζόγλου, οι οποίοι με τη σειρά
τους μοίρασαν αναμνηστικά του Ζω-
γραφείου στα παιδιά, ο πατέρας Ευάγ-
γελος Αγίου Φωκά και ο πρόεδρος της
Κοινότητας Σταυροδρομίου κ. Γιώργος
Παπαλιάρης, οι οποίοι έδωσαν πολλά
συγχαρητήρια στους συντελεστές. 

Μ.Λ.

Πατριαρχική επίσκεψη
στον Σύνδεσμο
Μουσικοφίλων Πέραν

]Επίσκεψη στον Ιστορικό Σύνδεσμο Μουσικοφί-
λων Πέραν στα Χρυσοβέργεια πραγματοποίησε η

Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος,
συνοδευόμενος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρίας
κ. Μάξιμο και τον Αρχιδιάκονο κ. Ανδρέα.  Απευθυνό-
μενος στους ιεροψάλτες της Πόλης, τόνισε την αξία και
την σημασία του ψαλτικού χώρου και τέχνης στην γε-
νέτειρα αυτών, την Πόλη, προτρέποντας πατρικώς
όλους τους ψάλτες της Πόλης να συμμετέχουν ανελλι-
πώς στην κοινή χορωδιακή προσπάθεια και τον χορό
που πραγματοποιείται στον Σύνδεσμο».  Να σεμνύνε-
στε», τόνισε, «που υπηρετείτε την ιερά τέχνη στην γε-
νέτειρά της, στα ιστορικά αναλόγια του Πατριαρχικού
Ναού και των Ναών της Πόλης μας». Στη συνέχεια, ο
κ.κ. Βαρθολομαίος δεν παρέλειψε να καλωσορίσει, και
επισήμως στον Σύνδεσμο, τον νέο Πρωτοψάλτη των
Πατριαρχείων κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη εξ Θεσσαλονί-
κης, στον οποίο ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα του
καθήκοντα και στη διεύθυνση του χορού. Ανακοίνωσε
δε και την απονομή, προσεχώς, του Οφικίου του Άρ-
χοντος Λαμπαδάριου στον κ. Στυλιανό Φλοίκο. 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου, Αντώνιος Χατζόπουλος, ο οποίος, αφού πρώτα
ευχαρίστησε τον Πατριάρχη για την τιμή της επίσκεψης
και την στήριξή του προς τον Σύνδεσμο ο οποίος λει-
τουργεί από το 1953 με τις ευλογίες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, έκανε μια σύντομη αναφορά στα πε-
πραγμένα του Συνδέσμου και στη συνέχιση των προ-
σπαθειών που γίνονται, τόσο στον ψαλτικό τομέα, μέ-
ρος του οποίου είναι και η επιτυχημένη διεξαγωγή μα-
θημάτων εκκλ. Μουσικής, όσο και στο υπό ίδρυση τμή-
μα εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων και παραδο-
σιακής μουσικής. Επίσης αναφέρθηκε και στην νέα
Ιστοσελίδα του Συνδέσμου, καλώντας όλους τους ψάλ-
τες να ενταχθούν στον χορό του Συνδέσμου και να
στρατευτούν στην κοινή προσπάθεια. 

Ακολούθως ο Σεβ. κ. Μάξιμος εξέφρασε την αισιο-
δοξία του για την πορεία της χορωδίας και των δράσε-
ων του Συνδέσμου, ενώ ο νέος Πρωτοψάλτης ευχαρί-
στησε τον Παναγιότατο για την ύψιστη τιμή προς το
πρόσωπό του, τονίζοντας την αξία της θυσιαστικής και
εθελοντικής συμμετοχής στον χορό του Συνδέσμου αλ-
λά και την αλληλοβοήθεια που πρέπει να υπάρχει με-
ταξύ των μελών για να καρποφορήσει η προσπάθεια
αυτή σε αυτόν τον ιστορικό τόπο για το καλό όλης της
Ρωμιοσύνης. Ακολούθησε μικρή δεξίωση και η καθιε-
ρωμένη, εβδομαδιαία πρόβα του χορού των ιεροψαλ-
τών. =
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]Το 1587 και για τρία χρόνια αποτέλε-
σε στέγη για τον Πατριαρχικό Ναό,

εδώ ανακηρύχτηκε αυτοκέφαλη η Ρωσική
Εκκλησία (1589) ενώ παλαιότερα τελέστη-
καν οι στέψεις των ηγεμόνων της Μολδα-
βίας και τις Βλαχείας που ήταν για περισ-
σότερο από 100 χρόνια μέλη Φαναριώτι-
κων οικογενειών. Ο λόγος γίνεται για τον
ναό της Παναγίας των Παλατίων ή Παναγία
Παραμυθία που ήρθε πρόσφατα στο φως
της δημοσιότητας κατά την εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου με
τίτλο «Με το παρελθόν της κα τον οραμα-
τισμό για το μέλλον, η Εκκλησία της Πανα-
γίας Παραμυθίας- Βλαχ Σαράι». Η εκδήλω-
ση που αφορά μία επιστημονική και ιστορι-
κή συζήτηση διοργανώθηκε από το ομώ-
νυμο Βακούφι της Παναγίας Παραμυθίας
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διάσωσης
Πολιτιστικής κληρονομιάς και τη Μεγάλη
του Γένους Σχολή στην αίθουσα τελετών
της Μεγάλης του Γένους Σχολή, με την
υψηλή παρουσία της Α.Π.Θ του Οικουμενι-
κού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Σκοπός
της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της ιστο-
ρίας και η διάσωση της αλλά και η αναστή-
λωση της παλιάς εκκλησίας που παραμένει

ερειπωμένη. Στα μέσα της δεκαετίας του
1970 έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε,
καταστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος της με
αποτέλεσμα να παραμένει ερειπωμένη μέ-
χρι τις μέρες μας. Στο Φανάρι, κοντά στο
Μετόχι του Παναγίου Τάφου, όλη η περιοχή
και η εκκλησία επίσης ήταν κάποτε ιδιοκτη-
σία των ηγεμόνων της Βλαχίας. Γύρω εκεί
ήσαν χτισμένα τα παλάτια τους, τα «Σαρά-
για της Βλάχας», γι΄ αυτό και η εκκλησία
έγινε ευρύτερα γνωστή ως Βλαχ Σαράι. 

Την έναρξη πραγματοποίησε ο Πρό-
εδρος της Κοινότητας Παναγίας Παραμυ-
θίας Βλαχ Σαράι κ. Λάκης Βίγκας ο οποίος
δήλωσε στην ΗΧΩ: 

«Είναι μεγάλη μας χαρά που ο υπουργός
Πολιτισμού κ. Ναμπί Αβτζή ανταποκρίθηκε
στην πρόταση της κοινότητας Παραμυθίας
και παρευρέθηκε κοντά μας προκειμένου
να λάβει μέρος στην παρουσίαση ενός
ιστορικού μνημείου. Μέσω της παρουσία-
σης αυτής γίνεται μια προσπάθεια ανάδει-
ξης του ιστορικού αυτού μνημείου του 15ου

αιώνα. Σήμερα βρισκόμαστε στην φάση της
έγκρισης των σχεδίων αναστήλωσης του
ναού αφού είναι ένα μνημείο με μεγάλη
ιστορικότητα και παρουσία. Για αυτό άλλω-

στε πραγματοποιήσαμε την εκδήλωση αυ-
τή προκειμένου να γίνει μια προσέγγιση
στο όλο θέμα και να μοιραστούμε το πα-
ρελθόν και το μέλλον αυτής της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. Σκοπός είναι να ονειρευ-
τούμε το παρελθόν και το μέλλον του ναού.
Εμείς καλέσαμε με ένα πανό και τους γεί-
τονες για να συζητήσουμε μέσω μιας νέας
προσέγγισης σχετικά με το πολιτισμικό αυ-
τό μνημείο. Καλέσαμε τον κόσμο για να πα-
ρακολουθήσουν τις ομιλίες σημαντικών
προσώπων, ιστορικών, ακαδημαϊκών κλπ.
Επιδιώκουμε την ανάδειξή του με έναν νέο
τρόπο ώστε να δημιουργήσουμε κοινές
αξίες για την προβολή αυτού του μνημεί-
ου».

Επίσης, στην παρουσίαση αυτή συμμετεί-
χαν μεταξύ άλλων και η πρόεδρος του Συν-
δέσμου Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς και καθηγήτρια Δρ. Ευαγγελία Σαρλάκ.
Με τον τίτλο «Πολιτικές Μνήμης και Φανά-
ρι» συμμετείχε ο Δρ. Μπανού Πεκόλ, «Οι
Ρωμαίικες Ορθόδοξες Εκκλησίες της Οθω-
μανικής Περιόδου» παρουσίασε Δρ. Ζαφέρ
Καρατζά, «Η Ιστορία της Παναγίας Παρα-
μυθίας Βλαχ Σαράι και η Τοπογραφία του
Περιβάλλοντός της» από τον Χαϊρί Φεχμί
Γιλμάζ και τέλος η «Η Κατασκευαστική Τε-
χνική και η Ιστορία του Ναού» από τους
Χουσεϊν Μπαστσετινσελίκ και Αρτεμέλ Μι-
μαρλίκ. 

Δηλώσεις στην ΗΧΩ έκανε και ο καθηγη-
τής της Μεγάλης του Γένους Σχολή κ. Γιάν-
νης Γιγουρτσής. «Η Παναγία Παραμυθία ή
αλλιώς Βλαχ Σαράι είναι μια ιστορική εκ-
κλησία της Κωνσταντινούπολης η οποία
σχετίζεται με πολλούς τρόπους και με το
σχολείο της Μεγάλης του Γένους Σχολή και
φυσικά με την ιστορία του Φαναρίου. Δυ-
στυχώς σήμερα είναι ένα ερείπιο παρόλο
που φέρει μια μεγάλη ιστορία και πονάει η
ψυχή μας που την βλέπουμε σε αυτήν την
κατάσταση. Ελπίζουμε η εκδήλωση αυτή
να κινητοποιήσει φορείς και αρμοδίους για
να χρηματοδοτήσουν την αναστήλωση αυ-
τού του ιστορικού κτιρίου». Ε.Κ.

Ρεσιτάλ πιάνου
στο Ζωγράφειο

]‘Ενα ξεχωριστό μάθημα είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν οι μαθητές του Ζωγραφεί-

ου, λίγο μετά το πέρας των ήδη γνωστών τους σχο-
λικών μαθημάτων.

Πρόκειται για το ιδιαίτερο ρεσιτάλ πιάνου της σο-
λίστ Σεράι Καλελίογλου στο Ζωγράφειο Λύκειο, το
οποίο έχει μπει για τα καλά στο πνεύμα των εορτών
και μαζί με αυτό και όλοι εμείς.

