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ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΝΤΟΥΜΗ

]Είναι γεγονός ότι όλοι οι παρα-
γωγικοί φορείς της χώρας

αναμένουν με αγωνία το κλείσιμο
της αξιολόγησης του 3ου Μνημονί-
ου, με στόχο ν’ ανασάνει η οικονομία
και να φύγει η πολιτική και οικονομι-
κή αβεβαιότητα.

Η κυβέρνηση βλέποντας τα περι-
θώρια να στενεύουν επικίνδυνα
αποφάσισε στο Eurogroup απλά να
ξανανοίξει την διαπραγμάτευση με
στόχο την προνομοθέτηση κάποιων
δημοσιονομικών μέτρων που θ’
αφορούν κυρίως το διάστημα από το
2019 και μετά, όταν θα έχει λήξει το
τρέχον πρόγραμμα.

Το μείγμα πολιτικής που έχει ακο-
λουθήσει η κυβέρνηση με δική της
ευθύνη μέχρι τώρα είναι αυτό της
υπερφορολόγησης, μισθών, συντά-
ξεων, εισφορών και ελευθέρων
επαγγελματιών το οποίο δημιουργεί
ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και δημο-
σιονομικών ελλειμμάτων, όσο και αν
κυβέρνηση πανηγυρίζει για την
οριακή αύξηση στο ΑΕΠ το 2016, η
οποία μάλιστα είναι αισθητά μειωμέ-
νη λόγω ακριβώς και της πολιτικής
αβεβαιότητας που έχει δημιουργη-
θεί.

Αυτό που κάνει αίσθηση βέβαια,
είναι η επιμονή της κυβέρνησης σε
συγκεκριμένα αντίμετρα ως προς τα
μέτρα που ζητούν οι δανειστές τα
οποία φθάνουν το 2% του ΑΕΠ και
συγκεκριμένα τα 3.6 δισ. ευρώ. Σε
αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση ορα-
ματιζόμενη την υπεραπόδοση της οι-
κονομίας από το 2019 και μετά, επι-
ζητά την μείωση του ΕΝΦΙΑ ή κάποι-
ων άλλων φόρων ως αντιστάθμισμα
στην μείωση του αφορολόγητου ορί-

ου καθώς και στην κατάργηση της
προσωπικής διαφοράς στις συντά-
ξεις.

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση επι-
χειρεί στην αύξηση ενός φόρου άμε-
σα ή έμμεσα ν’ απαντήσει με την μεί-
ωση ενός άλλου φόρου δαπάνης,
προσπαθώντας όπως αναφέρει να
εξασφαλίσει δημοσιονομικό χώρο.

Αυτό όμως που δεν ακούμε που-
θενά, και δεν προτείνεται ως αντι-
στάθμισμα είναι συγκεκριμένες με-
ταρρυθμίσεις και δεσμεύσεις απέ-
ναντι στην αγορά, την επιχειρηματι-
κότητα, τις εξαγωγές, την γραφει-
οκρατία, την καινοτομία, τις νεοφυείς
επιχειρήσεις, την επιτάχυνση ανα-
διάρθρωσης κόκκινων δανείων, τις
φοροαπαλλαγές για συγκεκριμένους
κλάδους επιχειρήσεων που προσ-
λαμβάνουν καθώς και για το περι-
βόητο άνοιγμα των κλειστών επαγ-
γελμάτων.

Μήπως έχει ξεχάσει η κυβέρνηση
ότι το πλήθος των παραπάνω μεταρ-
ρυθμίσεων, ακολουθούν τις δανει-
ακές συμβάσεις από το 2012 και με-
τά και περιγράφονται ρητώς;

Έχει αγνοηθεί πλήρως για παρά-
δειγμα η εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ
που μιλούσε για μεταρρυθμίσεις με
αναπτυξιακό χαρακτήρα;

Το μόνο θέμα που φαίνεται αυτή
την στιγμή να συζητείται και να παί-
ζει στην επικαιρότητα είναι αυτό των
ομαδικών απολύσεων που επιμένει
το ΔΝΤ στην αύξηση του ορίου, στο
πλαίσιο μεγαλύτερης ευελιξίας στην
αγορά εργασίας.

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση ν’ ανθί-
σταται μόνιμα και να διαμαρτύρεται
σ’ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα που
επηρεάζει χιλιάδες εργαζόμενους,

για να φαίνεται ότι διαπραγματεύε-
ται, γιατί δεν προτείνει μια σειρά από
μεταρρυθμίσεις τόσο στον ιδιωτικό
τομέα όσο και στον ευρύτερο δημό-
σιο, με όχημα την αξιολόγηση όλων
υπαλλήλων ανεξαιρέτως και με την
υιοθέτηση ενός ενιαίου προσοντο-
λογίου αλλά και μηχανισμού μόνιμης
κινητικότητας για πιο αποτελεσματι-
κή κάλυψη των θέσεων;

Πώς είναι δυνατόν να κλείσει μια
αξιολόγηση μόνο με παζάρι ποσο-
στών, οριζόντιων μειώσεων τώρα,
με κάποια αντίστοιχη ελάφρυνση
φόρων στο μέλλον, όταν οι βασικές
γενεσιουργές αιτίες της ύφεσης δεν
θεραπεύονται;

Η αγορά για να λειτουργήσει χρει-
άζεται επενδύσεις, οι επενδύσεις
ρευστότητα και η ρευστότητα με την
σειρά της, ένα σταθερό φορολογικό
περιβάλλον το οποίο θα πλαισιώνε-
ται από μεταρρυθμίσεις στην αγορά
αγαθών και υπηρεσιών ώστε να
προστατεύονται οι ίσες ευκαιρίες και
ο ανταγωνισμός.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι θα
πρέπει η κυβέρνηση αφενός να κλεί-
σει άμεσα την αξιολόγηση ώστε να
μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά
με κάποια κανονικότητα χωρίς τις
σκιές και τους αιφνιδιασμούς νέων
φόρων, αλλά και να προταθούν και
να συμφωνηθούν ως αντίμετρα,
συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που
θα δίνουν ώθηση στην αγορά και θα
προωθούν την αποτελεσματικότητα
τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιω-
τικού τομέα με απώτερο στόχο την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

=

Ο Μελέτης Ρεντούμης
είναι οικονομολόγος τραπεζικός

]Καθώς πλησιάζει η 16η Απρι-
λίου, σημαντικότατη ημέρα

στην ιστορία της σύγχρονης Τουρ-
κίας, ας δώσουμε ένα περίγραμμα
για τον τρόπο με τον οποίο τα ευρω-
παϊκά μέσα αντιμετωπίζουν το περι-
βόητο δημοψήφισμα.

Ένα δημοψήφισμα που θα μετα-
σχηματίσει την Τουρκία από κοινο-
βουλευτική δημοκρατία σε προεδρι-
κή. Η απόφαση αυτή του προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν ειλημ-
μένη. Εδώ και καιρό.  Η τροπή όμως
που πήραν τα πράγματα μετά το
πραξικόπημα του περυσινού Ιουλίου
τον οδήγησαν σε σκληρή αντιπαρά-
θεση με την Ευρώπη. Και εάν η αν-
τιπαράθεση ήταν με τα ακραία λαϊκί-
ζοντα στοιχεία της ευρωπαϊκής πο-
λιτικής ίσως και να μην εδημιουργεί-
το μείζον θέμα. Όμως ο Τούρκος
πρόεδρος βρίσκεται στα μαχαίρια με
φιλελεύθερους πολιτικούς, όπως η
Καγκελάριος Άνγγελα Μέρκελ και  ο
Ολλανδός πρωθυπουργός και
θριαμβευτής των πρόσφατων εκλο-
γών Μαρκ Ρούτε.

Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που
ισχυρίζονται κι έχουν βάσιμα επιχει-
ρήματα περί αυτού ότι η ρητορική
του Τούρκου προέδρου απευθύνεται

κυρίως στο εσωτερικό ακροατήριο.
Βασικός στόχος του είναι η προσέλ-
κυση ψηφοφόρων, ενθαρρύνοντας
το δυνατόν, το εθνικιστικό φρόνημα
των ψηφοφόρων. Δεν είχε άλλο λό-
γο να υπενθυμίσει τον ρόλο Ολλαν-
δών στη Σρεμπρένιτσα της Βοσ-
νίας… στις αρχές της δεκαετίας του
1990… Εφόσον το ΝΑΙ επικρατήσει
στο δημοψήφισμα, ο πρόεδρος που
θα αναδειχθεί στις εκλογές του
2019 θα έχει σημαντικές εξουσίες
στα χέρια του. Το γεγονός αυτό, η
συγκέντρωση των εξουσιών, κατα-
δικάσθηκε  σε έρευνα επιτροπής του
Συμβουλίου της Ευρώπης.

Μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου,
όπως γράφεται σε μεγάλες ευρω-
παϊκές εφημερίδες όπως ο Γκάρν-
τιαν και ο Μόντ , ο πολύπειρος Ερν-
τογάν αξιοποίησε όλες τις απειλές
που μπορεί να παρουσιάστηκαν για
να πείσει τους Τούρκους πολίτες ότι
υπάρχει ανάγκη μιας διαφορετικής
δημοκρατίας, για να πάει μπροστά η
χώρα τους. Το αφήγημα που δημι-
ούργησε περιέκλειε κάθε κακό που
συνέβαινε στην Τουρκία το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα. Από τα τρο-
μοκρατικά κτυπήματα του ΡΚΚ ή του
ISIS έως τη συνεχή επίκληση των

ΑΝΑΔΙΦΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΚΙΑ
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Γκιουλενιστών ως των ηθικών αυ-
τουργών του πραξικοπήματος για να
αποδείξει ότι μόνον με τη συνταγμα-
τική αλλαγή αυτά όλα θα εκλείψουν.

Ο Ερντογάν βρίσκεται στην πρώ-
τη γραμμή της τουρκικής πολιτικής
ζωής από το 2002. Για δεκαπέντε
ολόκληρα χρόνια!! Και παραμένει
στην πρώτη γραμμή. Έχει πίσω του
μία τεράστια  επικοινωνιακή μηχα-
νή που προετοιμάζει  κάθε λέξη,
κάθε εμφάνιση,  κάθε διαφημιστικό
στην τηλεόραση,  με κύριο σύνθη-
μα «Για μία ισχυρή Τουρκία ψηφί-
στε ΝΑΙ». Ο κόσμος μπορεί να είναι
κουρασμένος μετά από τόσα χρό-
νια που το ίδιο κόμμα ηγείται της
πολιτικής ζωής, όμως δεν έχει δει
κάτι άλλο που να αντισταθμίζει την
κατάσταση.

Η αντιπολίτευση δεν διαθέτει τον
χαρισματικό αυτόν ηγέτη που θα
μπορούσε να τραβήξει το κάρο.. . Ο
σημερινός αρχηγός των Κεμαλι-
στών, Κιλιντσάρογλου απέχει πολύ
από την αίγλη και την εμπιστοσύνη
που αποπνέει ο Ταγίπ Ερντογάν στον
απλό Τούρκο πολίτη. Ουσιαστικά ο
σημερινός πρόεδρος παίζει χωρίς
αντίπαλο.

Σε γενικές γραμμές λίγες μέρες
πριν από το δημοψήφισμα θα λέγα-
με ότι οι Τούρκοι ψηφόροι είναι μοι-
ρασμένοι. Το ΝΑΙ μπορεί να είναι
μπροστά, όχι όμως με ποσοστά άνω
του 60% όπως θα επιθυμούσε ο
Ερντογάν. Οι κυβερνώντες προ -
σδοκούν πολλά και από τις ψήφους
του εξωτερικού. Δεν θα πρέπει να
μας διαφεύγει το γεγονός ότι στις
τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλο-
γές ο Ερντογάν είχε λάβει από τους
Τούρκους ψηφοφόρους της Γερμα-
νίας ποσοστό 60%, 10% υψηλότερο
απ’ ό,τι στην Τουρκία. Γι αυτό και η
κυβέρνηση ήθελε τόσο πολύ να γί-
νουν προεκλογικές εκστρατείες στις
χώρες αυτές. Γι’ αυτό και την άρνη-
ση της Γερμανίας, της Αυστρίας, αλ-
λά και της Ολλανδίας τις βάφτισαν
ισλαμοφοβία. Αμέσως χαρακτήρισαν
την εκστρατεία υπέρ του ΝΑΙ αλλά
και την Τουρκία ως θύματα μία ευ-
ρωπαϊκής συνωμοσίας. Δεν ήταν λί-
γες οι φορές που ευρωπαίοι πολιτι-
κοί χαρακτηρίστηκαν από τούρκους
ομολόγους τους ρατσιστές και φασί-
στες.

Σύντομα θα γνωρίζουμε όλοι τι
ακριβώς θα συμβεί στην Τουρκία
καθώς επίσης και πώς θα αντιμετω-
πίσουν το αποτέλεσμα που θα υπάρ-
ξει οι διάφορες  πλευρές.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ

]Πώς αλλάζουν οι καιροί;  (Ευτυχώς δηλαδή!)
Η επικαιροποίηση της εικόνας του Τούρκου!

To κάποτε αδιανόητο και που φόβιζε, σήμερα εί-
ναι παντελώς αδιάφορο και ούτε καν ελκύει την
προσοχή. 

Ο λόγος για τις δύο χώρες του Αιγαίου. Για τις
σχέσεις δηλαδή που υπάρχουν σε κάθε σχεδόν το-
μέα όπως είναι οι εμπορικές σχέσεις, ο τουρισμός,
ο αθλητισμός, η παιδεία, οι τέχνες και άλλα πολλά.