Το «μάθημα» πιάνου αναφερόταν στη ζωή και το
έργο του διακεκριμένου νορβηγού μουσουργού,
Έντβαρντ Γκριγκ, ενός από τους σπουδαιότε-
ρους Σκανδιναβούς συνθέτες της γενιάς του
και τους ιδρυτές της νορβηγικής εθνικής σχολής. Η

κ. Καλέλιογλου παρουσίασε ένα από τα πιο δημο-
φιλή έργα του, το Peer Gynt, μια λυρική σουίτα, που
συνέθεσε για το ομώνυμο θεατρικό έργο του
Ίψεν, και πάνω στο οποίο ξεκίνησε η συνομιλία
σχετικά με τον Νορβηγό συνθέτη. Η μουσική του
Γκριγκ είναι βαθιά ριζωμένη στη νορβηγική λαϊκή
παράδοση. Εντάσσεται στη ρομαντική παράδοση
και χαρακτηρίζεται από τον εκλεπτυσμένο λυρισμό
της. ‘Εργα του Γκριγκ ακούγονται σε πολλές θεα-
τρικές παραστάσεις, μπαλέτα αλλά και στη μεγάλη
οθόνη. 

Η ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση διήρκησε 50
λεπτά στο τέλος της οποίας η κ. Καλελίογλου έλαβε
τιμητική πλακέτα από το διευθυντή του Ζωγραφεί-
ου, κ. Γιάννη Δερμιτζόγλου, ο οποίος την ευχαρίστη-
σε για την ευγενική και ιδιαίτερη της πιανιστική πα-
ρουσίαση, στην φιλόξενη αίθουσα εκδηλώσεων του
Ζωγραφείου. Μ.Λ.

Αναστήλωση
της
εκκλησίας 
Παναγία της
Παραμυθίας
- Βλαχ Σαράι
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]Η εορταστική ατμόσφαιρα δεν έλειψε από
την Πόλη και την ομογένεια, η οποία

φροντίζει να μην στερεί σε κανέναν αυτά που
μπορεί να νιώσει τις Άγιες αυτές Μέρες. Σε αυ-
τό το κλίμα οι Έλληνες της Πόλης γιόρτασαν
μαζί με το Ζωγράφειο και, με τους ήχους του
ακορντεόν του διευθυντή κ. Γιάννη Δεμιρτζό-
γλου, ο οποίος έδινε το ρυθμό της μουσικής,
τραγούδησαν τα παραδοσιακά πρωτοχρονιά-
τικα κάλαντα. 

Η αρχή έγινε μέσα στο Ζωγράφειο Λύκειο,
όπου μαθητές και καθηγητές του σχολείου αλ-
λά και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να
συμμετάσχουν στο καθιερωμένο πλέον έθιμο,
ενώ, αμέσως μετά, όλοι μαζί κατευθύνθηκαν
προς το Ελληνικό Προξενείο για να «τα πουν»
στις προξενικές αρχές. 

Επόμενος σταθμός ήταν το Φανάρι, όπου οι
μαθητές του Ζωγραφείου, συνοδεία του διευ-
θυντή και των καθηγητών τους, της Πατριαρ-
χικής Μ. Του Γένους Σχολής, του Ζαππείου αλ-
λά και νέοι από τον δραστήριο Μορφωτικό και
Καλλιτεχνικό Σύνδεσμο Φερίκιοϊ (ΕΡ.Θ.Ο), τη-

ρώντας την παράδοση, έψαλλαν τα κάλαντα
στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο
και του μετέφεραν τις ευχές.

Ο κ. Βαρθολομαίος, συγκινημένος, ευχήθηκε
υγεία και ειρήνη και αναφέρθηκε στις δυσκο-
λίες που καταδυνάστευσαν την οικουμένη το
περασμένο έτος.  «Εύχομαι αυτός ο ενθουσια-
σμός και η χαρά να σας ακολουθούν όχι μόνο

την επόμενη χρονιά αλλά σε όλη σας τη ζωή.
Στο Γηροκομείο Βαλουκλή που θα πάτε αμέ-
σως μετά, θα συναντήσετε τον Χριστό και εκεί
θα δείτε μια άλλη Βηθλεέμ, είπε μεταξύ άλλων. 

Επίσης αναφέρθηκε και στα δεινά του πλα-
νήτη, τις βίαιες επιθέσεις και τα δυσάρεστα γε-
γονότα που συμβαίνουν σε διάφορες γωνιές
της γης. Μεταξύ άλλων ανέφερε τα λόγια

του_Πάπα Φραγκίσκου που είπε ότι ήδη ζούμε
τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οποίος μάλιστα
διεξάγεται σε διάφορες φάσεις, αμέσως μετά
μίλησε για τη θέση που έχει στη ζωή μας η Ελ-
πίδα την οποία μας την δίνει ο Χριστός. Κάνο-
ντας μια μικρή επισκόπηση στα σημαντικά γε-
γονότα που συνέβησαν καθ’ όλη τη διάρκεια
του 2016 αναφέρθηκε και στην Μεγάλη Σύνο-
δο της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε το κα-
λοκαίρι του 2016. Όπως είπε ο ίδιος: «δυστυ-
χώς απουσίαζαν ορισμένες εκκλησίες. Ελπίζω
να έχουν μετανοήσει που δεν ήρθαν στη Σύ-
νοδο της Κρήτης. Στη Σύνοδο αυτή διαπιστώ-
θηκε για άλλη μια φορά ότι η Ορθόδοξη Εκ-
κλησία είναι μια ζωντανή εκκλησία. Στη Σύνο-
δο αυτή θίξαμε όλα τα προβλήματα. Διότι η εκ-
κλησία δεν ζει για τον εαυτό της αλλά για τον
κόσμο».

Αμέσως μετά την επίσκεψη στο Φανάρι, η
ζωγραφιώτικη οικογένεια και τα μέλη του
ΕΡ.Θ.Ο, επισκέφτηκαν, όπως κάθε χρόνο, το
Γηροκομείο Βαλουκλή. 

Μ.Λ.

Κάλαντα στην Πόλη

]Στο μεγαλύτερο κέντρο πυρηνικών ερευνών και επί της
σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο, το CERN,στη Γενεύη,

θα βρεθεί για πέντε ημέρες το Ζωγράφειο στο πλαίσιο εκπαι-
δευτικού προγράμματος. Πέντε παιδιά του Ζωγραφείου μαζί
με τον καθηγητή τους, Άρη Τσοκώνα θα βρεθούν στα άδυτα
του CERN, στο Ευρωπαϊκό εργαστήριο σωματιδιακής φυσικής
που βρίσκονται φυσικοί για να δουν από κοντά πώς γίνονται
οι έρευνες που καταλήγουν σε σημαντικά επιτεύγματα για την
ανθρωπότητα.

Την Δευτέρα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε ομιλία στην
αίθουσα εκδηλώσεων «Δημητρίου Φραγκόπουλου» του Ζω-
γραφείου, από τον καθηγητή Φυσικής και τέως Διευθυντή της
Ιονίου σχολής Αθηνών, κ. Ευστράτιο Γεωργουδή. Η πρόσκλη-
ση ήταν μια πρωτοβουλία του διευθυντή κ. Γιάννη Δεμιρτζό-
γλου, προκειμένου να ενημερωθούν οι νέοι του Ζωγραφείου
αλλά και όσοι κατάφεραν να παρακολουθήσουν από κοντά τη
διάλεξη αυτή με θέμα «Η έρευνα στο CERN». Κατά την ομιλία
του ο κ. Γεωργουδής καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που
παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τα επιτεύγματα προς την αν-

θρωπότητα από την επιστήμη της Φυσικής. Επίσης, αρκετοί
μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο για την παρουσίαση αυτή, κα-
θώς πολλοί είναι οι φοιτητές που κερδίζουν υποτροφίες και
συνεχίζουν τις σπουδές τους ενώ παράλληλα εργάζονται στο
CERN. Ο κ. Γεωργουδής μίλησε ακόμη για τις σημαντικές πτυ-
χές της επιστήμης αλλά και τον τρόπο λειτουργίας και έρευνας
που πραγματοποιούν από το 1954 οι επιστήμονες, έτος ίδρυ-
σης του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου από 12 χώρες της Ευρώ-
πης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. 

Σήμερα το CERN απασχολεί 3.000 μόνιμους εργαζόμενους,
ενώ περίπου 6.500 επιστήμονες και μηχανικοί αντιπροσω-
πεύουν περίπου 500 πανεπιστήμια και 80 διαφορετικές εθνι-
κότητες. Περίπου το μισό της κοινότητας της σωματιδιακής
φυσικής στον κόσμο, εργάζονται σε πειράματα που οργανώ-
νονται από το CERN. Το CERN είχε προπορευτεί στην εισαγω-
γή της τεχνολογίας του Διαδικτύου, ξεκινώντας στις αρχές του
1980. Στο CERN εργαζόταν, ως έκτακτος ερευνητής, ο Τιμ
Μπέρνερς Λι ο επινοητής του Παγκόσμιου Ιστού δηλαδή της
δημοφιλέστερης, σήμερα, υπηρεσίας του Διαδικτύου. Πιο πρό-

σφατα, το CERN έχει μια μονάδα για την ανάπτυξη του Grid
computing, φιλοξενώντας τα έργα, συμπεριλαμβανομένων
των Enabling Grids for E-Science και LHC Computing Grid. 

Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί στις 6-10 Φεβρουαρίου 2017
μαζί με τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης. Ε.Κ.

Η Φυσική μαγεύει το Ζωγράφειο
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Ο εορτασμός
των Φώτων 
στην Πόλη 
και τη Σμύρνη
]Με λαμπρότητα τελέστηκαν τα Θεοφάνεια από τον Οι-

κουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στο Οικουμενι-
κό Πατριαρχείο στο Φανάρι στην Πόλη, όπου πλήθος κόσμου
παρευρέθηκε την προηγούμενη Παρασκευή για τη μεγάλη
εορτή των Θεοφανείων. Προηγήθηκε Πατριαρχική και Συνο-
δική Θεία Λειτουργία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίο, ο οποίος προέβη και σε χειροτονία πρεσβυτέρου.
Στη συνέχεια, ακολούθησε επιτυχώς η Κατάδυση του Τιμίου
Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο, όπως κάθε χρόνο τα τελευταία
έτη.

Οκτώ άντρες βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να πιά-
σουν τον Τίμιο Σταυρό. Πρόκειται για 5 Έλληνες που ταξί-
δεψαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έναν Αρμένιο,
έναν Βούλγαρο και έναν χριστιανό από την Άγκυρα. Στην
Κωνσταντινούπολη, τον Τίμιο Σταυρό κατάφερε να πιάσει
για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Νίκος Σολής από το Αγρί-
νιο. Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εξω-
τερικών κ. Ιωάννης Αμανατίδης, ο πρεσβευτής της Ελλάδας
στην Άγκυρα, κ.Κυριάκος Λουκάκης και ο γενικός πρόξενος
της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, κ. Ευάγγελος Σέκε-
ρης. Επίσης τα Θεοφάνεια εορτάστηκαν τον Άγιο Στέφανο
και στην Αντιγόνη Πριγκηπονήσων με τη συμμετοχή κληρι-
κών και από το εξωτερικό. Με την ευλογία του Οικουμενι-
κού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και την κανονική άδεια
του Σεβ. Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου, ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ερυθρών κ. Κύριλλος τέλεσε την
Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τον πρωταγιασμό
των Θεοφανείων και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο
νησί της Τενέδου. Επίσης, στη Σμύρνη τελέστηκε η ρίψη του
Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα από τον μητροπολίτη Σμύρνης,
Βαρθολομαίο. =

]Αθήνα. Έχοντας την επιθυμία να
βρεθούν ανάμεσα σε ανθρώπους

που έχουν αφήσει πολύ πίσω τους τα
προτερήματα και τις χαρές της νιότης
και περνούν τα τελευταία χρόνια της
ζωής τους σε κάποιο ίδρυμα, η ομάδα
εθελοντών της Οικουμενικής Ομο-
σπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ-
ΟΜΚΩ) πραγματοποίησε, για τρίτη συ-
νεχόμενη χρονιά, την καθιερωμένη της
επίσκεψη στο γηροκομείο Κωνσταντι-
νουπολιτών στην Ανάβυσσο, ένεκα
των γιορτινών ημερών. Η ομάδα των
εθελοντών, που επισκέφτηκε το γηρο-
κομείο και αποτελούνταν από 8 άτομα,
3 μουσικούς και 5 τραγουδιστές, έψαλ-
λαν στους 40 Πολίτες γηροκομούμε-
νους που φιλοξενούνται στο ίδρυμα, τα
πατροπαράδοτα κάλαντα πολλών πε-

ριοχών, όπως Κων/πολης, Χίου, Πελο-
ποννήσου κ.α. Στη σεμνή αυτή εκδήλω-
ση, η οκταμελής ομάδα εθελοντών με
τα μουσικά τους όργανα, με τα τραγού-
δια και τους χορούς έδωσαν ιδιαίτερο
χρώμα και ζωντάνια γεμίζοντας με
συγκίνηση όλους τους ηλικιωμένους,
που ειδικά αυτές τις γιορτινές μέρες
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να νιώθουν
αγάπη και ζεστασιά. 

Η ευγενική αυτή κίνηση εκ μέρους
των εθελοντών της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ έτυχε θε-
τικής ανταπόκρισης από τον κ. Σταμάτη
Κίσσα, μέλος του διοικητικού συμβουλί-
ου του γηροκομείου και πρόεδρο των
Μουσικοφίλων Αθηνών, ενώ το διοικη-
τικό συμβούλιο για την εύκολη μετακί-
νηση της ομάδας, διέθεσε το μίνι μπας
του γηροκομείου, μια δωρεά του Ιδρύ-

ματος Νιάρχος. 
Επόμενος στόχος της ομάδας εθε-

λοντών, στο πλαίσιο των δράσεων της
ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ, με το Νέο Έτος, είναι να
πραγματοποιήσουν ανάλογη επίσκεψη
και στο Κοσμέτειο Ιδρυμα - Οίκο του
Κωνσταντινουπολίτη, κέντρο φιλοξε-
νίας αναξιοπαθούντων στη Ν. Φιλαδέλ-
φεια. Το κέντρο, που τελεί υπό την επο-
πτεία και ευθύνη λειτουργίας του Νέου
Κύκλου Κων/πολιτών, πρόεδρος του
οποίου είναι ο κ. Νίκος Ουζούνογλου,
έχει υποδεχθεί στα σπλάχνα του από-
ρους αδερφούς, οι οποίοι τακτοποιούν-
ται τους τελευταίους μήνες, σε 33 δω-
μάτια συνολικής χωρητικότητας 50
ατόμων και στους οποίους παρέχονται
οι απαραίτητες ανέσεις ως ένδειξη φι-
λευσπλαχνίας και συμπαράστασης. 

Σύμφωνα με το κ. Δημήτριο Φραν-
τζή, μέλος του διοικητικού συμβουλίου
της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., ο οποίος είχε και την
εποπτεία της εκδήλωσης και της οργά-
νωσης της ομάδας εθελοντών, γίνεται
προσπάθεια να προσφερθούν βοηθή-
ματα σε όλους τους αναξιοπαθούντες,
κάτι που έχει ξεκινήσει ήδη δειλά με
την κατάθεση χρηματικών επιταγών
στους λογαριασμούς 150 – 160 ατό-
μων. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο εί-
ναι η αύξηση του αριθμού των εθε-
λοντών, οι οποίοι μέχρι στιγμής φτά-
νουν των αριθμό των 50 ατόμων από
κάθε επαγγελματικό τομέα κατάρτισης,
και να συνεχιστεί το πλούσιο και ελπι-
δοφόρο έργο της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ σε όσους
περισσότερους τομείς μπορεί να προ-
σφέρει. Μ.Λ.
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ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

]Ίσως παραξενευτείτε με τον τίτλο του σημερινού κειμένου μου,
όμως ειλικρινά σας λέω, αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί

μου αναγνωστές, ύστερα από αρκετή σκέψη τελικά θεώρησα πως
αυτός ο τίτλος δικαιολογείται από όσα αναφέρω στην οδό Ονείρων
μας. Έχοντας στα χέρια μου εδώ και αρκετό καιρό, τρία εκπονήματα,
θα έλεγα τριών πολύ αγαπημένων μου προσώπων, από τα οποία ο
φίλος δε βρίσκεται πλέον στη ζωή, ευκαιριακά θα αναφερθώ σε αυ-
τά τα βιβλία και συγχρόνως στη σχέση μου με τους συγγραφείς τους,
αλλά και στη σύντομη παρουσίαση και αξία αυτών των βιβλίων. 

Θα ξεκινήσω με την καθηγήτρια που δεν είναι άλλη από τη γνωστή
και αγαπητή Ιωάννα Ψαροπούλου-Δόκου, τη “δασκάλα” όπως θα
την αποκαλούσα, τον αξιόλογο άνθρωπο και εκπαιδευτικό που πρω-
τογνώρισα ως μαθητής Λυκείου στη μεγάλη του Γένους Σχολή όταν
ξεκίνησε να μας διδάσκει Βιολογία. Νεαρή αυτή, έφηβοι εμείς. Δε-
χτήκαμε με σεβασμό την παρουσία της και ήμασταν απόλυτα ικανο-
ποιημένοι με τη μέθοδο διδασκαλίας του μαθήματος της. Πάντα έτοι-
μη για τη νέα ενότητα, μας υπαγόρευε την ύλη και ανέλυε τα σχετικά
ακούραστη, έτοιμη να δεχτεί ερωτήσεις και να δώσει απαντήσεις με
σοβαρότητα και όπως έπρεπε, με χαμόγελο στις απορίες μας. Παρ’
ότι είχε να αντιμετωπίσει έφηβους, ήταν σχετικά αυστηρή και ποτέ
δε συγκρούστηκε μαζί μας. Είχε τον τρόπο της ν’ αντιμετωπίζει προ-
βλήματα κατά την ώρα του μαθήματος, να δίνει λύσεις σε αυτά. Πολ-
λοί, από εμάς τους μαθητές της, σήμερα είναι φίλοι της και στις συ-
ναντήσεις μας θυμόμαστε τα περασμένα με συγκίνηση. 

Όμως η Ιωάννα Δόκου δεν περιορίστηκε μόνο στο εκπαιδευτικό
της έργο, αλλά ασχολήθηκε και με το γράψιμο. Πολλά κείμενα, ομι-
λίες της έχουν δημοσιευτεί και τελευταία έγραψε: Το έργο της ζωής
της, το έργο των ονείρων της (όχι φυσικά της βιογραφία της). Το έρ-
γο που τιτλοφόρησε ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1875- 2004  το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
Τσουκάτου, αφού έγινε η σχετική παρουσία του στο Πνευματικό Κέν-
τρο των Κωνσταντινουπολιτών. Μεταξύ δε των παρουσιαστών
ήμουν και εγώ και αυτό με τιμά ιδιαιτέρως. 

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου αυτού σημειώνονται τα εξής: (Σας
παρουσιάζω δυο αποσπάσματα). “Τα βιογραφικά των ομογενών εκ-
παιδευτικών που υπηρέτησαν στο Ζάππειο που γαλούχησαν γενιές
και γενιές με τις γνώσεις τους, το ψυχικό τους κάλλος και δίδαξαν
το ήθος μας με την προσωπικότητα και τη στάση τους, αποτελούν τη
σπονδυλική στήλη του βιβλίου. Εκτός από τα επίσημα στοιχεία των
αρχείων της Σχολής και τις βοηθητικές πηγές, στηρίζεται (η συγγρα-
φή) σε βιώματα, καταθέσεις, πληροφορίες και προσφορές πρόσθε-
της ύλης από παλιές μαθήτριες και φίλους. Το 1975 μήνα Φεβρουά-
ριο, διορίστηκα στο τότε Γυμνάσιο Αρρένων, το οποίο αργότερα ονο-
μάστηκε 1ο Λύκειο Αρρένων Κομοτηνής. Στο χώρο αυτό είχαν την
τύχη να αποκτήσω μαθητές που, στο μέλλον, οι περισσότεροι από
αυτούς διέπρεψαν και διαπρέπουν στον επαγγελματικό τους χώρο.
Πολλοί δε είναι γνωστοί όχι μόνο σε όλη την ελληνική επικράτεια
αλλά και διεθνώς.

Ένας αξιόλογος μαθητής μου στο 1ο Λύκειο Κομοτηνής (πλέον τα
Γυμνάσια και Λύκεια ήταν μικτά) ήταν και ο Ευριπίδης Στυλιανίδης,
στη θεωρητική κατεύθυνση με όνειρο να σπουδάσει νομικός. Και το
πέτυχε με την προσπάθεια, τη μελέτη και γενικότερα, την τάξη στις
σκέψεις του. Τον δίδασκα στην Γ’ τάξη του Λυκείου Αρχαία και Νέα
Ελληνικά. Μάλιστα ως πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου
του Λυκείου άφησε άριστες εντυπώσεις στους συμμαθητές και συμ-
μαθήτριες του αλλά και σε όλους τους καθηγητές του. Ο Ευριπίδης
Στυλιανίδης δεν είναι άλλος σήμερα, από τον γνωστό πολιτικό που

εχρημάτισε βουλευτής Ροδόπης και έφτασε στη θέση του υπουργού
Παιδείας και άλλων υπουργείων. 

Ο Ευριπίδης συγχρόνως διακρίθηκε και ως συγγραφέας αξιόλο-
γων βιβλίων, μεταξύ των οποίων και το τελευταίο του έργο: ΘΡΑΚΗ:
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ... που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μίνωας
και μια από τις παρουσιάσεις του εκπονήματος αυτού έγινε στο Σύλ-
λογο Κωνσταντινουπολιτών στην Καλλιθέα, όπου παραβρέθηκα και,
μάλιστα, δάσκαλος και μαθητής, συγκινημένοι, θυμηθήκαμε πολλά
από το παρελθόν. Το βιβλίο που σας ανέφερα είναι μια μελέτη για
τον τόπο του. Στον πρόλογο του αναφέρει ο ίδιος: “Έπειτα από είκοσι
χρόνια επίμονων προσπαθειών πολιτικών και εθνικών αγώνων για
την πατρίδα μου, τη Ροδόπη, τη Θράκη, θεώρησα ηθική, πολιτική και
εθνική υποχρέωση μου να συγγράψω αυτή τη μελέτη για τον τόπο
μου”.