Τη στιγμή που γράφω τις γραμμές αυτές βλέπω,
ελέω δορυφορικής, την «Ιστορία Αλικαρνασσού»
(Bodrum Masalı) ένα τουρκικό σήριαλ που προ-
βάλλεται κάθε Κυριακή στο ιδιωτικό Kanal D. Βλέ-
πω τη μητέρα της Ασλί τη Μάγια Τριανταφυλλίδου
(Ασλιχάν Γκιουρμπούζ) να έρχεται από την Κω και
να μαθαίνει ότι η κόρη που απέκτησε με τον Τούρ-
κο Φάργιαλί χρόνια πριν στο νησί είναι εν ζωή. Το
σήριαλ αυτό δεν προβάλλεται (ακόμη) στην Ελλά-
δα. (Όπως δεν προβάλλεται (ακόμη) και το «Εσύ Εί-
σαι η Πατρίδα μου» με τον έλληνα συνταγματάρχη
Τζεβντέτ στο οποίο είχα αναφερθεί στο περασμένο
άρθρο μου.)

Τα τούρκικα σήριαλ που τα περασμένα χρόνια
κατέκλυσαν την ελληνική τηλεόραση συντέλεσαν
σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μπαίνοντας στο σπίτι
του κάθε Έλληνα στην ανατροπή διαχρονικών αν-
τιλήψεων περί Τούρκων. Έτσι ο έλληνας πολίτης
γνώρισε την τουρκική κοινωνία είτε των μεγαλοα-
στών και της χλίδας (τις περισσότερες φορές), είτε
των εργαζομένων, συνήθως υποτακτικών. Αυτό
έγινε χωρίς κανένα ιδιαίτερο  κόπο, αβίαστα, πα-
ρακολουθώντας τη μικρή οθόνη και τρώγοντας
πατατάκια ή πίτσα!

Και όταν τη γνώρισε (την κοινωνία) ενσυνείδητα
είτε χωρίς να το καταλάβει διαπραγματεύτηκε τα
στερεότυπα με τα οποία είχε βομβαρδισθεί χρόνια
ολόκληρα. Στερεότυπα τα οποία δημιουργήθηκαν
από αυτούς που είχαν συμφέρον να τα δημιουργή-
σουν. Μη μας διαφεύγει ότι και τα σχολικά εγχειρί-
δια, στην περίπτωσή μας τα βιβλία ιστορίας, γρά-
φονται πάντα από αυτούς που έχουν την εξουσία. 

Δημιουργήθηκε έτσι, ίσως και μέσα από μια
ανάγκη σχηματισμού εθνικής ταυτότητας, ο «προ-
αιώνιος εχθρός» που δεν ήταν άλλος παρά μόνο ο
Τούρκος. Προβλήθηκαν, τα «400 χρόνια σκλαβιά»,
«ο μαρμαρωμένος βασιλιάς», «η κόκκινη μηλιά», οι
«αλύτρωτες πατρίδες» κλπ.

Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα και το έχω μεγάλη απο-
ρία γιατί ο γερμανός κατακτητής, αυτός που μακέ-
λεψε τόσους ανθρώπους και έστελνε τους Εβραί-
ους της Θεσσαλονίκης με τρένα στο Άουσβιτς και
στην Τρεμπλίνκα  και  που επέβαλε τόσα δεινά στον
τόπο αυτό μερικές δεκαετίες πριν δεν προβάλλεται
τουλάχιστον με την ίδια ένταση, όπως προβαλλό-
ταν ο Τούρκος, ως «εχθρός».

Η επικαιροποίηση της εικόνας του Τούρκου και
γενικότερα της κοινωνίας της γείτονος χώρας δεν
συντελέστηκε μόνο με τα σήριαλ. 

Άρχισαν να προβάλλονται τουρκικές ταινίες, πολ-
λές φορές βραβευμένες σε διεθνή φεστιβάλ. Κά-
ποιες από αυτές ήταν και συμπαραγωγές με το Ελ-

ληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Στη φωτό μια τέ-
τοια συμπαραγωγή «Η Ρόζα της Σμύρνης» (İsmail
ve Roza)

(((
Μεταφράστηκαν πάρα πολλά βιβλία από τη σύγ-

χρονη τουρκική λογοτεχνία. Ήρθαν τούρκοι συγ-
γραφείς στις παρουσιάσεις των βιβλίων τους. Υπέ-
γραψαν τα βιβλία τους. Το ελληνικό κοινό τους
γνώρισε από κοντά.

Ήρθαν επώνυμοι καλλιτέχνες σε όλους τους το-
μείς των τεχνών. Τραγουδιστές σε μουσικές σκη-
νές, ή σε συναυλιακούς χώρους. Μουσικά σύνολα
κλασικής μουσικής που κέρδισαν το θαυμασμό
ενός απαιτητικού κοινού.

Έγιναν εκθέσεις τούρκων ζωγράφων ή φωτο-
γράφων κλπ.

Η εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας γνώρισε μια
άνευ προηγουμένου άνθιση. Προσέλκυσε το ενδια-
φέρον ενός ανέλπιστου αριθμού πολιτών.

Παλιότερα η εκμάθηση της τουρκικής αποτελού-
σε σχεδόν αποκλειστική ανάγκη συγκεκριμένων
κρατικών υπηρεσιών. Επρόκειτο για τη γλώσσα του
«εχθρού» και τη μάθαιναν ένστολα ή μη ένστολα
στελέχη υπουργείων με στόχο την κάλυψη «αναγ-
κών».

Σήμερα τα τουρκικά διδάσκονται σε πάρα πολλά
φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Κάποια από αυτά
έχουν συμβληθεί με το Πανεπιστήμιο της Πόλης
(İstanbul Üniversitesi) και κάποια με το Πανεπιστή-
μιο της Άγκυρας (Ankara Üniversitesi) και διεξά-
γουν επίσημες εξετάσεις επάρκειας γλωσσομάθει-
ας. Τα τουρκικά είναι παράλληλα μια από τις γλώσ-
σες στις οποίες απονέμεται το ελληνικό Κρατικό
Πτυχείο Γλωσσομάθειας.

Γίνονται αδελφοποιήσεις πανεπιστημίων αλλά
και σχολείων κάθε βαθμίδας μεταξύ των δύο χω-
ρών. Η Τουρκία δίνει υποτροφίες στους Έλληνες
φοιτητές.

Κάποτε θεωρούνταν μεγάλο γεγονός οι αθλητι-

κές συναντήσεις μεταξύ ομάδων των δύο χωρών.
Η νίκη θεωρούνταν διαφύλαξη του εθνικού γοή-
τρου. Μία νίκη κατά μίας τουρκικής ομάδας ποδο-
σφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϊ ήταν οπωσδήποτε δια-
φορετικού ειδικού βάρους από το αν αυτή η νίκη
συντελούνταν κατά μία γαλλική, αγγλική ή ιταλική
ομάδα. Σήμερα κάποιοι αγώνες μπορούν να περά-
σουν και απαρατήρητοι.

(((
Μέσα από τον τουρισμό ο Έλληνας είχε την ευ-

καιρία να γνωρίσει τον Τούρκο στην επιχείρησή
του, στο μαγαζί του, στην ταβέρνα του στους αρ-
χαιολογικούς χώρους και αλλού. Οι Τούρκοι ταξι-
δεύουν πλέον, μετά και από τις διευκολύνσεις με
τη βίζα, στην Ελλάδα κατά χιλιάδες. Ενδεικτικά, το
2010 η Ελλάδα είχε δεχθεί 561.000 επισκέπτες
από την Τουρκία. Το 2015 ο συνολικός αριθμός
των εισερχόμενων τουριστών από τη γείτονα χώ-
ρα ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο. Η Τουρκία, από
την άλλη, δέχθηκε το 2015 περίπου 715.000 επι-
σκέπτες από την Ελλάδα, από 500.000 περίπου το
2010.

Στον τομέα της οικονομίας ο Έλληνας γνώρισε
τον Τούρκο και μέσα στην ίδια του τη χώρα. Στον
τομέα των επενδύσεων εκτιμάται ότι το συνολικό
επενδεδυμένο ελληνικό κεφάλαιο στην Τουρκία
ανέρχεται σε 4,9 δισ. δολάρια. Η Ελλάδα κατατάσ-
σεται 5η στις σημαντικότερες χώρες επενδυτές
στην Τουρκία μετά την Ολλανδία, Αυστρία, ΗΠΑ και
Βέλγιο.

Το θέμα έχει περιθώρια και για περαιτέρω βάθε-
μα. Ωστόσο, θεωρώ δεδομένο ότι έχει επικαιροποι-
ηθεί θετικά πλέον η εικόνα του Τούρκου στην αν-
τίληψη του Έλληνα και κάποιες εθνικιστικές κορώ-
νες και συνθήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω
έχουν πλέον μια πολύ περιορισμένη απήχηση σε
γραφικούς εθνικιστικούς κύκλους.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΤΟΠΤΣΟΓΛΟΥ

ΣΚΕΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
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ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ

«Στην Ιταλία ειδικά, η κωμική όπερα
μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί μια
μετεξέλιξη του ιντερμέδιου· κωμικές

σκηνές – ιντερμέδια εκτελούνταν ακό-
μη και μεταξύ πράξεων της όπερας του

17ου και 18ου αιώνα». 

]Μετά τα δυναμικά - δραματικά γεγονότα
που έλαβαν χώρα στην Β´ πράξη του με-

λοδράματος αυτού, θα περίμενε κανείς άμεσες
και δραματικές εξελίξεις. Αντιθέτως τα πράγμα-
τα κύλισαν ομαλά και ευχάριστα. Τίποτε δεν συ-
νέβη. Ο μη εκλεγείς Πρωθυπουργός Ρέντσι
έδωσε την θέση του στον μη εκλεγέντα Πρω-
θυπουργό Τζεντιλόνι ο οποίος φρόντισε να πά-
θει αμέσως καρδιακό επεισόδιο και να εγχειρι-
στεί. Φυσικά οι πολιτικές και οικονομικές απο-
φάσεις είναι σε αναστολή μέχρι την έξοδο του
πραγματικά ευπρεπέστατου και αξιόλογου Ιτα-
λού Πρωθυπουργού από το νοσοκομείο, η
οποία αναμένεται εντός των ημερών. 

Εν τω μεταξύ ο οίκος αξιολόγησης κρατικών
χρεών DBRS ήταν ο τελευταίος που αφαίρεσε
το τελευταίο Α από την αξιολόγηση του Ιταλικού
χρέους με αποτέλεσμα όλες πλέον οι οικονομι-
κές αξιολογήσεις της Ιταλίας, S&P 500, Moo-
dy’s, και Fitch, να είναι κάποιας μορφής Β. 

Η ΕΚΤ για να αποδεχτεί ένα κρατικό ομόλογο
δέχεται την καλύτερη αξιολόγηση πιστοληπτικής
ικανότητας από τους τέσσερεις Οίκους. 

Αυτό σημαίνει ότι τα Ιταλικά Κρατικά Ομόλογα
πλέον θα «κουρεύονται» από την ΕΚΤ όχι 1,5 -
2,5% που ίσχυε μέχρι τώρα αλλά με 7,5 - 9%.
Αυτό θα σημάνει ένα επιπλέον κόστος για τις
Ιταλικές Τράπεζες, που ήδη χειμάζονται, έως
και 10 δισ. ευρώ ετησίως επιπλέον, για να δια-
τηρηθεί η ρευστότητα του συστήματος. Άλλη μια
δυσκολία προστέθηκε στην δύσκολη εξίσωση.
Σημαίνει επίσης ότι το προ μηνός εγκριθέντος
πρόγραμμα διασώσεως των Ιταλικών Τραπε-
ζών από την Ιταλική Κυβέρνηση δεν έχει πείσει
κανένα. 

Η Monte dei Paschi έχει ειδοποιήσει ότι έχει
ρευστότητα μέχρι τον Απρίλιο. Η απόφαση να
σωθεί γενικά έχει παρθεί. Δεν έχει ακόμα υπο-
λογισθεί πόσα ακριβώς χρήματα χρειάζονται.
Από τα αρχικά 5 δισ. ευρώ πλησιάζουμε αισίως
τα 10. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Ακόμη βρι-
σκόμαστε στον Ιανουάριο. 

Παρατηρώντας την κατάσταση των υπολοί-
πων συστημικών και μη, Τραπεζών διερωτάται
κανείς γιατί τόση αδράνεια. 

Δυο είναι οι λόγοι: 
Ο πρώτος είναι διότι, ψιθυριστά, η ΕΕ έδωσε

ανάσα. 
Ανήγγειλε ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2017 έδω-

σε παράταση σε ένα σχήμα εγγυήσεων που κα-
λύπτει «μέτρα στήριξης της ρευστότητας προς

όφελος αξιόχρεων Πιστωτικών Ιδρυμάτων της
Ιταλίας σε περίπτωση ανάγκης». 

Ο δεύτερος είναι ότι έχουμε και εκλογές στην
Ευρώπη. Ποιό ίδρυμα είναι αξιόχρεο; Προφα-
νώς είναι αυτό, το όποιο δεν έχει ανοικτά ομο-
λογήσει την χρεωκοπία του, καλυπτόμενο από
κάτι λιγότερο από φύλλο Συκής. 

Το διευκρίνισε καλύτερα η ίδια η ΕΕ. 
«Αυτό σημαίνει ότι ανεξαρτήτως των περιστά-

σεων, οι Τράπεζες δεν θα έχουν δυσκολίες χρη-
ματοδότησης των δραστηριοτήτων τους και η
πρόσβαση σε καταθέσεις θα είναι εξασφαλισμέ-
νη πάντοτε» 

Αυτά δήλωσε ο επίσημος εκπρόσωπος της
ΕΕ, αλλά αυτά πέρασαν στα ψιλά γράμματα των
ΜΜΕ. 

Ουσιαστικά αυτό είναι λευκή επιταγή για τις
Ιταλικές Τράπεζες για τουλάχιστον το επόμενο
εξάμηνο και μετά βλέπουμε. 

Ακόμη και ο λαλίστατος κ. Σόιμπλε, που κάνει
μια δήλωση την ημέρα όταν αφορά την Ελλάδα,
δεν σχολίασε τίποτε για αυτό. Θα διέλαθε της
προσοχής του. 

Η Ιταλία δεν είναι Ελλάδα. Η πραγματική αν-
τιμετώπιση της πραγματικής οικονομικής της
κατάστασης θα φέρει τεκτονικές αλλαγές στην
ευρωζώνη στην Ευρώπη και τον Κόσμο. 