Το βιβλίο διαβάζεται πολύ ευχάριστα, επειδή είναι γραμμένο σε
λιτό, κατανοητό ύφος, διανθίζεται με φωτογραφικό υλικό και, το
σπουδαιότερο, παρέχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες, ανεκτίμητα
στοιχεία για τη Θράκη, την εκεί μουσλουμανική μειονότητα και τις
διάφορες προτάσεις του συγγραφέα για την ανάδειξη της Θράκης.
Συνιστώ ανεπιφύλακτα κάθε Έλληνας να διαβάσει και να μελετήσει
και ορισμένα σημεία του έργου. Σίγουρα θα ωφεληθεί.

Στην τρίτη ενότητα του σημερινού μου γραπτού θα αναφερθώ,
όπως δηλώνει και ο τίτλος του, σε ένα φίλο. Σε ένα φίλο αλησμόνητο.
Σε ένα ευγενέστατο άνθρωπο, φίλο της ειρήνης, που τον χαρακτή-
ριζε κυρίως η πραότητα και η μετριοφροσύνη. Πρόκειται για το Με-
γαρευμιώτη παιδικό μου φίλο, το Βασίλη Φραγκόπουλο, ο οποίος
εδώ και μερικά χρόνια πριν προλάβει να είναι παρών στην παρου-
σίαση του βιβλίου του ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ, τελείως αιφνιδιαστι-
κά, έφυγε από τη ζωή. 

Ο Βασίλης, πάντα ήρεμος, αγαπητός στους φίλους του, ήταν πρό-
θυμος να συζητήσει μαζί τους οποιοδήποτε θέμα, αφού διέθετε
γνώσεις πολλές, χιούμορ και κυρίως, με την πλούσια επιχει -
ρηματολογία του υποστήριζε τις απόψεις του με ήπιο τρόπο. 

Το πρώτο του έργο “Επιστροφή στη Φωτιά” που το χαρακτήριζε
ως νουβέλα, παρουσιάστηκε στο Πνευματικό Κέντρο των Κωνσταν-
τινουπολιτών πριν από μερικά χρόνια, λίγο μετά το θάνατο του. Ιδι-
αίτερη δε συγκίνηση μου προκαλεί το γεγονός της παρουσίασης του
έργου  αυτού, αφού μου είχε προτείνει να το παρουσιάσω και ο ίδιος
να κάθεται δίπλα μου ως φίλος μου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Το εκπόνημα του κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Τσουκάτου και
όπως σημειώνεται είναι. Μια στοχαστική οιονεί αυτοβιογραφική
οδύσσεια αυτογνωσίας στην Κωνσταντινού πολη της δεκαετίας του
‘60”. Είναι το πρώτο από τα τρία μυ θι στορήματα που πρόλαβε να
ολοκληρώσει” Το τέταρτο μυθιστόρημα του έμεινε ημιτελές. 

Χωρίς να είναι λογοτέχνης ή να έχει ιδιαίτερη συγγραφική εμπει-
ρία ο Βασίλης κατάφερε να γράψει ένα αξιόλογο έργο δίνοντας την
εντύπωση πως έχει γραφεί από έναν έμπειρο συγγραφέα – λογοτέ-
χνη. Επίσης, το έργο του αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να παρουσια-
στεί και ως σενάριο για ταινία με κύρια χαρακτηριστικά την παρα-
στατικότητα και το γοργό ύφος, την αμεσότητα στο λόγο αλλά και τη
στοχαστική, φιλοσοφική διάθεση γραφής. 

Στο εξώφυλλο του βιβλίου διαβάζει ο αναγνώστης “Με οδηγό ένα
σημείωμα – γρίφο που ανακαλύπτει (ο αφηγητής) στη βιβλιοθήκη
της γιαγιάς του, θα περιπλανηθεί για μέρες στους χειμωνιάτικους,
χιονισμένους δρόμους της Κωνσταντινούπολης ως υποψήφιος αυ-
τόχειρας, ψάχνοντας τα σημάδια της φωτιάς μιας άλλης ζωής. Θα
βυθιστεί στους κόσμους των παιδικών και εφηβικών του χρόνων,
θα συναντηθεί ξανά με τους τόπους και τους ανθρώπους του μεγά-
λου λαβύρινθου που είναι η Πόλη όπου ως άλλος Οδυσσέας θα πα-
ρασυρθεί, θα μαγευτεί, θα χαθεί αναζητώντας απεγνωσμένα τον

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ
Κανείς θνητός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς όνειρα και χωρίς ιδανικά
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Ερμού & Νίκης 1, Σύνταγμα S210 3213959 
Αγ. Αλεξάνδρου 5, Εμπορικό Κέντρο Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο 210 9840733, Faχ 210 9840373 

Εργαστήριο: 25ης Μαρτίου 79, Περιστέρι S 210 5759345
Χονδρική πώληση: 6984595524, email: baklavasepe@gmail.com

Ο καλύτερος πολίτικος μπακλαβάς στην Αθήνα. Με αγνά γνήσια προϊόντα. 
Για την παραδοσιακή γεύση που βρίσκετε μόνο στην Κωνσταντινούπολη. 
Τραγανός μπακλαβάς με φυστίκι ή καρύδια. Όπως εσείς τον προτιμάτε.
Απαράμιλλο πολίτικο τσουρέκι με μαστίχα και μαχλέπι.
Αλλά και καζάντιμπι με την παραδοσιακή συνταγή. 

ΕΞΟΔΟΣ 
(Α,Β, Γ ΤΟΜΟΣ)

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΕΣ 
ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ

(βιογραφία)

ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ 
Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ:
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΣ ΜΠΕΛ ΕΠΟΚ
(δοκίμιο)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΝΕΛΛΗΣ:
Άνθρωπος στο τρένο
(μυθιστόρημα)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ:
Κάθε μέρα ο

έρωτας
(Επιμέλεια:

Μαρία
Θεοδώρου

Μτφ: Πέτρος
Χατζόπουλος

(δοκίμια)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ: 
AddThis Sharing Buttons
(μυθιστόρημα)

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ:

ΤΣΙΑΝΓΚ ΤΕΝΤ: 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ

ΖΩΗΣ ΣΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Μτφ: Δημήτρης

Αρβανίτης
(διήγημα)

ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ
επιλογές

χαμένο τρόπο των πραγμάτων”. 
Όλα όσα σας ανέφερα παραπάνω πιστεύω να απέδειξαν τη σχέση μου με αυτά

τα τρία προσφιλή μου πρόσωπα και εκείνο, που χωρίς να το γνωρίζουν τα συνδέει
μαζί μου. Είναι δε η αγάπη, η εκτίμηση, η φιλία, οι ειλικρινείς σχέσεις. Είναι κυρίως
οι αναμνήσεις μου. 

Ακριβώς σε στιγμές περισυλλογής και περιδιάβασής μου στο χώρο των ιδεών,
διάφορες συνειρμικές σκέψεις με οδηγούν συχνά σε μια τάση, ορμή έκφρασης
συναισθημάτων μου για πρόσωπα και γεγονότα που έχουν σημαδέψει ποικιλο-
τρόπως τη ζωή μου και φυσικά, αισθάνομαι ευτυχής που είχα και έχω την τύχη
να γνωρίσω και να συνδεθώ μαζί τους και συγχρόνως να κατέχουν μια σημαντική,
πολύτιμη θέση στο βιβλίο των αναμνήσεων μου.   
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

]Ένα παλιό, νεοκλασικίζον στη μορφή κτίριο
στην αρχή της οδού Ερατοσθένους, δίπλα

στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, πρόκειται να
στεγάσει, έπειτα από ριζική ανακατασκευή και επέ-
κταση, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Βασίλη και
Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα. Με συνολική επιφά-
νεια που θα ανέρχεται περίπου σε 7.000 τ.μ., με τις
προδιαγραφές που απαιτούνται σήμερα από ένα
σύγχρονο μουσείο και- το σημαντικότερο- με τις
σχετικές εγκρίσεις και άδειες να βρίσκονται πλέον
σε καλό δρόμο, η περιπέτεια της δημιουργίας του
φαίνεται να τελειώνει οριστικά. 

Δεκαεννέα χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη
αναγγελία της ίδρυσης του Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, σε σχέδια μάλιστα του φημισμένου αρχιτέ-
κτονα Μινγκ Πέι αλλά σε έναν χώρο όπου γρήγορα
αποκαλύφθηκε ότι έκρυβε το Λύκειο του Αριστοτέ-
λη, αλλαγές και τροποποιήσεις έγιναν στο μεταξύ,
καθώς και διαμαρτυρίες αναφορικά με τις διάφορες
χωροθετήσεις του κτιρίου. 

Μπορεί το μουσείο να μην έχει πλέον την υπο-
γραφή του Πέι ούτε να βρίσκεται σε περίοπτη θέση,
με την ανέγερσή του ωστόσο στεγάζεται μια συλλο-
γή που θεωρείται από τις σημαντικότερες διεθνώς.
Εργα μεγάλων καλλιτεχνών, όπως των Πικάσο,
Τζιακομέτι, Σαγκάλ, Σεζάν, Βαν Γκογκ, Καντίνσκι,
Τζάκσον Πόλοκ, Φράνσις Μπέικον και Κλέε, θα φι-
λοξενηθούν στις αίθουσές του, ενώ περιοδικές εκ-
θέσεις διεθνούς επιπέδου αναμένονται επίσης κατά
το πρότυπο της λειτουργίας του μουσείου στην Αν-
δρο. 

Σε 1.255 τ.μ. θα αναπτυχθεί η μόνιμη συλλογή
του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, 450
τ.μ. καταλαμβάνει η αίθουσα περιοδικών εκθέσεων,
ενώ αμφιθέατρο 222 θέσεων και χώρος πολλα-
πλών εκδηλώσεων, αναψυκτήριο, κατάστημα, βι-
βλιοθήκη και αναγνωστήριο συνθέτουν το μουσείο. 

«Το εξωτερικό κέλυφος του παλαιότερου κτίσμα-
τος επί της Ερατοσθένους 13 και Αγίου Σπυρίδωνος
διατηρείται και το νέο μουσείο τοποθετείται μέσα σε
αυτό ως προσθήκη καθ΄ ύψος,ενώ επεκτείνεται και
στο όμορο οικόπεδοπου βρίσκεται στον πεζόδρομο
του Αγίου Σπυρίδωνα με το οποίο γίνεται συνένω-
ση» λέει ο αρχιτέκτονας Αλέξης Βικέλας, ο οποίος
έχει αναλάβει τη μελέτη του κτιρίου, και προσθέτει
ότι «η αποκατάσταση του παλαιού τριώροφου νε
οκλασικού κελύφους θα διατηρήσει όλα τα στοιχεία
που έχουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, ενώ η σύγ-
χρονη προσθήκη θα είναι ένας λιτός, ορθογώνιος
όγκος με καθαρές γραμμές που θα βρίσκεται σε
υποχώρηση ως προς το διατηρητέο κτίσμα». Ο στό-
χος είναι άλλωστε το παλιό και το νέο κτίριο να μην
«ανταγωνίζονται» μεταξύ τους. 

Ισόγειο, ημιώροφος, πέντε όροφοι και πέντε υπό-
γεια θα αναπτυχθούν πίσω και πάνω από το παλαιό
κτίριο. Η κύρια είσοδος του μουσείου θα βρίσκεται
στον πεζόδρομο του Αγ. Σπυρίδωνος, όπου θα βρί-
σκεται και μία ακόμη, δευτερεύουσα. Το κτίριο θα
διαθέτει δύο κλιμακοστάσια με γυάλινους ανελκυ-
στήρες και με την πίσω όψη τους στην αυλή του
μουσείου από όπου θα εισέρχεται άπλετο φως. 

Πωρόλιθος χρώματος μπεζ και υαλοστάσια
αλουμινίου είναι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν

στις όψεις της επέκτασης, φεγγίτες προβλέπονται
στο ύψος της ψευδοροφής και στη στέψη του κτιρίου
μια μετόπη ως αρχιτεκτονικό τελείωμα. Οσον αφορά
το παλιό κτίριο, «όλα τα διακοσμητικά στοιχεία των
όψεων (φουρούσια,κορνίζες και γείσα) θα αποκα-
τασταθούν στην αρχική τους μορφή» διαβεβαιώνει
ο κ. Βικέλας. Θα καθαιρεθούν όμως τα ξύλινα κου-
φώματα μαζί με τα εξώφυλλα και τους κοινούς υα-
λοπίνακες για να αντικατασταθούν με σύγχρονα.
«Αλλά πριν από οτιδήποτε άλλο επιβάλλεται η δομι-
κή αποκατάσταση αυτού του κτίσματος, που αντιμε-
τωπίζει σοβαρά στατικά προβλήματα σε συνδυασμό
με πολύ υψηλή διάβρωση» προσθέτει ο ίδιος. Επι-
πλέον στον πεζόδρομο θα γίνουν επεμβάσεις για τη
διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ
προτείνεται και γενικότερη αναμόρφωση της ανη-
φορικής πλατείας. Από την είσοδο ο επισκέπτης θα
εισέρχεται στον χώρο όπου θα υπάρχουν το εκδο-
τήριο εισιτηρίων, το γραφείο παροχής πληροφο-
ριών και η ασφάλεια. Στα δεξιά της εισόδου διαμορ-
φώνεται μικρό καθιστικό και στα αριστερά χώρος
για τη συγκέντρωση ομάδων ξενάγησης. Δίπλα στο
φουαγέ θα βρίσκονται το κατάστημα, το βεστιάριο
και οι χώροι υγιεινής, ενώ στον ημιώροφο θα λει-

τουργεί η καφετέρια, η οποία θα επεκτείνεται και
στον εξωτερικό χώρο, που θα διαμορφωθεί με φύ-
τευση, καθιστικά και στοιχεία νερού. 

Οι μόνιμες εκθέσεις με τις συλλογές του μουσείου
θα αναπτυχθούν σε τέσσερις ορόφους και, όπως
λέει ο διευθυντής του μουσείου Κυριάκος Κουτσο-
μάλλης, περί τα 150 έργα της συλλογής θα εκτε-
θούν σε αυτές. Στον πέμπτο όροφο εξάλλου θα βρί-
σκονται τα γραφεία της διοίκησης και άλλοι βοηθη-
τικοί χώροι. 

Οι περιοδικές εκθέσεις του μουσείου στις οποίες
θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα θα παρουσιάζονται
στο πρώτο υπόγειο. Στο δεύτερο διαμορφώνεται η
βιβλιοθήκη (και ψηφιακή), καθώς και το αναγνω-
στήριο. Στο τρίτο υπόγειο βρίσκεται το αμφιθέατρο
με παρασκήνια, βοηθητικούς χώρους, βεστιάριο,
φουαγέ και χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων, στο τέ-
ταρτο οι αποθηκευτικοί χώροι για έργα τέχνης και
εργαστήρια, ενώ στο πέμπτο μικρό πάρκινγκ. Το νέο
Μουσείο των Αθηνών έχει ‘’αδελφική σχέση’’ με το
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, της Άνδρου, το οποίο
από το 1986 φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι εκθέσεις με-
γάλων καλλιτεχνών, Ελλήνων και ξένων. =

Ανοίγει τις «πύλες» του
το νέο Μουσείο Βασίλη

& Ελίζας Γουλανδρή

]Πάντοτε, αλλά κυρίως στις κατ’εξοχήν άγιες
μέρες της Χριστιανοσύνης, όπως αυτές του

«Δωδεκαημέρου», η Εκκλησία του Χριστού, βιώ-
νοντας τα κοσμοσωτήρια γεγονότα της κατά Σάρκα
Γεννήσεως του Θεανθρώπου, της Περιτομής και
της Βαπτίσεώς Του, στέλνει μηνύματα αγάπης,
αδελφοσύνης, ειρήνης και ελπίδας στην ταραγμένη
και σπαρασσόμενη ανθρωπότητα. 

Πιστοί στην Παράδοση και στις άγραφες εθιμικές
διατάξεις της ομογένειας, κλήρος και λαός της Ι.
Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων(μιας, από τις τέσ-
σερις, με ποίμνιο, Μητροπόλεις του Σεπτού Κέντρου
της Ορθοδοξίας στη χώρα όπου αυτό βρίσκεται),
βίωσαν κι εφέτος το εόρτιο «Δωδεκαήμερο», υπό
την πρωτοστασία και καθοδήγηση πάντοτε του Σεβ.
Ποιμενάρχη κ. Ιακώβου σε όλα τα θρησκευτικά και
πολιτιστικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Πρίγ-
κηπο, στη Χάλκη και στην Αντιγόνη. 

Η ι. ακολουθία της εορτής των Χριστουγέννων
τελέσθηκε ταυτόχρονα στους ι. Ναούς Αγίου Νικο-
λάου Χάλκης και Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκή-
που, όπου, αντίστοιχα ιερούργησαν ο Πανιερ. Αρ-
χιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος και ο Σεβ.
Ποιμενάρχης κ. Ιάκωβος. Ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρί-
της κ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος, λέκτορας σε
Παν/μιο της Αγγλίας, ήταν και πάλι παρών, συμμε-

τέχοντας στις ι. ακολουθίες των εορτών του «Δω-
δεκαημέρου», πλαισιώνοντας μαζί με τον ι. κλήρο
της Μητροπόλεως τον οικείο Ποιμενάρχη και δίνον-
τας, με τα εξαίρετα φωνητικά του προσόντα, χροιά
γλυκύτητας, κατανύξεως και ιεροπρέπειας στις ιε-

ροτελεστίες. Ικανοποιητικό, για τα δεδομένα της
εποχής, ήταν το πλήθος του εκκλησιάσματος στον
Ι. Ναό Παναγίας Πριγκήπου, ανάμεσα στο οποίο
υπήρχαν και αρκετοί χριστιανοί άλλων ομολογιών.
Παρούσες ήταν εκεί και οι κρατικές αρχές(έπαρχος

και δήμαρχος των Πριγκηποννήσων), που παρακά-
θισαν και στο γεύμα που πρόσφερε η οικεία εκκλη-
σιαστική επιτροπή σε παραλιακό κέντρο του Νησι-
ού. 

Η ι. ακολουθία της κατά Σάρκα Περιτομής του
Χριστού εψάλη επίσης ταυτόχρονα και στα δύο νη-
σιά. Ο Σεβ. Κ. Ιάκωβος χοροστάτησε στον Ι. Ν. Πα-
ναγίας Πριγκήπου. Επακολούθησε δεξίωση του εκ-
κλησιάσματος στην αίθουσα τελετών του μητροπο-
λιτικού μεγάρου και ένα εορτοστικό πρόγραμμα με
επίκαιρα ποιήματα, ύμνους και τραγούδια που εκτέ-
λεσαν με επιτυχία οι μαθητές του ομογενειακού μας
Δημοτικού σχολείου στην Πρίγκηπο, υπό την καθο-
δήγηση των δασκάλων τους ελλογιμ. κ. κ. Αγνής Νι-
κολαϊδου και Στέλιου Καραγιάννη. Ήταν παρούσα
και η υποδιευθύντρια του σχολείου. 

Από το Σεβ. κ. Ιάκωβο έγινε και η κοπή της πα-
τροπαράδοτης βασιλόπιτας, το τυχερό νόμισμα της
οποίας «έπεσε» στην κ. Δ. Γιαμανόγλου. 

Η ι. ακολουθία των Θεοφανείων εψάλη και στα
τρία νησιά, αλλά η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και
ο καθαγιασμός των υδάτων πραγματοποιήθηκε
εφέτος στην Αντιγόνη. 

Κατάμεστος από εκκλησίασμα ήταν ο ι. Ναός Αγί-
ου Ιωάννου του Προδρόμου Αντιγόνης, όπου ο Σεβ.
κ. Ιάκωβος ιερούργησε συνεπικουρούμενος από

ΕΟΡΤΙΟ «ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ» ΣΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
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ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ
ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ

ΓΛΥΚΕΣ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ:
700 γρ. γάλα φρέσκο

300 γρ. κρέμα γάλακτος
35-36  % λιπαρά
160 γρ. ζάχαρη

2 αυγά
6 κρόκοι αυγών

80 γρ. κορν φλάουερ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ:
1 πακέτο φύλλο κρούστας

250 γρ. βούτυρο
κλαριφιέ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ:
500 γρ. ζάχαρη

300 γρ. νερό
100 γρ. γλυκόζη

φλούδες από ένα λεμόνι

ΓΑΛΑΚΤΟ-
ΜΠΟΥΡΕΚΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ:
Σε μια κατσαρόλα αδειάζουμε
το γάλα και την κρέμα γάλα-
κτος και τα βάζουμε στη φωτιά.
Ανακατεύουμε τη ζάχαρη με το
κορν φλάουερ και τα αυγά
(ολόκληρο και κρόκους). Πριν
πάρει βράση το γάλα ρίχνουμε
το 1/3 στο μείγμα των αυγών
και ανακατεύουμε. Το αδει-

άζουμε μέσα στο υπόλοιπο γάλα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα.
Μόλις δέσει η κρέμα και αρχίσει να κοχλάζει την κατεβάζουμε
από τη φωτιά. Την αδειάζουμε πάνω από τα φύλλα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:
Σε ένα ταψί 25 Χ38 εκ. τοποθετούμε ένα-ένα τα φύλλα,
βουτυρώνοντάς τα, έτσι ώστε οι άκρες τους να εξέχουν από το
ταψί. Αυτήν τη διαδικασία την κάνουμε χρησιμοποιώντας τα μισά
από τα φύλλα. Αδειάζουμε την κρέμα ζεστή. Διπλώνουμε τις
άκρες των φύλλων πάνω από την κρέμα και συνεχίζουμε με τα
υπόλοιπα φύλλα τα οποία θα καλύπτουν μόνο το εσωτερικό του
ταψιού (να μην εξέχουν οι άκρες τους). Χαράζουμε  ελαφρώς
σε κομμάτια με προσοχή και ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο στους 160ºC για 1 ώρα τουλάχιστον έως ότου
ροδίσουν τα φύλλα. Βγάζουμε από το φούρνο και σιροπιάζουμε
με το κρύο σιρόπι που έχουμε φτιάξει προηγουμένως,
βράζοντας τη ζάχαρη, το νερό,τη γλυκόζη και τις φλοίδες
λεμονιού για 4 λεπτά (4 λεπτά από το σημείο βρασμού). =

ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ

MAΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
ΜΕ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΥΛΙΚΑ
(Για 30 περίπου ντολμάδες):

1 μεγάλο λάχανο
1 κιλό κρεμμύδια ψιλοκομμένα

400 γρ. ελαιόλαδο
200 γρ. ρύζι

3 κουταλιές της σούπας 
κουκουνάρια

2 κουταλιές της σούπας σταφίδες
μαύρες

αλάτι-πιπέρι
1 πρέζα κανέλα

½ φλιτζάνι μαϊντανός ψιλοκομμέ-
νος

100 γρ. ντομάτα τριμμένη

Αναμνήσεις από την Πόλη θα μαγειρεύουμε μαζί από αυτές τις στήλες της Ηχούς, που
έρχεται από την Βασιλεύουσα όλο γεύση και άρωμα Βοσπόρου.  