Η κατάσταση έχει σοβαρέψει, η ανεργία έφτα-
σε το 12% η ανεργία των νέων το 39% και ο
Λαός είναι δυσαρεστημένος με τις Κυβερνήσεις
του. 

Τεχνοκράτες όπως ο Μόντι ή ο Παντοάν δεν
τον συγκινούν. 

Σε μία χώρα που είχε 65 Κυβερνήσεις μετα-
πολεμικά, οι εκλογές είναι συνήθεια και τώρα
απαιτούνται από τον Λαό. 

Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος της αδράνειας.
Πριν πάει η Ιταλία σε εκλογές πρέπει να αλλάξει
τον εκλογικό νόμο. 

Όπως κάθε Κυβέρνηση που φοβάται τις εκλο-
γές, η Ιταλική Κυβέρνηση φέρνει πάλι πίσω την
αναλογική, Σήμερα η Ιταλία κυβερνάται από
όποιο κόμμα πάρει 40% των ψήφων. Το Δημο-
κρατικό κόμμα του κ. Ρέντσι και το κόμμα των 5
αστέρων του κ. Μπεμπέ Γκρίλλο έχουν από
30%.. 

Το κατεστημένο φοβάται μια ετερόκλητη συμ-
μαχία τύπου Συριζανελ, με τον Μπεμπέ Γκρίλλο
να συνεργάζεται με την Λίγκα του Βορρά και άλ-
λους, για παράδειγμα, ώστε να βγάλουν την χώ-
ρα από το ευρώ. 

Ένα είναι βέβαιο, καμία Ιταλική Κυβέρνηση
δεν θα τολμήσει να εφαρμόσει bail-in των Τρα-
πεζών ζημιώνοντας τα πολλά εκατομμύρια των
μικροομολογιούχων που έχουν αποταμιεύσει
εκεί . 

Η όποια ιταλική Κυβέρνηση προκύψει από
εκλογές που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν
την Άνοιξη θα προσπαθήσει να πάρει παράταση

των παρατάσεων. Εναλλακτικά, θα σώσει τις
Τράπεζες της με εθνικό δηλαδή ευρωπαϊκό
χρήμα. Ο κανονισμός για bail-in που εφαρμό-
στηκε με αυστηρότητα στην Κύπρο δεν μπορεί
να εφαρμοστεί το ίδιο και στην Ιταλία, όπου η
Λαϊκή επανάσταση είναι σχεδόν εγγυημένη αν
συμβεί κάτι τέτοιο. 

Έτσι ο γερμανικής εμπνεύσεως κανονισμός
και επιτροπή της ΕΕ, SRB (Single Resolution Bo-
ard), που θα διέλυε τις αναξιόπιστες Τράπεζες
χωρίς χρήματα των φορολογουμένων έχει
αγνοηθεί. 

«Ο SRB είναι ο πιο άχρηστος ευρωπαϊκός κα-
νονισμός διότι κανείς δεν τολμάει να τον χρησι-
μοποιήσει» δήλωσε ανώτατος κοινοτικός παρά-
γων. Η Διοικήτρια του κ. Elke Koenig μας το εξή-
γησε καλύτερα: 

«Οι κανονισμοί εφαρμόζονται κατά περίπτω-
ση σε συγκεκριμένες Τράπεζες και σε συγκεκρι-
μένες συνθήκες». 

Τέτοια ελαστικότητα σε χρήματα από Γερμα-
νούς; Πρωτοφανές. 

Φαίνεται ότι μόνο η Κύπρος ήταν η ειδική πε-
ρίπτωση. 

Μετά την Monte dei Paschi σειρά έχουν η
πορτογαλική Novo Banco, η Γερμανική HSH
Nord Bank η μεγάλη ιταλική Unicredito για να
μην αναφέρουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο
που είναι η Deutsche Bank. 

Επιστρέφοντας στην Ιταλία, μετά την εικονική
δολοφονία δια δημοψηφίσματος του νέου Καί-
σαρα Ρέντσι, ανέλαβαν πάλι για λίγο οι τεχνο-
κράτες, τους οποίους όμως ο Ιταλικός Λαός,
όπως και ο Ελληνικός, δεν ανέχεται. 

Η πραγματικότητα είναι ωμή. Η αξία της λιρέ-
τας εκπεφρασμένη σε γερμανικά Μάρκα έπεσε
κατά 73% μεταξύ 1975 και 1998 όταν η Ιταλία
εντάχθηκε στο ευρώ. Έκτοτε υποτιμήσεις του
νομίσματος, οι οποίες εξισορροπούν τις αρτη-
ριοσκληρωτικές δομές και τις κακές οικονομικές
πολιτικές, δεν είναι δυνατές. Έτσι η Ιταλία έπαψε
να αναπτύσσεται και ή θα ληφθούν τα σκληρά
μέτρα που προτείνουν οι Τεχνοκράτες τους ή η
Ιταλία θα πρέπει να φύγει από το ευρώ. 

Αυτό δεν είναι τόσο απλό. 
Ενώ το ευρώ είναι ακριβό για την Ιταλία, είναι

φτηνό για την Γερμανία. Έτσι ο μόνος τρόπος να
αξιοποιηθούν τα γερμανικά πλεονάσματα ήταν

και είναι να τοποθετηθούν εκτός Γερμανίας. 
Η Deutsche Bank αλλά και οι άλλες Γερμανι-

κές Τράπεζες τα τοποθέτησαν σε αμερικανικά
ομόλογα που μετά έγιναν τοξικά και κάνανε και
σειρά άλλων κακών επενδύσεων, μεταξύ των
οποίων είναι και τα Κρατικά Ομόλογα των άλ-
λων Ευρωπαϊκών κρατών. Το ποσό των ομολό-
γων αυτών μόνο σήμερα ανέρχεται σε 660 δισ.
ευρώ. 

Οι Γερμανικές Τράπεζες δεν έχουν έσοδα τό-
κων γιατί τα επιτόκια είναι αρνητικά και στην
πραγματικότητα τα ίδια κεφάλαια τους δεν κα-
λύπτουν τις υποχρεώσεις τους ήδη, αν και αυτό,
που είναι θέμα απλής αριθμητικής, δεν έχει δια-
πιστωθεί από την ΕΚΤ . 

Εάν τώρα η όποια Ιταλική Κυβέρνηση τολμή-
σει να επιβάλει bail-in τότε τα εκατομμύρια των
μικροομολογιούχων και μικροκαταθετών θα
ζητήσουν σύσσωμοι η Ιταλία να φύγει από το
ευρώ, όπου βέβαια θα καταρρεύσουν μαζί της
και οι Γερμανικές Τράπεζες και η Γερμανική Οι-
κονομία. 

Το ιταλικό πρόβλημα οι Γερμανοί δεν μπο-
ρούν να το αντιμετωπίσουν όπως αντιμετώπι-
σαν την απειλή εξόδου από το ευρώ του Βαρου-
φάκη. 

Ο μεγάλος Γκουρού και αρχιτέκτων του ευρώ,
ο Γερμανός κύριος Otmar Issing επιμένει ότι η
αρχή του «no bailout» πρέπει να διατηρηθεί. Αυ-
τό λένε και άλλοι διαπρεπείς Γερμανοί Οικονο-
μολόγοι. 

Παρ’ όλο που το οικονομικό κόστος του ενι-
αίου νομίσματος ευρώ συνεχίζει να μεγαλώνει
για όλες τις χώρες λόγω των προαναφερθέν-
των και άλλων ανιάτων ανισοτήτων, οι Πολιτι-
κοί τους κάνουν ότι μπορούν για να το διατηρή-
σουν, σκεπτόμενοι όμως στενά και βραχυχρόνια
εθνικιστικά. 

Όμως η Πολιτική Βούληση κάποια στιγμή θα
υποκύψει στην οικονομική πραγματικότητα. 

Η βασική υπάρχουσα ανισορροπία δεν αίρεται
αν δεν δημιουργηθούν μικρότερες οικονομικές
ενότητες. 

Αυτό προέβλεψε, με την αβρότητα που τον
διακρίνει, και ο κ. Τραμπ. 

Για να γίνει αυτό οι Ιταλοί δεν χρειάζεται να
κάνουν κάτι. 

Αρκεί να μην κάνουν τίποτε. 

ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ
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ΤΟΥ ΚΑΘ. ΑΪΧΑΝ ΑΚΤΑΡ

Όποτε συναντηθούν
τούρκοι και έλληνες και ξε-
κινήσουν να πίνουν ούζο ή
ρακί, η κουβέντα τους οδη-
γεί στις ομοιότητες και δια-
φορές των δυο λαών. Κι

όταν η συζήτηση αυτή ξεκινά πρώτα πρώτα θυ-
νούνται τις κοινές λέξεις και παροιμίες. Στο λε-
ξικό που εξέδωσε ο αγαπητός μου φίλος Ηρα-
κλής Μήλλας το 2012 στην Πόλη υπάρχουν πά-
νω από 4700 κοινές λέξεις και 1275 παροιμίες.
Διόλου λίγες! 

Κι όταν μετά πάμε στα φαγητά, τον χορό, τη
μουσική μπορούμε να εντοπίσουμε ακόμη πολ-
λές ομοιότητες. Όταν όμως εισέλθουμε σε πο-
λιτικά θέματα οιμοιότητες Ελλήνων και Τούρ-
κων ξαφνικά γίνονται ενοχλητικές. Ειδικότερα
οι ομοιότητες στον τρόπο που βλέπουν τον κό-
σμο τα πολιτικά στελέχη, δύναται να προκαλέ-
σουν συνέπειες άκρως επιβλαβής για τους δύο
λαούς. Μάλλον  καταλάβατε, αναφέρομαι στις
αντιπαθητικές και ενοχλητικές ομοιότητες μετα-
ξύ του Τουρκικού και Ελληνικού εθνικισμού.

Οι τούρκοι και έλληνες επίλεκτοι εθνικιστές
είναι άνθρωποι που παρουσιάζονται ότι  προ-
σπαθούν να γίνουν “Δυτικοί” και τους αρέσει να
παρουσιάζουν την εικόνα του “δυτικού”. Μάλ-
λον όμως αυτό είναι φορτίο πολύ βαρύ! Εκτός
αυτού έλληνες και τούρκοι στις σχέσεις τους με
την Δύση, συνεχώς ισχρυρίζονται ότι “δεν είναι
αγαπητοί” και πρόκειται για “έρωτα χωρίς αντα-
πόκριση”.   

Οι πολιτικοί της Τουρκίας μας υπενθυμίζουν
ότι “η Τουρκία είναι περιτριγυρισμένη από εχ-
θρούς”. Και οι Έλληνες πιτεύουν ότι είναι “Έθνος
ανάδελφον”. Πέραν αυτών “έξωθεν δυνάμεις”
και “άνωθεν σχεδιασμοί” στήνουν συνεχώς πα-
γίδες σε Έλληνες και Τούρκους! Οι πολιτικοί των
δύο πλευρών συνεχώς παίζουν τον ρόλο του
“θύματος”, αλλά ποτέ δεν κοιτούν τον καθρέ-
φτη.

Εδώ και χρόνια έχω την περιέργεια για το
πώς αντιλαμβάνονται οι ξένοι τα πολιτικά προ-
βλήματα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ή και
των δικών μας πολιτικών. Είμαι περίεργος πχ
για το “πώς βλέπουν οι Αμερικάνοι τα τεκταινό-
μενα”, στις περιπτώσεις που  οι δύο πλευρές
φωνασκούν, εκτοξεύουν απειλές και ενεργο-
ποιούν κάθε είδους εκβιαστικούς μηχανισμούς.
Επαιδή γνωρίζω κάπως τους Αμερικανούς,
σκεφτόμουν ότι “αυτοί θα κοιτούν τους δικούς
μας και θα γελούν”.  Τελικά βρήκα αυτό που
έψαχνα, διαβάζοντας τα απομνημονεύματα του
πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Μπίλ Κλίντον. Δέστε
πώς περιγράφει ο Πρόεδρος Κλόντοπν την  κρί-
ση των Ιμίων του 1996:

“Στις 30 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός της
Ρωσίας Victor Chernomyrdin ήλθε στο Λευκό
Οίκο για την έκτη συνάντηση του με τον Al Go-
re.Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της
επιτροπής, ο Chernomyrdin με επισκέφθηκε
προκειμένου να με ενημερώσει για τις εξελίξεις
στην Ρωσία και την προοπτική επανεκλογής του
Yeltsin. Πριν την συνάντηση αυτή είχα μιλήσει
με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Suleyman De-
mirel και την πρωθυπουργό της Τουρκίας  Tan-
su Ciller. Μου είπαν ότι η Τουρκία και η Ελλάδα
βρισκόταν στα πρόθυρα πολεμικής σύρραξης
και με παρακάλεσαν να παρέμβω για να απο-
φευχθεί η σύγκρουση. Ήταν έτοιμοι να πάνε σε
πόλεμο λόγω δύο μικροσκοπικών βραχονησί-
δων που οι Έλληνες ονόμαζαν  Ίμια και οι Τούρ-
κοι Kardak. 

Αμφότερες χώρες διεκδικούσαν τις βραχονη-
σίδες αλλά η Ελλάδα φαίνεται να τα είχε απο-
κτήσει βάσει μιας Συνθήκης με την Ιταλία το
1947. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που κατοικούσαν
σε αυτές αν και Τούρκοι συχνά ταξίδευαν στη
μεγαλύτερη από αυτές για πικνίκ. Η κρίση προ-
κλήθηκε όταν κάποιοι Τούρκοι δημοσιογράφοι
κατέβασαν την ελληνική σημαία και ανύψωσαν
την τουρκική.