ΛΑΧΑΝΟ-
ΝΤΟΛΜΑΔΕΣ

ΜΕ ΡΥΖΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Ξεπλένουμε καλά τα κρεμμύδια, τα σουρώνουμε και
τα βάζουμε σε ένα τηγάνι. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο και
τα κουκουνάρια, τα σοτάρουμε ελαφρά και προσθέ-
τουμε τα υπόλοιπα υλικά (εκτός από το λάχανο) ανα-
κατεύοντας για 2-3 λεπτά.
Βράζουμε σε μια κατσαρόλα το λάχανο, αφαιρούμε
ένα-ένα τα φύλλα τυλίγουμε τα ντολμαδάκια και τα το-
ποθετούμε στη σειρά μέσα σε μια κατσαρόλα. Προσθέ-
τουμε 2½ φλιτζάνια νερό, τα σκεπάζουμε με ένα πιάτο
και τα βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 1 ώρα και 30 λε-
πτά. =

Γλυκές αναμνήσεις από την Πόλη μου θύμισε η πρόταση που μου έκανε ο Ανδρέας να
συμμετέχω σε αυτή την Κωνσταντινουπολίτικη εφημερίδα, που για πρώτη φορά είναι
στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα. Γλυκές αναμνήσεις λοιπόν για μένα και όσους έχουν
επισκεφθεί την Πόλη των πόλεων κι έχουν γευθεί τα γλυκά της θα είναι όσα θα σας πα-
ρουσιάζω σε αυτή την σελίδα. 

τον ιερό κλήρο της Μητροπόλεως του. Παρέστησαν
συμπροσευχόμενοι άρχοντες οφφικιάλιοι της Μ. τ.
Χ. Ε. , εκπρόσωπος του διπλωματικού σώματος της
Ελλάδας στην Πόλη, εκπαιδευτικοί, κοινοτικοί πα-
ράγοντες, δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και λήπτες
στιγμιοτύπων για λογαριασμό τηλεοπτικών κανα-
λιών που απαθανάτισαν τα πρόσωπα που συμμε-
τείχαν στα ιερά «δρώμενα» μέσα κι έξω από τον ι.

Ναό. Παρούσες και πάλι οι τοπικές κρατικές
αρχές(έπαρχος και δήμαρχος με την ακολουθία
τους). Σημειωτέον ότι σε όλες τις ι. ακολουθίες που
πραγματοποιήθηκαν στις εορτές του «Δωδεκαημέ-
ρου» η αστυνομία ήταν παρούσα στην είσοδο κάθε
ι. Ναού προς αποτροπή κάθε ενδεχόμενου δυσά-
ρεστου επεισοδίου. Τους χορούς διηύθυνε ο μου-
σικολ. Άρχων Λαμπαδάριος κ. Α. Παριζιάνος βοη-

θούμενος από ιεροψάλτες της Μητροπόλεως Πριγ-
κηποννήσων. 

Η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού πραγματοποι-
ήθηκε στα ήρεμα νερά του λιμανιού του Νησιού.
Οκτώ κολυμβητές(μεταξύ αυτών και μια γυναίκα)
έλαβαν μέρος στη φιλότιμη προσπάθεια για την
ανάσυρσή Του. Η «παρθενική» συμμετοχή, στην
ομάδα των κολυμβητών, του 13χρονου Αντώνη
Παριζιάνου, εγγονού του ομώνυμου εκπαιδευτικού
και ιεροψάλτη, στέφθηκε από επιτυχία, διότι αυτός
κατάφερε να κρατήσει το Σταυρό, όταν ξέφυγε από
το χέρι κάποιου άλλου που τον έπιασε πρώτος. Το
συγκεντρωμένο πλήθος χειροκρότησε και επευφή-
μισε το νεαρό, που απέδειξε με την τόλμη του ότι εί-
ναι ζηλωτής της εκκλησιαστικής και λαϊκής μας πα-
ράδοσης. Ο Σεβ. κ. Ιάκωβος επέδωσε σ’όσους συμ-
μετείχαν στην ομάδα των κολυμβητών αναμνηστι-
κά μετάλλια(προσφορά της οικείας εκκλ. επιτροπής)
και άλλα δώρα(προσφορά του ίδιου). 

Επακολούθησε γεύμα αγάπης σε δυο παρακεί-
μενα παραλιακά Κέντρα του Νησιού, που παρέθεσε
η εκκλ. επιτροπή, στην τράπεζα του οποίου παρα-
κάθισαν 185 συνδαιτυμόνες(μεταξύ αυτών και οι
εκπρόσωποι των τοπικών αρχών). Ο Σεβ. Ποιμε-
νάρχης έκοψε στο τέλος και τη βασιλόπιτα, το τυχε-
ρό νόμισμα της οποίας «έπεσε» στον ελλογιμ. κα-
θηγητή και Άρχοντα Οφφικιάλιο της Μητροπόλεως
Πριγκηποννήσων κ. Κων/νο Θεοδωρίδη. 

Ο κύκλος των ι. ακολουθιών των εορτών του

«Δωδεκαημέρου» «έκλεισε» την επομένη, εορτή της
Συνάξεως του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού
Ιωάννου, στον πανηγυρίσαντα φερώνυμο ι. Ναό
στο Φανάρι, μετόχιο της Αρχιεπισκοπής Σινά, όπου
ο Σεβ. κ. Ιάκωβος χοροστάτησε και έψαλε ο μουσι-
κολ. κ. Α. Παριζιάνος βοηθούμενος από ιεροψάλτη
της Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων. Λόγω του ότι
εκείνη την ημέρα επικρατούσε δριμύ ψύχος και πυ-
κνή χιονοθύελλα (με αποτέλεσμα να διακοπεί η
ατμοπλοϊκή συγκοινωνία από και προς τα Πριγκη-
πόννησα), το εκκλησίασμα ήταν ελάχιστο. =

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΜΙΡΤΖΗΣ

Ιδιοκτήτης & Υπ. Διευθ. : 
Ανδρέας Ρομπόπουλος

Ιδρυτής: Χαράλαμπος Ρομπόπουλος
Sahibi ve Sorumlu Müd.:

Andrea Rombopulos

Οικονομική Διεύθυνση: Πάνος Γκανάς
e-mail: ihotispolis@ihotispolis.com 

web: ihotispolis.com
Διεύθυνση – Adres: Parmakkapı Tel sokak

No 5/2 Beyoğlu 
Tel/Fax: 0090 – 212 – 251 - 3248
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Αναζήτηση εργασίας: 
οδηγίες προς «ναυτιλλομένους»  για
καλύτερη προετοιμασία και επίτευξη στόχων

]H ανεργία εν μέσω οικονομικής κρίσης αποτελεί μια κατάσταση που εμπε-
ριέχει πολλές εναλλαγές συναισθημάτων: δυσαρέσκεια, απογοήτευση, ελ-

πίδα, αισιοδοξία, αποφασιστικότητα… Το άτομο περνά από διάφορες μεταπτώσεις
και αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο την ανεργία. Μετά το αρχικό σοκ, έρχεται
η συνειδητοποίηση της κατάστασης ανεργίας. Και τώρα τί; Τί μπορώ και τί πρέπει
να κάνω, ώστε να έχω πάλι τον έλεγχο και να μπω ξανά στην αγορά εργασίας
ακόμα και σε αυτούς του δύσκολους καιρούς; Παρακάτω δίνονται μερικές χρήσι-

μες συμβουλές για σένα που αναζητάς
εργασία.

Θετική σκέψη: Όταν ξεκινήσεις την
αναζήτηση εργασίας, είναι σημαντικό
να έχεις θετική αυτοεκτίμηση. Χρειάζε-
ται να «οπλιστείς» με θάρρος και υπο-
μονή καθώς η διαδικασία εύρεσης ερ-
γασίας μπορεί να πάρει χρόνο. Αρχικά
είναι σημαντικό ως εν δυνάμει εργαζό-
μενος να ανασυντάξεις τις δυνάμεις

σου. Η αποδοχή της κατάστασης ακόμα και της απόρριψης βοηθά πολύ. Είναι χρή-
σιμο να αναρωτηθείς τί έφταιξε και έχασες τη δουλειά σου ή τί φταίει που δεν
μπορείς να βρεις γρήγορα άλλη. Η αυτοαξιολόγηση είναι σημαντική για το παρα-
κάτω βήμα.

Αυτογνωσία: να ξέρεις ποιος είσαι, τί διαθέτεις, τί μπορείς να πετύχεις…ποια εί-
ναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου, οι ικανότητες και δεξιότητές σου,
τα τυπικά προσόντα και η εμπειρία σου κτλ. Σε αυτό μπορούν επίσης να σε βοη-
θήσουν εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι – σε δημόσιους και ιδιωτικούς φο-
ρείς – που με τα κατάλληλα εργαλεία (τεστ και συμβουλευτική συνέντευξη) θα σε
υποστηρίξουν στην κατανόηση του εαυτού σου.

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας: το πιο βασικό «ατού» για να προσεγγίσεις έναν
εργοδότη είναι το βιογραφικό σημείωμα στο οποίο καταγράφονται όλα όσα έχεις
καταφέρει μέχρι τώρα (σπουδές, επαγγελματική εμπειρία, ξένες γλώσσες, γνώση
χειρισμού Η/Υ, διπλώματα οδήγησης και άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος).
Υπάρχουν στο διαδίκτυο και σε οδηγούς καριέρας πλήθος δειγμάτων βιογραφι-
κών σημειωμάτων, καθώς και συνοδευτικών επιστολών. 

Στοχοθέτηση: σκέψου τί θα ψάξεις και ιεράρχησε τις εναλλακτικές σου. Αρχικά
επικεντρώσου στον τομέα που έχεις περισσότερη εμπειρία ή εκπαίδευση, αλλά
μην αποκλείσεις και άλλες προτάσεις. Είναι σημαντικό να μην έχεις παρωπίδες,
αλλά να είσαι ευέλικτος, με ανοιχτό μυαλό για αξιοποίηση των μεταβιβάσιμων δε-
ξιοτήτων σου και όσων έχεις αποκτήσει ως τώρα σε κάποια πρόταση σχετική ή
μη με την εμπειρία σου. Μην απορρίπτεις θέσεις πρακτικής άσκησης ή εθελοντικής
εργασίας – ειδικά στην αρχή της σταδιοδρομίας σου. Ακόμα και η δυνατότητα
ημιαπασχόλησης είναι σημαντική. Θα μπορέσεις να αποκτήσεις εμπειρία και απο-
λαβές, ενώ παράλληλα θα έχεις χρόνο να ψάχνεις και για κάτι καλύτερο.

Οργάνωση: ξεκίνα νωρίς το πρωί την αναζήτηση, κράτα καθημερινό «ημερο-
λόγιο» των κινήσεών σου (αγγελίες που βρήκες, email που έστειλες, τηλέφωνα
που πήρες, εκκρεμότητες που έχεις). Μη διστάζεις να επικοινωνείς με τους εργο-
δότες και να έχεις ανατροφοδότηση. 

Εύρεση αγγελιών: το διαδίκτυο και οι εφημερίδες είναι βασικές πηγές αγγελιών.
Σημαντικό είναι επίσης να αξιοποιήσεις και την αυθόρμητη αναζήτηση (αποστολή
βιογραφικού απευθείας στον εργοδότη χωρίς αναγγελία θέσης ή παράδοση του
βιογραφικού ιδιοχείρως). Η ανεργία δεν είναι ντροπή-δεν παρακαλείς,  αλλά ζη-
τάς να προσφέρεις εργασία.

Δίκτυο γνωστών: συστήνεται να ενημερώσεις το οικογενειακό, φιλικό και ευ-
ρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για το γεγονός ότι αναζητάς εργασία. 

Συνέντευξη: σημαντικά στοιχεία είναι η συνέπεια στην ώρα της συνάντησης, η
πλήρης γνώση του βιογραφικού σου, η πληροφόρηση για τον εργοδότη-εταιρεία
(όσο αυτό είναι εφικτό), η σωστή επιλογή ντυσίματος, η χειραψία, η στάση του σώ-
ματος, η βλεμματική επαφή, η συγκέντρωση την ώρα της συνέντευξης και φυσικά
η προβολή των θετικών σου χαρακτηριστικών και της εργατικότητάς σου. Μην ξε-
χάσεις να κρατήσεις στοιχεία του συνεντευκτή, καθώς αποτελεί πρόσωπο ανα-
φοράς για σένα. Δείξε το ενδιαφέρον σου στέλνοντας μια ευχαριστήρια επιστολή
και κράτα «ζεστή» την επαφή με ένα τηλεφώνημα μέσα στις επόμενες μέρες.

Τέλος…οπλίσου με υπομονή, επιμονή και αισιοδοξία και πίστεψε στον εαυτό σου
και στις ικανότητές σου για το καλύτερο! Καλή δύναμη και καλή επιτυχία! =

ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ,
ψυχολόγος και
σύμβουλος
επαγγελματικού
προσανατολισμού
& σταδιοδρομίας

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 
ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,

]Με πλήρη επιτυχία, με τη βοήθεια της κατάλλη-
λης ορμονικής θεραπείας, αντιμετωπίζεται, πλέ-

ον, η πρόωρη εμμηνόπαυση, που πλήττει εκατομμύρια
γυναίκες ηλικίας 30-40 χρόνων σε όλο τον κόσμο.
Υπολογίζεται ότι μία γυναίκα στις 250 στις ηλικίες κά-
τω των 30 ετών και μία στις 100 σε ηλικία κάτω των
40 ετών εμφανίζουν πρόωρη εμμηνόπαυση, η οποία
οφείλεται στην πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια, κατά
την οποία εξαντλούνται ή υπολειτουργούν τα ωοθυ-
λάκια,ακόμα και από την εφηβεία.

«Σε φυσιολογικές συνθήκες, η ωοθηκική ανεπάρ-
κεια εμφανίζεται στην εμμηνόπαυση,όταν έχουν απο-
μείνει λιγοστά ωάρια και ωοθυλάκια στις ωοθήκες»,
λέει ο Δρ. Βασιλόπουλος. 

«Η απώλεια των ωοθυλακίων, που παράγουν
υψηλά επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης κα
τά τον έμμηνο κύκλο, έχει ως συνέπεια να ελαττώ
νονται ραγδαία τα επίπεδα των οιστρογόνων και
έτσι η γυναίκα να εκδηλώνει συμπτώματα όπως εξά
ψεις, διαταραχές ύπνου, ξηρότητα κόλπου και πόνο
κατά την σεξουαλική επαφή (δυσπαρευνία). Αυτά
φυσιολογικά αρχίζουν να αναπτύσσονται μετά τα
4550 έτη. Στην περίπτωση της πρώιμης ωοθηκικής
ανεπάρκειας, όμως, τέτοιου είδους συμπτώματα
και, κυρίως, η αμηνόρροια, εκδηλώνονται σε έφηβα
κορίτσια ή σε 20άρες ή 30άρες γυναίκες, δηλαδή πο
λύ νωρίς για να έχει μπει η γυναίκα στην κλιμακτή
ριο».

Αν και από τις νεαρές γυναίκες με αμηνόρροια μό
νο το 210% θα διαγνωστούν τελικά με πρώιμη ωο
θηκική ανεπάρκεια, η έγκαιρη διάγνωση της διατα
ραχής είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί δίχως θερα
πεία συνοδεύεται από υψηλό κίνδυνο επιπλοκών,
όπως η οστεοπόρωση και η καρδιαγγειακή νόσος.
Επιπρόσθετα, σε αρκετές περιπτώσεις σχετίζεται με
ορισμένα νοσήματα, τα οποία πρέπει διαγνωστούν
και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων
& Γυναικολόγων (ACOG), η εξάντληση ή δυσλειτουρ-

γία των ωοθυλακίων, που οδηγεί στην ωοθηκική ανε-
πάρκεια, μπορεί να οφείλεται σε χρωμοσωμικές ανω-
μαλίες κυρίως του χρωμοσώματος Χ (όπως η λεγό-
μενη γοναδική δυσγενεσία με ή χωρίς σύνδρομο
Turner, και το σύνδρομο του εύθραυστου Χ), να είναι
απόρροια χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας για
καρκίνο και να σχετίζεται με  πολλαπλές ενδοκρινικές
παθήσεις (π.χ. υποπαραθυρεοειδισμό και υποαδρενα-
λισμό). Λιγότερο συχνά είναι επακόλουθο διηθητικών
ή λοιμωδών νόσων (π.χ. παρωτίτιδα) ή ακόμα και εγ-
χειρήσεων στην πυελική χώρα. Στο 4% των περιπτώ-
σεων υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για αυτοάνοσο
νόσημα, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των περι-
πτώσεων (έως και στο 80-90%) η αιτιολογία της είναι
άγνωστη και έτσι χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής. 

Το πρώτο βήμα για τη διάγνωση είναι να αποκλει
στεί το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης και στη συνέχεια
να ληφθεί το ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστο
ρικό και να υποβληθεί το κορίτσι σε μερικές εξετά
σεις.

Το ACOG τονίζει ότι, για να διαγνωστεί ένα κορίτσι
ή νεαρή γυναίκα με πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια,
πρέπει να έχει ακανόνιστο έμμηνο κύκλο για τουλάχι-
στον τρεις συνεχείς μήνες (δίχως να έχει προηγηθεί
λήψη αντισυλληπτικών ή να πάσχει από σύνδρομο πο-
λυκυστικών ωοθηκών), καθώς και να είναι διαταραγ-
μένα τα επίπεδα ορισμένων ορμονών στο αίμα της
(πολύ υψηλή FSH και χαμηλή οιστραδιόλη) σε δύο ξε-
χωριστές αιματολογικές εξετάσεις, που πρέπει να γί-
νονται με απόσταση τουλάχιστον τεσσάρων εβδομά-
δων η μία από την άλλη. 

«Μία γυναίκα ηλικίας κάτω των 40 ετών με αμη-
νόρροια επί 3 ή περισσότερους μήνες, η οποία έχει
FSH σε εμμηνοπαυσιακά επίπεδα, δηλαδή πάνω από
30-40 mlU/mL ανάλογα με το εργαστήριο, πληροί τα
διαγνωστικά κριτήρια της πρώιμης ωοθηκικής ανε-
πάρκειας», τονίζει ο Δρ. Βασιλόπουλος. «Η γυναίκα
αυτή μπορεί να έχει και οιστραδιόλη κάτω από 50
pg/ml, γεγονός που υποδηλώνει απουσία ωοθυλα-
κίων ή μη λειτουργικά ωοθυλάκια, αλλά τα επίπεδα
της FSH θεωρούνται τα πιο καθοριστικά».

Και συνεχίζει: «Τη διάγνωση διευκολύνει πολύ η αι-
ματολογική εξέταση ΑΜΗ, που αναδεικνύει το πρό-
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
Η ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΝΕΑ ΥΓΕΙΑΣ  και OMOΡΦΙΑΣ

]Η ΥOTUEL all in one είναι καλλυν-
τική οδοντόκρεμα με ηγετική θέση

στην προστασία και λεύκανση των δον-
τιών παγκοσμίως, προσφέροντας λεύ-
κανση με τον κορυφαίο λευκαντικό πα-
ράγοντα Carbamide Peroxide (Υπεροξεί-
διο Καρβαμιδίου), καθαριότητα τόσο τις
εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές σκου-
ρόχρωμες κηλίδες των δοντιών , ενίσχυ-
ση της δομής του σμάλτου  και προστασία
από πέτρα & τερηδόνα. Με ουδέτερο pH
και 11% ξυλιτόλη, χωρίς sls (δε δημι-
ουργεί αφρό) επιτρέπει την καθαριότητα
σε βάθος ακόμη και για τα πιο ευαίσθητα
δόντια.

Χρησιμοποιείστε την καθημερινά 3
φορές την ημέρα και χαρείτε την καλ-
λυντική της αίσθηση από την πρώτη κιό-
λας στιγμή ενώ, αξίζει να σημειωθεί ότι
διατίθεται σε μαύρη συσκευασία με ου-
δέτερη γεύση και σε λευκή με δροσερή
γεύση μέντας!

YOTUEL PEN 

]Τη σειρά συμπληρώνει και το YOTUEL pen που καινοτομεί στη φροντίδα
και την προστασία της στοματικής υγιεινής, αποτελώντας ένα εύχρηστο

teeth gloss για λεύκανση σε κάθε στιγμή της ημέρας, αναδεικνύοντας τη
φυσική λευκότητα των δοντιών αφαιρώντας τους εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς λεκέδες με Carbamide Peroxide (για 60 εφαρμογές). Επιπλέον, βελ-
τιώνει την ανθεκτικότητα του σμάλτου των δοντιών λόγω του φθοριούχου
καλίου και, προσφέρει δροσερή αναπνοή
ανάμεσα στα γεύματα.  Το YOTUEL pen διαρ-
κεί για 60 εφαρμογές.