Ήταν αδιανόητο ότι δυο μεγάλες χώρες, οι
οποίες έχουν πραγματική διαμάχη στην Κύπρο,
θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε πόλεμο
εξαιτίας βραχονησίδων που δεν ξεπερνούν τα
δέκα στρέμματα όπου ζούν μόνο δύο δωδεκά-
δες αίγες. Διέκοψα την συνάντηση μου με τον
Chernomyrdin για να ενημερωθώ και στη συ-
νέχεια πρώτα τηλεφώνησα στον Έλληνα Πρω-
θυπουργό Κωνσταντίνο Σημίτη  και μετά ξανά
στους Demirel και Ciller. Κατόπιν σειράς αλλε-
πάλληλων τηλεφωνημάτων, οι δύο πλευρές
συμφώνησαν να μην προχωρήσουν σε εχθρο-
πραξίες και ο Dick Holbrooke που εργαζόταν
ήδη πάνω στο θέμα της Κύπρου,  ξενύχτησε
προσπαθώντας να πείσει τις δύο πλευρές να
συμφωνήσουν να προχωρήσουν στην επίλυση
του προβλήματος μέσω διπλωματίας. Δεν μπο-
ρούσα παρά να γελάσω με τη σκέψη ανεξάρτη-
τα από το αν κατάφερα ή όχι να φέρω την ειρή-
νη στη Μέση Ανατολή, Βοσνία ή Βορ. Ιρλανδία,
τουλάχιστον πέτυχα στο να σώσω κάποιες κα-
τσίκες στο Αιγαίο.” (Bill Clinton, My Life. New
York, 2004).

Μάλιστα, για τον Πρόεδρο Κλίντον, οι εθνικι-
στές της Τουρκίας και της Ελλάδας είναι στο επί-
πεδο “να προβούν σε πόλεμο για δύο ντουζίνες

κατσίκες που βόσκουν σε ένα κομμάτι βράχου.”
Όταν διάβασα αυτές τις αράδες, πρώτα γέλασα,
μετά όμως σκιάχτηκα. Μ’ ενόχλησε το ότι ο εθνι-
κισμός στις δυο πλευρές του Αιγαίου είναι “τόσο
φτηνός και ανήμπορος”. Πώς μπορεί κανείς να
φέρνει τις δύο χώρες στο χείλος του πολέμου
και μετά να ζητά βοήθεια από τον Πρόεδρο των
ΗΠΑ Κλίντον; Ας προσπαθήσουμε να κατανοή-
σουμε την κατάσταση: Δύο άτακτα αγόρια που
μαλώνουν για το τίποτε κοιτάνε γύρω και ψά-
χνουν κάποιον μεγάλο να τους χωρίσει, είναι
τόσο απλό!  

Μετά θυμήθηκα τα λόγια που μου είχε πει
χρόνια πριν ένας έλληνας φίλος. Πάλι σ΄ένα
τραπέζι ούζου/ρακής, καθώς μιλούσαμε για τα
ελληνοτουρκικά, ήπιε μια γουλιά και ρώτησε:
“Αϊχάν, δεν θα ήταν εξαιρετικό να ζούσαμε σε
Αθήνα ή Κωνσταντινούπόλη, χωρίς όμως να εί-
μαστε πολίτες των δυο αυτών χωρών;  Είχε δί-
κιο και στις δύο χώρες παιζόταν μια επαναλαμ-
βανόμενη πολιτική “κωμωδία”. Όντας όμως πο-
λίτης των χωρών αυτών  η κωμωδία μετατρε-
πόταν σε τραγωδία. Και μάλιστα μια απελπιστική
τραγωδία, όπου κανείς δεν μπορεί  να ξεφύγει
από την δική του μοίρα...   

Μετάφραση Αλέξης Αλεξανδρής
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]Με αυτά τα λόγια του γνωστού στην
Τουρκία ομογενή μεταφραστή και συγ-

γραφέα Άρη Τσοκώνα, επέλεξα να ξεκινήσω
την συνέντευξη αυτή που κάναμε στα γραφεία
της Ηχούς στην Πόλη. Γιατί είναι η πικρή αλή-
θεια μας. Και μήν τολμήσει ουδείς να σκεφθεί
καν “Τί λετε τώρα  τα αρχαία κείμενα είναι παγ-
κοσμίως γνωστά και τυγχάνουν της δέουσας
αναγνώρισης. Τί άλλο να κάνουμε;”. Δεν επι-
θυμώ να επεκταθώ, γιατί πρωτίστως δεν νόμί-
ζω πως με τα φτωχά μου ελληνικά και τις άσχε-
τες με το αντικείμενο σπουδές μου, είμαι ο κα-
τάλληλος για να  μπορώ να μιλάω και να γρά-
φω γι’ αυτά.

Ο Άρης είναι παιδικός μου φίλος. Από γονείς
εκπαιδευτικούς όπως και εγώ. Ήταν φίλοι και
τολμώ να πω “φανατικοί” με το επάγγελμά ή κα-
λύτερα λειτούργημα τους, όπως το έλεγαν αυτοί
και πολύ σωστά. Φαίνεται πως αυτός ο ζήλος
και η αγάπη τους για τα γράμματα και την ελλη-
νική παιδεία έχει μπει στο πετσί του Άρη. Ο Άρης
είναι χημικός. Εκπαιδευτικός και αυτός στο Ζω-
γράφειο Λύκειο. Σπουδές πολυτεχνείου δηλαδή.
Καμμία σχέση με την ελληνική φιλολογία και την
μετάφραση, θα έλεγε κανείς. Και όμως μέχρι
σήμερα έχει μεταφράσει με μεγάλη επιτυχία στα
τούρκικα, σχεδόν 50 βιβλία. Περίπου το ένα τρί-
το, από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Το εκ-
πληκτικό όμως δεν είναι μόνο το πόσο καλός
και παραγωγικός είναι, αλλά η ζήτηση που
έχουν αυτά τα βιβλία από το τουρκικό κοινό. Ο
Άρης έχει ένα όραμα.  Κάνοντας αυτές τις μετα-
φράσεις θέλει να περάσει στο τουρκικό κοινό
πληροφορίες και γνώση που αφορά την ελλη-
νική λογοτεχνία και τον πολιτισμό: 

“Εγώ πιστεύω πάντοτε ότι η γνώση είναι
ο μεγαλύτερος εχθρός της βίας, της εχ-

θρότητας και της προκατάληψης. Για παράδειγ-
μα. Λένε ότι οι νέγροι είναι βρώμικοι, αλλά όταν
μιλάς για τη νέγρα νταντά σου που σε μεγάλω-
σε μιλάς με αγάπη. “Τη Φρανσίς την αγαπώ πο-
λύ”. Όλοι οι Νέγροι είναι κακοί αλλά εκείνοι που
γνωρίζεις είναι καλοί. “Οι γύφτοι είναι βρώμικοι,
είναι κλέφτες” αλλά μπορώ να σας πω ότι εγώ
έχω μία γύφτισσα που έχει μεγαλώσει τα παιδιά
μου και ότι τα παιδιά μου την αγαπάνε πολύ πε-
ρισσότερο από μένα. Πήγαινα να τα μαλώσω
και σκοτωνόταν εκείνη για να μην μαλώσω τα
παιδιά “της”, μου έλεγε. 

Οπότε προσπάθησα να  μάθει το τουρκικό
αναγνωστικό κοινό, τους Έλληνες, την Ελλάδα
και την ελληνική γραμματεία από πρώτο χέρι.
Χωρίς να έχουν μεσολαβήσει άλλες αλλοιώσεις.
Τί θέλω να πω μ’ αυτό; Όταν διαβάζετε μία με-
τάφραση ελληνικού έργου στα τουρκικά, με
υποσημειώσεις του έχουν μέσα τους μια προ-
κατάληψη, μια κακία θα μπορούσα να πω,  αλ-
λοιώνουν το νόημα του βιβλίου. Έτσι εγώ προ-
σπαθούσα πάντα να μεταφράζω τα αυθεντικά
ελληνικά κείμενα έτσι όπως είναι στο πρωτότυ-
πό τους. Ξεκίνησα πρώτα με παιδικά βιβλία, με
λογοτεχνία.  Αλλά κάτι εξαιρετικές μεταφράσεις,
λογοτεχνίας που πήραν τις καλύτερες κριτικές,
πουλούσαν πολύ λίγα κομμάτια 500-1000 κομ-
μάτια με το ζόρι. Λόγου χάριν ο Χρόνης Μίσσιος,
έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές με το “Καλά εσύ
σκοτώθηκες νωρίς” αλλά δεν πουλάει. Μου
πρότειναν πολλές φορές να μεταφράσω αρχαία
ελληνική λογοτεχνία, αλλά εγώ δεν ήθελα. Γιατί
τα περισσότερα έργα της κλασικής γραμματείας
έχουν μεταφραστεί από άλλους μεταφραστές.
Δεν μπόρεσα να πω όχι στην πρόταση της İş
Bankasi και μετέφρασα την απολογία του Σω-
κράτη. Σήμερα πουλάει 20.000 αντίτυπα το χρό-

νο. Κάθε χρόνο κάνει δύο τρεις εκδόσεις και
πουλάει συνολικά γύρω στις 20.000. Μετά μου
ζητήσανε και άλλα κλασικά έργα και τώρα μάλ-
λον αφοσιώθηκα στην κλασική γραμματεία.
Έχω μεταφράσει δύο έργα του Αριστοτέλη, τον
Ξενοφώντα, ένα έργο του Πλάτωνα και πέντε
έργα του Σοφοκλή. Τώρα τελευταία μου ζητάνε
να μεταφράζω συνέχεια τραγωδία, δεν ξέρω
γιατί, τους άρεσε ίσως και τελειώνοντας με τον
Σοφοκλή, κάνω τον Ευριπίδη, θα συνεχίσω με
τον Αισχύλο και θα πάει έτσι λέγοντας.” 

Έχεις έτοιμες κάποιες δουλειές για τις
οποίες έχεις ένα συγκεκριμένο όραμα.

Έχεις ολοκληρώσει τη μετάφραση της Ιλιά-
δας και της Οδύσσειας αλλά θέλεις να τα εκ-

δόσεις με έναν διαφορετικό τρόπο. Θέλω να
μας εξηγήσεις για αυτή την έκδοση. 

“Θα κυκλοφορήσει σύντομα, την περιμέ-
νω. Τώρα τα  best seller  της αρχαίας ελ-

ληνικής γραμματείας είναι η Πολιτεία του Πλά-
τωνα, η Απολογία του Σωκράτη, του Πλάτωνα,
η Ποιητική του Αριστοτέλη και η Ιλιάδα με την
Οδύσσεια. Ο εκδοτικός οίκος με τον οποίο συ-
νεργάζομαι, έχει μια αναγνωρισμένη, γνωστή
μετάφραση  της Ιλιάδας και της Οδύσσειας στα
τουρκικά. Την μετάφραση της Αζρά Εχάτ οπότε
δεν θέλανε να εκδώσουνε άλλη μετάφραση
της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. Αλλά παρόλο
που είναι  best seller, επειδή είναι πολύ χοντρά
βιβλία έχουν πωλήσεις της τάξεως των 15.000
τον χρόνο. Όμως η Ιλιάδα και η Οδύσσεια είναι
δύο βιβλία που τα προτείνει το Υπουργείο Παι-
δείας της Τουρκίας για να τα διαβάζουν τα παι-
διά στο λύκειο και το γυμνάσιο. Είναι δηλαδή βι-
βλία τα οποία τα προωθεί το τουρκικό υπουρ-
γείο Παιδείας.  Οπότε υπάρχει μεγάλη ζήτηση
και πολλά παιδιά φοβούνται όταν βλέπουν τους
τόμους της Ιλιάδας και της Οδύσσειας με τον
μεγάλο τον όγκο και ας πούμε ότι διαβάζουν
περιλήψεις τους, βλέπουνε ταινίες σχετικά με
την Ιλιάδα και την Οδύσσεια και δεν τολμούν να
πάρουν το βιβλίο στο χέρι να το διαβάσουν από
το αυθεντικό κείμενο. Έτσι λοιπόν εγώ πρότεινα
στον εκδοτικό οίκο ότι ίσως είναι ενδιαφέρον να
κάνουμε μια διασκευή της Ιλιάδας και της
Οδύσσειας με 15.000 λέξεις. Ξέρετε ότι η Ιλιάδα
είναι 15.693  στίχοι και 12.110 η Οδύσσεια και
εμείς κάναμε κάτι περίπου στο 1/10 του αυθεν-
τικού κειμένου. Προσπάθησα να συμπεριλάβω
τα πάντα χωρίς να κάνω εκπτώσεις. Να τα αφη-
γηθώ με προσιτή στα παιδιά γλώσσα, χωρίς να
ρίξω το επίπεδο του περιεχομένου.  

«Η Ελλάδα πρέπει να  ΑΡΗΣ 
ΤΣΟΚΩΝΑΣ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
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Τα προσπάθησα πάρα πολύ αυτά τα δύο βι-
βλία. Ειδικά για να καταφέρω να τα κάνω σε
15.000 λέξεις. Έγινε ένα ψιλό βιβλιαράκι, πε-
ριεκτικό και καλογραμμένο χωρίς να λείπει σχε-
δόν τίποτα. Ο εκδοτικός οίκος που συνεργάζο-
μαι, επειδή είναι μορφωτικό ίδρυμα μιας τρά-
πεζας, δεν έχει  άμεσο σκοπό το κέρδος αλλά
έχει σκοπό τη διάδοση των βιβλίων. Οπότε αυτά
τα βιβλία θα τα πουλήσει πάρα πολύ φτηνά, πε-
ρίπου 3-4 λίρες, δηλαδή λιγότερο από 1 ευρώ.
Θα ‘ναι πάρα πολύ προσιτό και εύχομαι και ορα-
ματίζομαι να κάνω την Ιλιάδα και την Οδύσσεια
ευρύτερα γνωστή στο τουρκικό αναγνωστικό
κοινό.” 

Τι στόχους πωλήσεων θα έχει αυτό το
βιβλίο;

“Αυτό το βιβλίο όπως σου είπα, η Πολι-
τεία του Πλάτωνα από τον εκδοτικό οί-

κο που συνεργάζομαι, πουλάει γύρω στις
40.000 το χρόνο, η Απολογία του Σωκράτη του
Πλάτωνα πουλάει γύρω στις 20.000 το χρόνο.
Αυτά επειδή θα είναι πιο φθηνά και θα απευ-
θύνεται σε παιδιά, νομίζω, δεν ξέρω βέβαια,
πιστεύουμε ότι θα πουλησει κάτι παραπάνω.” 

Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες.

“Ναι. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι γιατί
όταν το λέω στους Ελλαδίτες απορούν.

Δεν ξέρω πόσες μεταφράσεις της Πολιτείας
του Πλάτωνα και της Απολογίας του Σωκράτη
υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά στην Τουρκία κυ-
κλοφορούν και για τα δυο βιβλία 47 διαφορε-
τικές μεταφράσεις. Και μόνο μία από αυτές, η
δική μου, πουλάει 20 χιλιάδες, όπως σας είπα.” 

Κάθε χρόνο;

“Κάθε χρόνο. Οι άλλες δεν πουλούν τό-
σο πολύ, αλλά αν προσθέσεις τις πωλή-

σεις, φτάνουμε τις εκατό χιλιάδες αντίτυπα τον
χρόνο. Η Αντιγόνη, πουλάει γύρω στις πέντε χι-
λιάδες το χρόνο.” 

Τα νούμερα είναι μεγάλα, η αφορμή
όμως αυτής της συνέντευξης ήταν η

κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Άρη, το
οποίο μάλιστα εξαντλήθηκε μέσα σε δυόμισι
μήνες και πάμε για 2η έκδοση.

“Εγώ, ξεκινώντας να ασχολούμαι με τη
λογοτεχνία και τις μεταφράσεις, είχα

σκοπό να παρουσιάσω στο τουρκικό κοινό την
ελληνική λογοτεχνία και την ελληνική διανόη-
ση, έρευνες σχετικά με την Ελλάδα με τον ελ-
ληνισμό, με τη ρωμιοσύνη με την Πόλη και τη
Μικρά Ασία. Γι αυτό ό,τι έχω γράψει, όλα μου
τα βιβλία, στην τουρκική γλώσσα. Και αυτό το
βιβλίο απευθύνεται στον μέσο Τούρκο ανα-
γνώστη και ο τίτλος του είναι  “Ελληνικές κοι-
νότητες στη Μικρά Ασία και στη Θράκη στις αρ-
χές του 20ου αιώνα”. 

Τι περιέχει το βιβλίο αυτό; Είναι καταγε-
γραμμένες όλες οι ελληνικές κοινότητες που
ζούσαν στην Μικρασία και τη Θράκη. Υπάρ-
χουν τα παλιά τους τα ονόματα, τα νέα τους τα
ονόματα, τα ελληνικά τοπωνύμια, τα τουρκικά,
ο πληθυσμός τους, το όνομα της εκκλησίας
τους, τα σχολεία τους, οι οικονομικές δραστη-
ριότητες των κατοίκων σε κάθε περιοχή, μερι-

κά ευτράπελα, αστεία και ανέκδοτα για κάθε
περιοχή, μεγάλες προσωπικότητες που έχουν
αναδείξει και τελικά προσπάθησα να δώσω σε
αυτό το βιβλίο, που μάλλον μοιάζει σαν κατά-
λογος, ένα χρώμα λογοτεχνικού έργου, για να
διαβάζεται σαν παραμύθι, να χαμογελάς πού
και πού. Ας πούμε έχει κάποιες χαριτωμένες
λεπτομέρειες, στο Ακαλάνι ένα χωριό της Θρά-
κης, ο υποψήφιος γαμπρός έπρεπε να πάρει
παπούτσια σε όλη την οικογένεια και ήταν αυτό
μεγάλο βάσανο και εμπόδιο για να παντρευ-
τούν τα κορίτσια στο Ακαλάνι.  Ένα άλλο, στο
Φερτέκι κάνανε το καλύτερο ρακί της Μικράς
Ασίας όμως δεν χρησιμοποιούσαν ανασόνι
(γλυκάνισο), αλλά ένα χόρτο τοπικό με ειδικό

άρωμα. Δηλαδή προσπάθησα να βρω τέτοιες
λεπτομέρειες. Ας πούμε αναφέρομαι στον
Κουταλιανό τον Παναγή, τον παλαιστή, όταν μι-
λώ για την Κούταλη.”   

Η συζήτηση μας πήγε και σε άλλα μονοπά-
τια αλλά δεν είναι του παρόντος. Θα επιστρέ-
ψω σε αυτό που είπε ο Άρης και είναι πολύ ση-
μαντικό. Η άγνοια είναι αυτή που οδηγεί στην
προκατάληψη. Όσο περισσότερα γνωρίζεις τό-
σο χάνουν έδαφος οι προκαταλήψεις και νομί-
ζω πως αυτό είναι και το κλειδί. Πόσο μάλλον
όταν υπάρχει τέτοια δίψα και τέτοια ζήτηση για
τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι νομίζω εγκλημα-
τικό να μην κάνουμε κάτι για να προσφέρουμε
τουλάχιστον την πρόσβαση. 

εξάγει Γραμματεία και Πολιτισμό»
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]Η Ηχώ γιορτάζει φέτος τα σαραντάχρονά της.
Το πρώτο τεύχος της που εκδόθηκε στις 21

Απριλίου του 1977 ήταν εβδομαδιαίο. Κύλησε ο χρό-
νος γοργά, μέσα από αγώνες και αντιξοότητες. Ο
ιδρυτής της όμως Χαράλαμπος Ρομπόπουλος δεν
πτοήθηκε. Το δημιούργημά του έγινε τρισεβδομαδι-
αίο και μετά ημερήσιο φύλλο. Μαχητικό όπως το ορα-
ματίστηκε. Μέσα σε λίγα χρόνια με έρευνες και ρε-
πορτάζ έκανε πολλές επιτυχίες. Οι έρευνες φάκελ-
λος διαρροή και Τι μέλλει Γενέσθαι, το ρεπορτάζ για
κύκλωμα που έκλεβε και διοχέτευε στην αγορά πο-
λύτιμες ιερές εικόνες και οδήγησε στην εξάρθρωση
του και τα φωτορεπορτάζ για την συστηματική  βεβή-
λωση των ορθόδοξων νεκροταφείων στην Πόλη,  εί-
ναι λίγα από αυτά που σημάδεψαν την πορεία της
Ηχούς.

Στην νέα χιλιετία η Ηχώ παρά την δραματική συρρί-
κνωση του ελληνισμού της Πόλης των πόλεων και
κατά συνέπεια του αναγνωστικού της κοινού δεν
υπέκυψε στην εγκατάλειψη και την αδιαφορία.

Κολύμπησε όπως πάντα αντίθετα στο ρεύμα. Έκανε
ιστοσελίδα, προχώρησε στην  δημιουργία διαδυκτυα-
κού ραδιοφώνου που σήμερα έχει καθημερινά δεκά-
δες χιλιάδες ακροατές από όλο τον κόσμο.

Πέρσι κυκλοφόρησε
με ένα ειδικό μηνι-
αίο τεύχος και σε
όλα τα περίπτερα
της Ελλάδας.
Για πρώτη φο-

ρά στην ιστορία μιά ομογενειακή εφημερίδα του εξω-
τερικού από εκείνη την ημέρα και κάθε μήνα  φτάνει
στα χέρια των αναγνωστών στην Ελλάδα. Αναγνώ-
στες που την αγκάλιασαν από την πρώτη μέρα. 

Εξαιρετικοί συνάδελφοι και ακαδημαϊκοί από την Ελ-
λάδα και την Τουρκία, εξακολουθούν να κάνουν ανα-
λύσεις και να δίνουν το στίγμα όχι μόνο για τα ελλη-
νοτουρκικά αλλά για την ευρύτερη περιοχή των Βαλ-
κανίων, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Η επί-
λογή και επιμονή της Ηχούς  για  πρωτογενή ρεπορ-
τάζ και αναλύσεις επιβραβεύεται από τους αναγνώ-
στες που συχνά στέλνουν θετικά μηνύματα και μας
δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα.

Αυτόν το μήνα που γιορτάζει σαράντα χρόνια έκδο-
σης η Ηχώ διοργανώνει στις 27 Απριλίου, στην μεγά-
λη αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Επι-
κοινωνίας με την ευγενή συνδρομή της Γραμματεί-
ας, ημερίδα με τίτλο “Ο  Ελληνισμός της Πόλης στον
21ο αιώνα” και παράλληλα έκθεση φωτογραφίας του
γνωστού φωτογράφου Πλάτωνα Μαξίμου με θέμα
τη Κωνσταντινούπολη.

Στην  ημερίδα που θα ξεκινήσει με χαι-
ρετισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίου θα γίνουν δύο πά-
νελ, με θέματα “Το Οικουμενικό Πα-

τριαρχείο και η Κοι-

νοτική Δομή της Ομογένειας: Η μετάβαση από τον
20ο στον 21ο Αιώνα” και “ Η ελληνική παιδεία της Πό-
λης στον 21ο Αιώνα”. Στο πρώτο πάνελ, μεταξύ των
ομιλητών θα είναι ο Πρέσβης επί τιμή Αλέξης Αλε-
ξανδρής και ο Σεβ. Μητρ. Προύσης και Ηγούμενος
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης κ. Ελπιδοφόρος,
ενώ στο δεύτερο ο Υπουργός Παιδείας  Κώστας Γα-
βρόγλου και ο καταξιωμένος συγγραφέας Πέτρος
Μάρκαρης. Τις συζητήσεις θα συντονίσουν ο  καθ.
Ιωάννης Μάζης και ο Ανδρέας Ρομπόπουλος.

Η Ηχώ θα κλείσει τους εορτασμούς των 40 ετών στις
5 Μαΐου με ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην
Κωνσταντινούπολη με διαφορετικά πάνελ,  το πρώ-
το από αυτά θα τιμήσει ως ομιλητής, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ενώ στο δεύτερο, με-
ταξύ των ομιλητών θα είναι εξαίρετοι Έλληνες και
Τούρκοι συνάδελφοι που θα συζητήσουν τον ρόλο
του τύπου στα ελληνοτουρκικά, όπως ο Παύλος Τσί-
μας, ο Γιώργος Βλαβιανός, ο Αντώνης Φουρλής και
οι Μουράτ Γιετκίν και Μετέ Τσουμπουκτσού.    

«Η»                

40 χρόνια

«Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ 

μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες»
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

] Ημερίδα με θέμα «Ελληνισμός και Ορθοδοξία στη Μικρά Ασία»

διοργάνωσαν το ΚΕΜΙΠΟ Νέας Ιωνίας και η Μητρόπολη Νέας Ιω-

νίας και Φιλαδελφείας. Ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση της Ν.Ιω-

νίας,  Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, αναφέρθηκε στο παρόν και

το μέλλον της ορθοδοξίας στην Τουρκία. Παράλληλα έκανε έναν απολο-

γισμό όλων των προσεκτικών και ρεαλιστικών κινήσεων του Οικουμε-

νικού μας Πατριαρχείου τα τελευταία χρόνια για την αναβίωση της ορ-

θοδοξίας στη Μικρά Ασία. ‘’Προσπαθούμε με ρεαλισμό και αποφασιστι-

κότητα, αλλά και με προσεκτικά και σταθερά βήματα, χωρίς να παραβιά-

ζουμε τη νομιμότητα της χώρας που ζούμε, να αναβιώσουμε τις επαρχίες

μας στη Μικρά Ασία. Στην περιοχή εμφανίζεται ένας αναπτυσόμενος και

αυξανόμενος ορθόδοξος πληθυσμός και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών.Την Μικρασία μην την κλαίμε,

αλλά ούτε και να χάνουμε την ιστορική μας μνήμη γι αυτό και είναι ση-

μαντικό το έργο που επιτελεί το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού της

Νέας Ιωνίας’’, τόνισε ο σεβασμιότατος  Μητροπολίτης Προύσης.
=

Ελληνισμός 
και Ορθοδοξία

Υπουργική ενημέρωση 

για την πρόοδο

] Στο αυριανό άτυπο Eurogroup, που θα πραγματοποιηθεί στη Βα-

λέτα της Μάλτας, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα ενη-

μερωθούν για «την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες μετα-

ξύ των θεσμών και των ελληνικών αρχών, μετά το τελευταίο Euro-

group του Μαρτίου». Αυτό αναφέρει η ημερήσια διάταξη του Eurogro-

up που δόθηκε στη δημοσιότητα. Οι συνομιλίες μεταξύ θεσμών και

ελληνικών αρχών επικεντρώνονται στα βασικά ζητήματα που πρέπει

να επιλυθούν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σε ένα συνολικό

πακέτο πολιτικών, το οποίο θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της δεύτε-

ρης αξιολόγησης του προγράμματος. «Τα ζητήματα αυτά περιλαμβά-

νουν τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στην ενέργεια, αλλά

και την εξισορρόπηση των δημοσιονομικών στοιχείων της Ελλάδας

μεσοπρόθεσμα, δηλαδή από το 2018 και μετά» επισημαίνεται στην

ημερήσια διάταξη. Εξάλλου, η τραπεζική ενοποίηση, η Κύπρος και οι

επενδύσεις σε ανάπτυξη και απασχόληση είναι τα άλλα θέματα που

θα απασχολήσουν το Eurogroup της Μάλτας. 

=
Κ.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι 

η ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΧΩ εκτάκτως,

αυτό το μήνα λόγω Πάσχα,

θα κυκλοφορήσει 

την Κυριακή των Βαΐων. 

Αναζητήστε τη 
στα γνωστά 

σημεία πώλησης 

ή στο 212 – 251- 3248

Η «ΗΧΩ» κυκλοφορεί 

στην Πόλη και 

σε όλη την Ελλάδα

Φωτο: Πέτρος Αμπατζόγλου

] Αθήνα. «Εθνικό χρέος» αποτε-

λεί η διατήρηση και ενίσχυση της

εξωστρέφειας, καθώς μόνον υπό

όρους εξωστρέφειας η Ελλάδα

μπορεί να υπάρξει και ν’ αναδειχ-

θεί αντάξια της μεγάλης εθνικής

μας κληρονομιάς, επισήμανε ο

πρόεδρος της Δημοκρατίας Προ-

κόπης Παυλόπουλος κατά τη συ-

ζήτηση στρογγυλής τράπεζας με

θέμα «η Ελλάδας της εξωστρέφει-

ας», στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελ-

λάδος στη Θεσσαλονίκη.»
=

Η Ελλάδα της εξωστρέφειας

«Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ 

μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες»
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ΣΕ
ΙΣ

OIKOYMENIKO ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
] Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

• Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρω-

ποῦ κ. Κύριλλον.• Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου,

Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων,  ὑπο-

βαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρ

κήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνο
• Τήν Ἐλλογ κ Εὐ

] Αθήνα. Η αξιολόγηση θα έπρεπε να είχε κλείσει εδώ και

καιρό, είπε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-

νωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς. Το θέμα όπως τόνισε

«είναι πολιτικό και αναμένουμε τα επόμενα 24ωρα να επιλυ-

θεί σε αυτό το επίπεδο, διότι οι τεχνοκράτες δεν έχουν κάτι

επιπλέον να συζητήσουν». Σύμφωνα με τον υπουργό, τα οι-

κονομικά αποτελέσματα και η συνολική πορεία εφαρμογής

του προγράμματος δίνουν απόλυτη βάση στην αξίωση της Ελ-

λάδας ότι έπρεπε να είχε κλείσει εδώ και καιρό η αξιολόγηση.

Κατά συνέπεια, «όποιος αναζητά τους λόγους για τους οποί-

ους δεν κλείνει, οφείλει να τους αναζητήσει σε άλλη πλευρά,

και όχι σε επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης. Να τους απο-

δώσει, κυρίως, σε πολιτικές σκοπιμότητες και όχι σε οικονο-

μικά δεδομένα».

=

Πολιτικές σκοπιμότητες 
καθυστερούν την αξιολόγηση Η Ελλάδα χρειάζεται«κούρεμα» χρέους ] Βερολίνο. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο

της αξιολόγησης, η γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt»,

επικαλούμενη διεθνείς οικονομολόγους, όπως τον Γάλλο Το-

μά Πικετί και τον Αμερικανό Τζέφρι Σαξ, υπενθυμίζει τη Συμ-

φωνία του Λονδίνου, το 1953, με την οποία διαγράφηκαν τα

χρέη της Γερμανίας και υποστηρίζει ότι η σημερινή κατάστα-

ση της Ελλάδας θυμίζει σε πολλά εκείνη της μεταπολεμικής

Γερμανίας, όταν η χώρα δεν μπορούσε να ξεπληρώσει τα

χρέη της. Η ερευνητική ομάδα εξέτασε με ποιο τρόπο η Συμ-

φωνία του Λονδίνου επηρέασε τις δημόσιες δαπάνες και δια-

πίστωσε ότι με το «κούρεμα» του χρέους βελτιώθηκε η πιστο-

ληπτική αξιοπιστία της χώρας. Η κυβέρνηση ήταν σε θέση να

παίρνει νέα δάνεια με χαμηλά επιτόκια, ενώ από την έναρξη

των διαπραγματεύσεων στα μέσα του 1951 μέχρι την κατά-

ληξή τους τα επιτόκια κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρ-

κειας έπεσαν από 3% σε 1,8%. 

=

Σας ενημερώνουμε ότι η ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΧΩ εκτάκτως,
αυτό το μήνα λόγω Πάσχα,θα κυκλοφορήσει την Κυριακή των Βαΐων. Αναζητήστε τη στα γνωστά σημεία πώλησης ή στο 212 – 251- 3248

Η «ΗΧΩ» κυκλοφορεί στην Πόλη και σε όλη την Ελλάδα

Αξιολόγηση και Oικονομία] «Εάν θέλουμε να ξεκολλήσει η
πραγματική οικονομία, το β’ εξάμηνο
του 2017, πρέπει να ξεκολλήσει η
αξιολόγηση», δήλωσε ο πρόεδρος της
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Βασί-
λης Κορκίδης. «Το ραντεβού στο Eu-

rogroup της 7ης Απριλίου στη Μάλτα μάλλον χάθηκε, ενώ το Εα-

ρινό Συνέδριο του ΔΝΤ μεταξύ 21-23 Απριλίου, δεν είναι μακριά.

Η συμφωνία έχει καταντήσει σήριαλ, αφού πλέον ορόσημο είναι

το μεθεπόμενο Eurogroup της 22ας Μαϊου. Η επικοινωνία της

κυβέρνησης με τους δανειστές αλλά και μεταξύ δανειστών είναι

πολύ προβληματική για να προκύψει η όποια τεχνική συμφωνία

μέχρι την Παρασκευή».

=Εν μέσω πολεμικής για τα τεμένη] Βερολίνο. Η Άνγκελα Μέρκελ δηλώνει πως οι πρόσφυγες στη

Γερμανία θα πρέπει να σέβονται την ανεκτικότητα, την ανοικτή

κοινωνία και την θρησκευτική ελευθερία, την ώρα που σημαί-

νοντα στελέχη του κόμματος της αξιώνουν την απαγόρευση των

ξένων χρηματοδοτήσεων σε τεμένη στη Γερμανία Ε

από δημοσιογράφο, για το τι αν έ
χώρα, η Μέρκ λ

Στο ίδιο τραπέζι ξανάΑναστασιάδης –Ακιντζί
] Λευκωσία.  Σε καλό κλίμα πραγματοποι-

ήθηκε το δείπνο που παρέθεσε στον κύ-

πριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον

τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί ο
ειδικός σύμβουλος του ΓΓ του ΟΗΕ, Έσπεν

Μπαρθ Αϊντε, στο χώρο του Λήδρα Πάλας

στην νεκρή ζώνη. Ήταν η πρώτη συνάντη-

ση Αναστασιάδη-Ακιντζί, μετά την αποχώ-

ρηση του τουρκοκύπριου ηγέτη από τις

διαπραγματεύσεις, στις 16 Φεβρουαρί-

ου. Ο Μουσταφά Ακιντζί δήλωσε πριν από
το δείπνο ότι αν υπάρχει βούληση είναι

δυνατό να βρεθεί λύση στο Κυπριακό εν-

τός δύο μηνών, προσθέτοντας ότι μετα
βαίνει με αυτό το στόχοπρόεδ

«Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ 
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ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ 

] Πριν από πέντε χρόνια κινδύνευε να γίνει μία από τις πιο

φτωχές κοινότητες της Ομογένειας. Η αδυναμία προσφοράς

βοήθειας στους οικονομικά ασθενέστερους ενορίτες ήταν πλέον

σύνηθες φαινόμενο. Ακόμα και μια απλή ανακαίνιση ήταν δύσκο-

λο να γίνει από την ίδια την Κοινότητα αφού τα καθημερινά της

έξοδα ξεπερνούσαν κατά πολύ τα εβδομαδιαία της έσοδα. Η κα-

ταβολή των μισθών, χειροτέρευε και άλλο την οικονομική κατά-

σταση στην οποία είχε περιέλθει τα τελευταία χρόνια η κοινότητα

της Ευαγγελίστριας, που βρίσκεται στους ανατολικούς πρόποδες

των Ταταούλων. Πώς όμως η ενορία κατάφερε να μετατραπεί σε

μία από τις πιο ισχυρές της Ομογένειας και να γίνει αρωγός ακόμη

και σε μειονοτικούς συλλόγους; 

Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικό ρόλο έπαιξαν τρεις νέοι

Ομογενείς και μέλη της 7μελης επιτροπής της Κοινότητας της

Ευαγγελίστριας. Ο Πρόδρομος Κοσμάογλου και τα αδέρφια Αλέ-

ξανδρος και Νικόλαος Σενκοποπόφσκι είναι τα πρόσωπα που

έδωσαν νέα πνοή για την ανάπτυξη και την ευημερία του Βακου-

φίου. 

Οι αρχικές προσπάθειες για τη διάσωση της είχαν αρχίσει ήδη

από το 2008, όταν η επιτροπή αποφάσισε να αξιοποιήσει μέρος

της ακίνητης περιουσίας της, δίνοντας σε εργολάβο ένα οικόπεδο

για την ανέγερση διαμερισμάτων. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές

έπεσαν στο κενό καθώς ο εργολάβος ανέλαβε το έργο μόνο ...”στα

χαρτιά” και η οικοδόμηση δεν ξεκίνησε ποτέ. Εννέα χρόνια μετά

την μη τήρηση των συμφωνηθέντων και παρά τις προειδοποι-

ήσεις, το θέμα βρίσκεται ήδη στη Δικαιοσύνη και αναμένεται η επί-

λυση του. Ουσιατσικά, η μεγάλη αλλαγή στην Κοινότητα ξεκίνησε μόλις

το 2015 όταν τα μέλη της άρπαξαν την ευκαιρία που τους δόθηκε

και πούλησαν ένα οικόπεδο μόλις 165 τμ σε έναν εργολάβο ο

οποίος ήταν και ιδιοκτήτης του οικοπέδου που βρισκόταν ακριβώς

δίπλα από εκείνο της εκκλησίας. Ο εργολάβος αυτός ήθελε να χτί-

σει διαμερίσματα σε εκείνο το σημείο και για αυτό ζήτησε από την

εκκλησία να του πουλήσει το οικόπεδο της. Η επιτροπή είδε σαν

“θείο δώρο” την πρόταση αυτή αφού τελικά το πούλησαν αρκετές

χιλιάδες λίρες πάνω από την αξία του. Με τα χρήματα που πήραν

αγόρασαν πέντε ολοκαίνουρια διαμερίσματα (τα 2 από αυτά ανή-

κουν στην Κοινότητα Σταυροδρομίου) και ένα μαγαζί το οποίο τό-

τε λειτουργούσε ως ανθοπωλείο. Ενοικιάστηκε σχεδόν αμέσως

και σήμερα χρησιμοποιείται ως μαγαζί γαλακτοκομικών. Αγορά-

στηκε ακόμη ένα οικόπεδο 70 τμ το οποίο βρίσκεται ακριβώς δί-

πλα από άλλο οικόπεδο της ενορίας, επίσης 70 τμ, (άρα συνολική

έκταση 140 τμ) στην περιοχή Ταταούλων. Στόχος του ιδρύματος

είναι να αξιοποιηθεί και αυτό το οικόπεδο και να αναγερθεί πο-

λυκατοικία. “Εξ αιτίας της έλλειψης πόρων, η λύση έπρεπε να βρεθεί άμεσα

Η πώληση του οικοπέδου των 165 τ.μ είχε μηνιαίες απολα

λις 1500 τουρκικές λίρες, λόγω ενοικίου. Το πο

από την πραγματική του αξία επειδή ο γείτο

να χτίσει διαμερίσματα. Υπό άλλες σ

ποσό αυτό. Τα προβλήματα π

δεν το βάλαμε κάτω κα

Ενορία μας. Σε α
σαμε. Εδώείν

ζωή και ευημερία” λένε στην ΗΧΩ οι κκ Πρόδ

Αλέξανδρος και Νικόλαος Σενκοποπό

κάθε τους κίνηση έχουν την αρ

νια προέδρου της Επιτρ

της και του πρωτ

ΕυαγγελίσΑ

Η μεγάλη αλλαγή της Κοινότητας
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OIKOYMENIKO ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
] Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
• Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην,
ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ.
Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς Βαλουκλῆ, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον
Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Μεσαχώρου, ὑποβα-
λόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν
εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις
αὐτῶν.  
• Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον, Ἄρχοντα Μ.
Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἱστορικόν,
Διευθυντήν Ἐρευνῶν τοῦ Ε.Ι.Ε., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ
Ἐλλογ. κ. Ἀνδρομάχης, ἐξ Ἀθηνῶν. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

]Αθήνα. Συναγερμός έχει ση-μάνει στις αστυνομικές αρ-χές, μετά τον εντοπισμό οπλισμού

και πυρομαχικών σε τζαμί στο νο-μό Ξάνθης.
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει

από πληροφορίες που επικαλείταιη Καθημερινή, οι υπηρεσίες ασφα-λείας, κατόπιν ενδείξεων και πλη-ροφοριών, προέβησαν πριν από λί-γες ώρες σε έλεγχο σε τζαμί στοχωρίο Ηλιόπετρα του Δήμου Τοπεί-ρου.
Εκεί εντόπισαν κρυμμένα δύο πι-στόλια, εκ των οποίων ένα με σιγα-στήρα, καθώς και μεγάλο αριθμόφυσιγγίων, διαφόρων διαμετρη-μάτων.

Ο ιμάμης, ο οποίος είναι υπεύθυ-νος για την λειτουργία του τζαμιού,μετέβη στον εισαγγελέα για παρο-χή εξηγήσεων πριν από λίγεςώρες.
=

Οπλισμός σε τζαμί

Στήριξη 
στα Ελληνικά νησιά] Αθήνα. «Κάνουμε τιτάνιο αγώνα για να ενισχύσουμε τα νη-

σιά μας» δήλωσε η εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
Μανταλένα Παπαδοπούλου, σε συνέντευξη της σημειώνοντας,
ότι «ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα νησιά
μας, για αυτό βρίσκεται συνεχώς σε ταξίδια σε όλα τα νησιά του
Αιγαίου και του Ιονίου, προκειμένου να μπορεί να αφουγκρά-
ζεται τα προβλήματα των κατοίκων, αλλά και να δίνει λύσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, βλέπουμε πως παρεμβαίνει, για παράδειγμα
με την επανίδρυση της ΜΟΜΚΑ, αλλά και με την ανεκτίμητη
βοήθεια που και οι στρατιωτικοί γιατροί προσφέρουν πλέον
στους συμπολίτες μας των ακριτικών περιοχών». Τέλος ξεκα-
θάρισε, ότι για τους ΑΝΕΛ «η νησιωτικότητα είναι κορυφαίο ζή-
τημα. Άλλωστε, αποτελεί επιταγή του Συντάγματος. Υπάρχουν
διάφοροι τρόποι για να στηριχθούν τα νησιά και για αυτό γίνεται
φιλότιμη προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, με την έννοια ότι
η πατρίδα μας αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα».

Σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφορεί η μηνιαίαεφημερίδα «Ηχώ» τεύχοςΜαρτίου 2017
Αναζητήστε τη 
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Η «ΗΧΩ» κυκλοφορεί στην Πόλη και σε όλη την Ελλάδα

Προς διαγραφή περιφερειακός σύμβουλος] Ξάνθη. Με το ερώτημα της διαγραφής παραπέμ-πεται ο περιφερειακός σύμβουλος Αν. Μακεδονίας -Θράκης, Χουσεΐν Μεχμέτ Ουστά, στην επιτροπή δε-οντολογίας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Ξάν-θης, μετά από φωτογραφία που αναρτήθηκε σε σε-λίδα κοινωνικής δικτύωσης και τον παρουσιάζει νασχηματίζει το σήμα των Γκρίζων Λύκων.Μάλιστα, με ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος τύπουτου ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, αναφέρει ότι το «τοσήμα των Γκρίζων Λύκων και η προκλητική του επί-δειξη δε συνάδει με τις αρχές, τις ιδέες και τις αξίεςτου ΠΑΣΟΚ».
Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νομαρχια-κής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ξάνθης, Ανέστης Αντω-νιάδης, τόνισε ότι ο περιφερειακός σύμβουλος, σετηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του, υποστή-ριξε ότι η εν λόγω φωτογραφία τραβήχτηκε πριν απόεπτά χρόνια στη Γερμανία, στο πλαίσιο μιας κοινω-νικής συνάθροισης, και το σήμα των Γκρίζων Λύκωνέγινε για να εκφράσει με ειρωνικό τρόπο τα λεγόμε-να αυτού που τράβηξε τη φωτογραφία.Ο περιφερειακός σύμβουλος, που αυτή την περίο-

δο απουσιάζει στη Γερμανία, αναμένεται εντός τηςημέρας να αποστείλει και εγγράφως την απολογίατου προκειμένου να συζητηθεί στη συνεδρίαση τηςΝομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος στην Ξάνθη.Πάντως, ο κ. Αντωνιάδης τόνισε ότι αν ισχύουν ταόσα υποστήριξε προφορικά ο περιφερειακός σύμ-βουλος, τότε απέχουν πολύ από τα όσα θέλουν νατου προσάψουν ορισμένοι κύκλοι. Σε κάθε περίπτω-ση, όμως, οι εξηγήσεις του θα συζητηθούν στη συ-νεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης όπουκαι θα ληφθεί η σχετική απόφαση. =

Επίσημησυνάντηση τουπρωθυπουργούτου Καναδά

] Αθήνα. Ως έναν πραγματικό φιλέλληνα χα-ρακτήρισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, ΤέρενςΚουίκ, τον πρωθυπουργό του Καναδά ΤζάστινΤριντό, ο οποίος τίμησε με την παρουσία τουτις εκδηλώσε

μελλοντικές -επίσημες πια- αναβαθμισμένεςσε κορυφαίο επίπεδο συναντήσεις. Επίσης,αποχαιρετώντας τον κ Κουίκ του ή

«Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ 

μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες»
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] «Αυτή την εποχή υπάρχει ένας εκνευ-

ρισμός στην Τουρκία, τον οποίο, πάν-

τως, δεν θα τον μεταγγίσει στην Ελλάδα. Αυ-

τό δεν θα γίνει. Επίσης, δεν θα αποσυνδέσω

την προκλητική στάση της Άγκυρας απέναντι

στη χώρα μας και τα σώου (στρατιωτικά, τη-

λεοπτικά, επικοινωνιακά) που κάνει στο Αι-

γαίο, από την  προεκλογική εκστρατεία του

Προέδρου Ερντογάν για το  δημοψήφισμα

τον Απρίλιο, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτε-

ρικών Τέρενς Κουίκ, απαντώντας σε ερώτη-

ση δημοσιογράφου της κρατικής τηλεόρα-

σης, σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Είναι σα-

φές, συνεχίζει, ότι οι Τούρκοι επιζητούν στο

να τσιμπήσουμε εμείς στο Αιγαίο και να

μπούμε σε κάποιο θερμό επεισόδιο. Δεν θα

τους κάνουμε τη χάρη. 

Επίσης σχολίασε ότι ‘’τα τουρκικά μέσα

ενημέρωσης ή τουλάχιστον κάποια από αυτά, είναι όργανα της κυβέρνησης της Άγκυρας

και παίζουν ένα παιχνίδι παραπληροφόρη-

σης και προβοκάτσιας, όπως αυτό ότι έπεσε

ελικόπτερο στο Ίμια. Όπου τα τουρκικά ΜΜΕ

έσπευσαν να το μεταδώσουν και τσίμπησαν

δικά μας, ελληνικά ΜΜΕ και το αναμετέδω-

σαν. Αυτό υπερβαίνει τα όρια. Χρειάζεται

προσοχή τι μεταδίδουμε όταν έχει προέλευση

την Άγκυρα’’. Τέλος, σχετικά με τις πρόσφα-

τες  προκλητικές επιθέσεις του Τούρκου

υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσο-

γλου στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρα-

τίας, υπογράμμισε ότι ο κ. Προκόπης Παυλό-

πουλος  δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το

να διαφυλάττει το Σύνταγμά μας και να υπεν-

θυμίζει το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και

τη Συνθήκη της Λοζάννης. Και επιπλέον:

Όποιος θέλει σεβασμό των διεθνών συνθη-

κών, πρέπει να τις σέβεται πρώτα ο ίδιος, δή-

λωσε.

=

Προσεχτικοί χειρισμοί 

στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Χαρά και
υπερηφάνεια

] «Η Αθήνα είναι για μένα το σύμβο-

λο της Δημοκρατίας και είμαι περήφα-

νος για την ανακήρυξή μου, σε επίτιμο

δημότη αυτής της πόλης», δήλωσε ο

επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δη-

μοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο, Τζιάνι Πιτέλα, κατά τη διάρκεια συ-

νέντευξης Τύπου. «Οι πάντες, άλλω-

στε, γνωρίζουν ότι υπήρξα ένας από

τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της

Ελλάδας σε σχέση με την τιτάνια πρό-

κληση που αντιμετώπιζε με την Ευρω-

παϊκή Ένωση», πρόσθεσε. Σχετικά με

τις συζητήσεις που έχουν εντατικοποι-

ηθεί τελευταία για μία Ευρώπη δύ

περισσότερων ταχυτήτων ο

ανέφερε: «Η Ευρώπ

δεν μπορεί ν
μας τ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

] Το χρυσό μετάλλιο της Εστίας Νέας Σμύρνης παρέδωσε ο πρόεδρος της

Εστίας, Γιάννης Παπαδάτος, στον Μητροπολίτη Σμύρνης κ.Βαρθολομαίο,

κάνοντας αναφορά στην προσωπικότητα, στον ρόλο και το έργο του τιμώ-

μενου ιεράρχη. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Μητροπολίτη Σμύρνηςκ.

Βαρθολομαίου, ο οποίος τόνισε ότι διαισθάνεται την ιστορικότητα των στιγ-

μών, ευχαρίστησε θερμά τον Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης, κ. Συμεών για

την πρόσκληση, την Εστία Νέας για την τιμητική υποδοχή και τους απογό-

νους των Μικρασιατών για την παρουσία τους. Την εκδήλωση τίμησαν με

την παρουσία τους πολιτικές και θεσμικές προσωπικότητες αλλά και εκ-

πρόσωποι των τοπικών και εκκλησιαστικών αρχών. Μεταξύ άλλων, το πα-

ρών τους έδωσαν ο πρόεδρος  Λουκάς Χριστοδούλου και τα μέλη του ΔΣ

της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ),  εκπρόσωποι

σωματείων της ΟΠΣΕ και αντιπροσωπεία της Οικουμενικής Ομοσπονδίας

Κωνσταντινουπολιτών. 
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ* 

]Η εκλογή του Ντό-
ναλντ Τραμπ ως Προ-

έδρου των Η.Π.Α. στις προ-
εδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2016 θα σημα-
τοδοτήσει, κατά πάσα πιθανότητα, μια ριζική με-
ταβολή στην ασκούμενη αμερικανική πολιτική
τόσο σε εσωτερικό όσο και σε παγκόσμιο επί-
πεδο με σημαντικά αποτελέσματα διάχυσης
(spillover effects) για ολόκληρη την ανθρωπό-
τητα.

Συγκεκριμένα ο καινούργιος Πρόεδρος ως
Ρεπουμπλικάνος, συντηρητικός, παραδοσιακός
αλλά και αντισυστημικός Αμερικανός και με βά-
ση τα όσα έχει προεκλογικά υποσχεθεί στους
ψηφοφόρους του φαίνεται πως θα επιδιώξει να
ανακατανείμει τη διεθνή οικονομική, στρατιω-
τική και πολιτική ισχύ, να «ανακατέψει την τρά-
πουλα» και να αναδιαμορφώσει το χάρτη της
παγκόσμιας γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής
προς όφελος των  στρατηγικών συμφερόντων
των Η.Π.Α. Οι προθέσεις του έχουν γίνει αντιλη-
πτές ακόμα και πριν από την προεκλογική πε-
ρίοδο του Νοεμβρίου, όταν σε ορισμένα γεγο-
νότα εξέφρασε τις απόψεις του χωρίς δισταγμό
και αποκάλυψε τις απόψεις του για κάποια θέ-
ματα που ενδιαφέρουν άμεσα τον μέσο Αμερι-
κανό πολίτη π.χ. απασχόληση, ασφάλεια, μετα-
νάστευση, υγεία κτλ.

Σε πρόσφατη συνέντευξη, που παραχώρησε

στους TIMES και στην BILD, ήταν ευθύς, όπως
άλλωστε συνηθίζει, και από τα λεγόμενά του
διαφάνηκε πως θέλει να διεμβολίσει την Ευρώ-
πη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα δε
φαίνεται να δεσμεύεται για ομαλοποίηση των
σχέσεων Η.Π.Α - Κίνας, η οποία αποτελεί τη δεύ-
τερη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη διεθνώς
μετά τις Η.Π.Α., σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικο-
νομικά στοιχεία. Όσον αφορά την εξίσου καθο-
ριστικής σημασίας σχέση των Η.Π.Α. με τη Ρω-
σία, πιστεύεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί
φιλικές σχέσεις με το Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ
Πούτιν. Αυτό, βέβαια, απομένει να διαπιστωθεί
στην πράξη, στις επίσημες συνομιλίες τους, στις
διμερείς επαφές των δύο χωρών, καθώς και
στις αμοιβαίες συμφωνίες που θα υπογραφούν.
Οι σχέσεις με λοιπά κράτη ή ομάδες χωρών
όπως π.χ. με τη Γερμανία, την Ιαπωνία, την Ιν-
δία, το Μεξικό, τους G-8, τους G-20, την Ευρα-
σιατική Οικονομική Ένωση κ.ά. θα κριθούν στη
βάση των κοινών συμφερόντων και πρωτίστως
με κριτήριο τα πολυποίκιλα συμφέροντα των
Η.Π.Α. σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Βέβαια,
όπως δήλωσε κατά την τελετή ανάληψης της
Προεδρίας στον Λευκό Οίκο, σε όλες τις αποφά-
σεις και ενέργειές του θα προπορεύεται το εθνι-
κό συμφέρον των Η.Π.Α. και των αμερικανών
πολιτών. Αυτή η δήλωση εγκυμονεί κινδύνους,
εάν συγκρουστεί μετωπικά με γερμανικά, κινε-
ζικά, ρωσικά κ.ά. οικονομικά - εμπορικά, στρα-
τιωτικά και πολιτικά συμφέροντα.

Τα εκκρεμή ζητήματα σε παγκόσμια κλί-
μακα είναι πολύπλοκα και πολυδιάστατα, στο
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, της οποίας τις
επιπτώσεις για τις Η.Π.Α. στηλιτεύει διαρκώς ο
Τραμπ και την θεωρεί αιτία για τον κατήφορο
της αμερικανικής οικονομίας, την ανεργία, το
κλείσιμο εταιρειών και τον κοινωνικό αποκλει-
σμό - φτώχεια αρκετών συμπολιτών του. Θέτει
ως πρώτη προτεραιότητα την ανάκαμψη της οι-
κονομικής δραστηριότητας στις Η.Π.Α. με την
επιστροφή των επενδύσεων των πολυεθνικών
επιχειρήσεων στην αμερικανική επικράτεια και
την εκκίνηση μεγάλων δημόσιων έργων βάσει
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Τα φλέ-
γοντα θέματα διεθνούς οικονομικής πολιτικής
που καλείται να αντιμετωπίσει ο νέος Πρόεδρος
έχουν οδηγήσει σε κρίση χρέους την παγκόσμια
οικονομία και σε αυτό το σημείο η Ελλάδα βρί-
σκεται στη μέση του κυκλώνα. Ο ρόλος του
Δ.Ν.Τ. θα επηρεαστεί και από την πολιτική που
θα εφαρμόσει ο Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ο διαφαινόμενος απομονωτισμός των
Η.Π.Α. ίσως μεταφραστεί σε αποχώρηση του
Δ.Ν.Τ. από το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης
και έτσι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούμε μόνο

από την Ε.Ε., εάν αυτή ασχοληθεί σοβαρά με το
ελληνικό πρόβλημα, καθώς οι Ευρωπαίοι δια-
νύουν περίοδο εσωστρέφειας λόγω της κρίσης
χρέους και ποικίλων εσωτερικών τους προβλη-
μάτων και εκλογικών αναμετρήσεων μέσα στο
2017 π.χ. στην Ολλανδία, στη Γαλλία και στη
Γερμανία. Οι αναιμικοί ρυθμοί ανάπτυξης της
Ε.Ε. δεν αφήνουν περιθώρια για ελαστικές - ευ-
νοϊκές πολιτικές χρηματοδότησης και επίλυσης
του κρίσιμου ζητήματος του χρέους της Ελλά-
δας. Εάν στα προαναφερθέντα προσθέσουμε
και τον απρόβλεπτο παράγοντα Τραμπ, τότε η
εξίσωση για την ελληνική οικονομία γίνεται πιο
δύσκολη, αβέβαιη και η παράταση των προβλη-
μάτων της θεωρείται αναμφισβήτητη.