]Η αδυναμία της επιδερμίδας να συγκρατήσει την
υγρασία μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως ο

τύπος δέρματος, η ηλικία, η διατροφή αλλά και σε εξωτερι-
κούς παράγοντες όπως ο ήλιος, ο αέρας, το κρύο ή και ο
κλιματισμός. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο ορός natural-
serum ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ προσφέρει ενισχυμένη ενυδάτωση
για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος.

Τα  naturalserum, είναι τα προϊόντα που βρίσκονται στην
αιχμή της σύγχρονης κοσμητολογίας γιατί προσφέρουν με-
γιστοποίηση των αποτελεσμάτων και  καλλυντική ευχαρί-
στηση. Τα SERUM έχουν  υψηλότερη συγκέντρωσης δρα-
στικών συστατικών, από οποιοδήποτε άλλο προϊόν περι-
ποίησης , έχουν της μεγάλης διεισδυτικότητας ακόμα και
στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας και καινοτόμο
μηχανισμό δράσης. Τα  naturalserum έχουν φυσική σύ-
σταση έως και  98%, με υψηλή συγκέντρωση δραστικών
συστατικών  και πρωτοποριακά συστήματα μεταφοράς,
που δρουν στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας προ-
σφέροντας ολιστική φροντίδα. Η σειρά naturalserum πε-
ριλαμβάνει 4 όρους : Ενυδάτωσης – Λάμψης - Kατά των
ρυτίδων –Σύσφιγξης.

ΈΛΑΙΟ – ΚΡΕΜΑ 
ΓΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ 
ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΡΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

βλημα της μειωμένης ωοθηκικής εφεδρείας πολύ νω-
ρίτερα από την κλινική της εμφάνιση, ειδικά σε συν-
δυασμό με το γυναικολογικό υπερηχογράφημα ωο-
θηκών και τον κλασικό ορμονολογικό έλεγχο της 2ης-
4ης ημέρας της περιόδου».

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, ο ειδικός ιατρός απο-
κλείει, επίσης, το ενδεχόμενο να πάσχει η ασθενής
από άλλες παθήσεις που διαταράσσουν τον έμμηνο
κύκλο, όπως οι διαταραχές του θυρεοειδούς και τα
αυξημένα επίπεδα προλακτίνης στο αίμα, και λαμβάνει
λεπτομερές οικογενειακό ιστορικό, γιατί τα κορίτσια με
συγγενή πρώτου βαθμού με πρώιμη εμμηνόπαυση
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο πρώιμης ωοθηκικής
ανεπάρκειας.

Πολύ σημαντικό είναι, επίσης, το ατομικό ιστορικό,
αφού μπορεί να εμπλέκονται αυτοάνοσα νοσήματα,
προηγούμενες εγχειρήσεις, χημειοθεραπείες ή ακτι-
νοθεραπείες.

Όταν οριστικοποιηθεί η διάγνωση, η γυναίκα θα
υποβληθεί σε πρόσθετες εξετάσεις, όπως έλεγχο κα-
ρυότυπου (για ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμα-
λιών) και επινεφριδικών αντισωμάτων και διακολπικό
υπερηχογράφημα, ειδικά αν η ασθενής επιθυμεί να
αποκτήσει στο μέλλον παιδιά διότι μερικά συνυπάρ-
χοντα προβλήματα (π.χ. επινεφριδική ανεπάρκεια)
μπορεί να απειλήσουν την έγκυο και το μωρό της. 

Η θεραπεία της πρώιμης ωοθηκικής ανεπάρκειας
«γίνεται πάντοτε με ιδιαίτερη ευαισθησία στις σωμα-
τικές και συναισθηματικές ανάγκες των νεαρών ασθε-
νών, ειδικά όταν είναι έφηβες οι οποίες ούτως ή άλ-
λως βρίσκονται σε ηλικία των έντονων αναπτυξιακών
αλλαγών, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά και τον
ψυχισμό τους», προσθέτει ο Δρ. Βασιλόπουλος.

Η κύρια θεραπεία είναι η ορμονική, αφού πρέπει να
αντικατασταθούν οι  ορμόνες που φυσιολογικά θα πα-
ρήγαγαν οι ωοθήκες έως την εμμηνόπαυση. Στόχος
της ορμονοθεραπείας δεν είναι μόνο να καταπραϋν-
θούν τα συμπτώματα, αλλά να υποστηριχθεί η οστική,
η καρδιαγγειακή και η σεξουαλική υγεία της ασθε-
νούς. Οι ορμόνες χορηγούνται σε διάφορα σχήματα,
συνήθως μακροχρόνια και είναι ασφαλείς. 

Η γυναίκα πρέπει, επίσης, να προσέχει τη διατροφή,
το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας και γενικά τον
τρόπο ζωής της (π.χ. πρέπει να αποφεύγει το κάπνι-
σμα) για να προστατευθεί ακόμα περισσότερο από τις
επιπλοκές της κατάστασής της, ιδιαίτερα από την πρό-
ωρη οστεοπόρωση και την καρδιοπάθεια.

Όσον αφορά στη γονιμότητα, αυτή μπορεί να δια-
τηρηθεί ακόμα κι αν η γυναίκα διαθέτει λίγα μόνο λει-
τουργικά ωοθυλάκια. Όντως, τα υπάρχοντα στοιχεία
δείχνουν ότι, παρά τη διάγνωση της πρώιμης ωοθη-
κικής ανεπάρκειας, ποσοστό έως και 10% των ασθε-
νών επιτυγχάνει φυσική εγκυμοσύνη, ακόμα και χρό-
νια μετά τη διάγνωση. Ωστόσο, οι περισσότερες δύ-
σκολα θα μείνουν έγκυες με δικά τους ωάρια και έτσι
συνήθως υποβάλλονται σε εξωσωματική με δανεικά
ωάρια.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να γίνει εγκαίρως η
διάγνωση, γι’ αυτό ο Δρ. Βασιλόπουλος συνιστά σε
όλες τις γυναίκες με παράγοντες κινδύνου, όπως
γνωστή αυτοανοσία (π.χ. ρευματοειδή αρθρίτιδα, συ-
στηματικό ερυθηματώδη λύκο, νόσο Crohn, ελκώδη
κολίτιδα, λεύκη, ψωρίαση, θυρεοειδίτιδα Hashimoto
κ.λπ.), οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης
ή ατομικό ιστορικό χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας
ή εγχείρησης για αφαίρεση κύστης ενδομητρίωσης,
να υποβάλλονται σε ορμονολογικο έλεγχο νωρίς και
τακτικά. Τέλος θα πρέπει να τους προτείνεται η λύση
της κατάψυξης ωαρίων, ακόμα και πριν από την ηλικία
των 35 ετών. =

]Το AROMΑ SVELT BODY FIRMING OIL – IN
– CREAM είναι πλούσιο σε φυτικά έλαια προ-

ϊόν με δράση σύσφιξης, τόνωσης και αναζωογό-
νησης, θρέφει το δέρμα βελτιώνοντας την υφή
και την ελαστικότητά του, σε συνδυασμό με μασάζ.
Τα αιθέρια έλαια αγκαλιάζουν το σώμα με μικρο-
σταγονίδια και απορροφούνται τέλεια μέσω του
μασάζ καθώς η υφή του προϊόντος είναι ειδικά
σχεδιασμένη για να το διευκολύνει. Αφήνει την
επιδερμίδα πιο σφριγηλή, λεία, απαλή και τονω-
μένη ώστε μέρα με τη μέρα να ανακτά τη ζωτικό-
τητά της. Χρήση: εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα
το πρωί ή και το βράδυ στις περιοχές που είναι πιο
επιρρεπής στη χαλάρωση (μηροί, κοιλιά,
μπράτσα). Τα προϊόντα Decleor στην Ελλάδα δια-
τίθενται σε επιλεγμένα φαρμακεία, στα Carelab
by Attica και στα καταστήματα Beautycom.

ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ
ΣΤΑΓΟΝΕΣ 

ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Χρήση: Πρωί και βράδυ πριν
από την κρέμα ημέρας και
νύχτας. Χρησιμοποιήστε τον
για τουλάχιστον 1 μήνα,
2 φορές το χρόνο.
Η χρήση του μπορεί 
να είναι και συνεχής.
Συνδυάζεται και 
με τους υπόλοιπους ορούς
της σειράς naturalserum.



Χτίστε ένα ισχυρό βιογραφικό
με το διεθνές πρότυπο ECDL

Η PEOPLECERT, διεξάγοντας εκατομμύρια εξετάσεις σε περισσότερες από 160 χώρες, αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των εξετάσεων και πιστοποιήσεων. 
Μέσω της PEOPLECERT, επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο αναβαθμίζουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και επιτυγχάνουν τους στόχους τους με διεθνώς 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, όπως το Quality Software Development, το ITIL®, το PRINCE2®, το COBIT®5, το ECDL, ISO, αλλά και ένα πρωτοποριακό σύστημα 
γλωσσομάθειας, το LanguageCert. 

ΕCDL Profile   - το ECDL στα μέτρα σας
 

Γιατί ΕCDL;
 

Τ :  210 37 29 100W : www.ecdl.gr  

Οργανισμοί και επιχειρήσεις, για είναι πιο παραγωγικοί και 
ανταγωνιστικοί, έχουν ανάγκη από εκπαιδευμένα στελέχη με αποδείξεις 
ότι γνωρίζουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποδοτικά.

Τα προγράμματα πιστοποίησης ECDL αναγνωρίζονται από Ελληνικές 
εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, από το ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο 
Ελληνικό Δημόσιο, από Πανεπιστήμια, Κρατικούς Φορείς και Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Σας δίνoυν αυτοπεποίθηση. 
Σας διαφοροποιούν - είτε σπουδάζετε, είτε εργάζεστε. 

Το πρόγραμμα ECDL Profile πιστοποιεί ότι διαθέτετε γνώσεις και 
δεξιότητες υψηλού επιπέδου στην χρήση των δημοφιλέστερων 
εφαρμογών γραφείου. Αποδεικνύει ότι μπορείτε να δουλέψετε 
καλύτερα και γρηγορότερα. 

Αλλά επειδή δεν χρησιμοποιούν όλοι την τεχνολογία για τους ίδιους 
λόγους μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας ECDL Profile. 

Επιλέξτε τις δεξιότητες που απαιτεί η δουλειά ή οι σπουδές σας και 
πιστοποιηθείτε μόνο για αυτές δημιουργώντας το δικό σας ECDL 
Profile. Ανά πάσα στιγμή πιστοποιηθείτε για επιπλέον δεξιότητες 
χτίζοντας το ECDL Profile σας.

500
Online Proctoring
εξετάσεις

24/7/365
Υπάλληλοι
πλήρους απασχόλησης

180
Διαφορετικές
εξετάσεις

σε paper & web based
εξετάσεις

160 χώρες
διεξαγωγής
εξετάσεων 

24 γλώσσες   10,000
εξεταστικά
κέντρα