Οι Έλληνες που στελεχώνουν την κυβέρνηση
του Τραμπ μπορούν να συμβάλουν στην προ-

ώθηση των ελληνικών συμφερόντων και στην
ανάκαμψη της πολύπαθης οικονομίας μας.
Χρειάζεται, όμως, να ενεργοποιηθούν τα υγιή
αντανακλαστικά του ελληνικού λόμπυ των
Η.Π.Α. καθώς και των Ελλήνων επιχειρηματιών,
όσοι από αυτούς έχουν τη διορατικότητα και την
εμπειρία να έλξουν αμερικανούς ομολόγους
τους στην Ελλάδα για επιχειρηματικές συνεργα-
σίες, συνέργειες και συμπράξεις σε διάφορους
κλάδους, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι άμε-
σες ξένες επενδύσεις και, συνεπώς, οι θέσεις
εργασίας που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη, για να
βγούμε από το τέλμα της κρίσης και της καχε-
ξίας. =

* Γιώργος Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος, 

Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου.
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]Με διθυραμβικούς λόγους στη Ρώμη και επετειακές εκδη-
λώσεις η ηγεσία των 27 τίμησε τα εξηκοστά γενέθλια της

Ένωσης. Όμως η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρό-
μι και αντιμετωπίζει κρίση ταυτότητας. Αν δεν βρει λειτουργικές
λύσεις, η διάσπασή της θα είναι απλώς θέμα χρόνου.

Η απώλεια της Βρετανίας που ενεργοποιεί το άρθρο 50 στερεί
από την Ευρώπη ένα σημαντικό μέλος και μικραίνει το μέγεθός
της και σε οικονομική και σε πολιτική ισχύ. Όμως είναι μόνο η
κορυφή του παγόβουνου. 

Κάτω από την επιφάνεια σιγοβράζει ένας ακήρυκτος πόλεμος
ανάμεσα στις δυνάμεις που θέλουν μια φεντεραλιστική Ευρώπη,
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, και τις φυγόκεντρες δυ-
νάμεις που θέλουν λιγότερη εξάρτηση από τις Βρυξέλλες, ει δυ-
νατόν, μια Ευρωπαϊκή Ένωση αλά καρτ. 

Με τη συνταγή που προτείνουν πολιτικοί όπως ο Σόιμπλε, οι
ισχυροί του κέντρου θα προχωρούν με γοργά και σταθερά βή-
ματα προς πλήρη ενοποίηση και οικονομική ανάπτυξη και η πε-
ριφέρεια θα παραπαίει εξασφαλίζοντας μεν μια αγορά για τους
ισχυρούς, αλλά αδυνατώντας να ακολουθήσει τον βηματισμό
τους. Μια πολυδιασπασμένη Ευρώπη δεν θα αναγκάσει τους
αδύναμους να επιταχύνουν το βήμα, όπως πιστεύουν οι θιασώ-
τες αυτής της προσέγγισης, αλλά αντίθετα θα ενισχύσει τις δια-
λυτικές τάσεις.

Ήδη ο λαϊκισμός, ο ρατσισμός και οι ακραίες πολιτικές απόψεις
ενισχύονται με ραγδαίους ρυθμούς σε πολλές χώρες της Ένω-
σης. Και μπορεί να κερδήθηκε η μάχη της Ολλανδίας, εν μέρει
και χάρις στην αντιπαλότητα με τον Ερντογάν και στην υιοθέτηση
ακραίων τακτικών που δεν συνάδουν με τις ευρωπαϊκές διπλω-
ματικές παραδόσεις, όμως ο πόλεμος της Ευρώπης με τον ίδιον
της τον εαυτό μαίνεται. 

Κοινωνικές κατακτήσεις δεκαετιών θυσιάζονται στο βωμό της
άκρατης λιτότητας και της αναζήτησης ανορθόδοξων μεθόδων
που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της Γηραιάς Ηπείρου
στον παγκόσμιο οικονομικό στίβο. Για να ανταγωνιστείς όμως
οικονομίες όπως η κινεζική δεν πρέπει να ρίξεις το επίπεδο των
εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών στα επίπεδα της Κί-
νας. Πρέπει να παράγεις πολύ καλύτερα προϊόντα, που η ποιότη-
τά τους θα δικαιολογεί την τιμή τους.     

Η επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική πολιτική
σκηνή παίζει καταλυτικό ρόλο στις εσωτερικές διαδικασίες της
Ένωσης. Ήδη ο διάλογος για μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων
έχει ανοίξει επίσημα και ο βορειο-ευρωπαϊκός πυρήνας ονει-
ρεύεται κιόλας μια Ένωση ομόκεντρων κύκλων. Στόχος είναι να
κάνει πιο ισχυρό το ευρωπαϊκό κέντρο, ώστε να θωρακίσει τα
επιτεύγματα των έξι δεκαετιών από ενδεχόμενη υπερατλαντική
απειλή, καθώς οι ΗΠΑ του Τραμπ δεν κρύβουν πλέον ότι βλέ-
πουν την Ευρώπη ανταγωνιστικά. 

Στο οικονομικό πεδίο, η έτσι κι αλλιώς θνησιγενής διαπραγ-
μάτευση για τη διατλαντική συμφωνία εμπορίου, που είχε επι-
κριθεί ανοικτά από τη Γαλλία και κεκαλυμμένα και από άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες ως μονομερής υπέρ των ΗΠΑ μπήκε στο ράφι.
Έχουν μάλιστα ακουστεί από την άλλη άκρη του Ατλαντικού απει-
λές για υπέρογκους δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα, στο
πλαίσιο ενός αναγεννημένου προστατευτισμού. 

Στο στρατιωτικό πεδίο, ο καταλυτικός ρόλος του Τραμπ άρχι-
σε ήδη να διαφαίνεται, καθώς για πρώτη φορά άνοιξε στα σο-
βαρά η συζήτηση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού που
θα υπερασπίζεται τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Η (εύλογη
και δίκαια) απαίτηση του Αμερικανού Προέδρου να ξοδεύουν

όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ το 2% του ΑΕΠ τους, όπως ορίζει η Χάρ-
τα της Συμμαχίας, η διαφαινόμενη προσέγγιση των ΗΠΑ με τη
Μόσχα και η δημόσια ρητορική κατά του ΝΑΤΟ πυροδότησαν
μεγάλο προβληματισμό, ειδικά στις βαλτικές χώρες, λόγω της
γειτνίασης με τη Ρωσία. Με πυρήνα και πρότυπο τη FRONTEX,
η Επιτροπή θέλει πλέον να προχωρήσει στη δημιουργία ανε-
ξάρτητης και ισχυρής συνοριοφυλακής με υπολογίσιμη αποτρε-
πτική ισχύ.  

Η σημερινή Ευρώπη, παρότι έχει κάνει σημαντικά βήματα προς
την ενοποίησή της σε όλα τα πεδία κι έχει καταγράψει σημαντι-
κές κατακτήσεις που συνθέτουν το κοινοτικό κεκτημένο, κατά-
φερε να απέχει παρασάγγας από το όραμα των θεμελιωτών της.
Κι αν δεν επιστρέψει στις ρίζες της, θα καταντήσει μια σύγχρονη
Βαβέλ, όπου η σύγχυση των γλωσσών, των επιδιώξεων και των
ονείρων θα  οδηγήσει στην κατάρρευση το μεγάλο και λαμπερό
ευρωπαϊκό οικοδόμημα.  

ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ



ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΝΤΟΥΜΗ

]Ένα από τα σημαντικότερα  ζητήματα που
οφείλει η πολιτεία να λύσει και δεν αφορά

ούτε Μνημόνια αλλά ούτε και κάποιον εξωτερι-
κό παράγοντα, είναι οι συνεχείς απώλειες αν-
θρωπίνων ζωών στην άσφαλτο, αλλά και από
πάσης φύσεως ατυχήματα όταν δεν τηρούνται
βασικοί κανόνες ασφαλείας.

Το πρόσφατο και τραγικό αυτοκινητιστικό δυ-
στύχημα στην Εθνική οδό με 4 νεκρούς μετά την
πτώση πολυτελούς αυτοκινήτου σε σταθμευμέ-
νο όχημα σε parking, επανέφερε την συζήτηση
περί οδηγικής συμπεριφοράς και ασφάλειας κα-
θώς και των αντίστοιχων έργων οδοποιίας.

Αντί βέβαια ν’ αντιμετωπίζεται το θέμα με
τηνδέουσα σοβαρότητα και πολύ περισσότερο
με σεβασμό για όλους ανεξαιρέτως τους νε-
κρούς που έχασαν τραγικά την ζωή τους, η συ-
ζήτηση στην χώρα μας για άλλη μία φορά περι-
στρέφεται γύρω από ταξικά ζητήματα με ρατσι-
στικές πολλές φορές προεκτάσεις.

Ποιος ήταν αυτός που οδηγούσε; Ήταν πλού-
σιος άρα καπιταλιστής; Νεαρός, άρα το παιδί του
μπαμπά, λευκός ή μαύρος, ημεδαπός ή αλλοδα-
πός, gay ή straight; Αριστερός ή δεξιός;

Αν ισχύουν ένα ή πολλά από τα παραπάνω
τότε θ’ ακολουθήσει ειδική ανακριτική επιτροπή
για το ποιοι ήταν αυτοί που άδικα έχασαν την
ζωή τους, αν ήταν άνθρωποι της βιοπάλης, οι-
κογενειάρχες ή αναρχικοί και θα καταλήξει πολ-
λές φορές η κουβέντα, ότι τελικά για όλα φταίει
η οικονομική κρίση και τα Μνημόνια που οδη-
γούν τους ανθρώπους σε πολλαπλά και τραγικά
ατυχήματα επειδή δεν μπορούν να συντηρή-
σουν τα οχήματά τους.

Είναι εντυπωσιακό πώς στην δημόσια σφαίρα
και ιδίως μέσα από τα social media εκφράζον-
ται απόψεις μίσους και μισαλλοδοξίας με απώ-
τερο μήνυμα ότι φταίνε πάντα οι άλλοι, δηλαδή
οι διαφορετικοί από εμάς, που δεν ανήκουν

στην δική μας κάστα, το δικό μας κόμμα, την δι-
κή μας κοινωνική τάξη που σημαίνει ότι το οποι-
οδήποτε bullying ακόμα και η βία είναι επιτρε-
πτή αν είναι να υπερασπίσει τα δικαιώματα των
ομοϊδεατών μας.

Μάλιστα έχουν ξεχάσει αρκετοί τη νομοθεσία
περί εξύβρισης νεκρού και καθημερινά χωρίς
ίχνος σεβασμού βρίζουν ασύστολα οικογένειες,
νεκρούς και συγγενείς έχοντας εξάγει το δικό
τους πόρισμα το οποίο δίδεται βορά στις αδη-
φάγες διαδικτυακές μάζες προς μαζική κατανά-
λωση-καταδίκη.

Γι’ αυτή την τριτοκοσμική κατάσταση που επι-
δεινώνεται στην χώρα μας όσον αφορά τα αίτια
του προβλήματος αλλά και τις ενδεχόμενες λύ-
σεις φταίνε κυριολεκτικά όλοι.

ΟΙ ιδιώτες οδηγοί, κυρίως οι νεότεροι που
δεν έχουν πολλές φορές ούτε την εμπειρία αλλά
ούτε και την οδηγική παιδεία στο να οδηγήσουν
και να τιθασεύσουν ένα υπερβολικά γρήγορο
και πολυτελές αυτοκίνητο. Η πολιτεία όμως, τα
κόμματα, το Υπουργείο δεν είναι επίσης αμέτο-
χοι σε αυτή την κατάσταση. 

Πλημμελείς έλεγχοι στον δρόμο, κυρίως τις
επικίνδυνες ημέρες των εορτών που αναπτύσ-
σονται μεγάλες ταχύτητες αλλά και οι ελλεί-
ψεις πολλές φορές στα κριτήρια της αξιολόγη-
σης  των υποψήφιων οδηγών κάτω από αντί-
ξοες συνθήκες, δημιουργούν οδηγούς είτε
ακατάλληλους, είτε που αποθρασύνονται και
αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους υπόλοι-
πους.

Αντί λοιπόν να συζητείται το κατάλληλο νομι-
κό και θεσμικό πλαίσιο, ο ρόλος της Τροχαίας, η
συχνή συντήρηση των δρόμων από τις αρμό-
διες εταιρίες και η καλλιέργεια οδηγικής παιδεί-
ας ακόμα και στα σχολεία, φιλοσοφούμε μόνιμα
και επικριτικά εκ των υστέρων εναντίον των νε-
κρών ή τραυματιών και κρίνουμε το μέγεθος
του εγκλήματος είτε από τον τύπο του αυτοκι-

νήτου ή από την οικονομική ευμάρεια των απο-
θανόντων.

Μετά λοιπόν και το τελευταίο αναπάντεχο
τραγικό ατύχημα καλό θα είναι να γίνει μια συ-
ζήτηση επί της ουσίας με την συμμετοχή όλων
των αρμόδιων φορέων για το πώς θ’ αντιμετω-
πιστεί η μάστιγα των συνεχόμενων απωλειών

στους ελληνικούς δρόμους, χωρίς μίση και πά-
θη που διχάζουν τον λαό και δημιουργούν μό-
νιμα την λογική ενός άτυπου εμφυλίου στην
χώρα. =

Ο Μελέτης Ρεντούμης
είναι οικονομολόγος τραπεζικός.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΘΕΜΑΤΑ

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

ειδική έκδοση 11 / Απρίλιος 2017



]Μια χώρα γίνεται παγκοσμίως γνωστή
από τον πολιτισμό της. Περιεχόμενο του :

πλούσια γραπτή και άγραφη παράδοση, προ-
σφορά στο παγκόσμιο στερέωμα, πρότυπο μί-
μησης στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας και σεβασμός στ’ ανθρώπινα
δικαιώματα. 

Αν θέλαμε τώρα, να αναφερθούμε στην Ελ-
λάδα λεπτομερώς, θα ’πρεπε να γράψουμε ολό-
κληρες σελίδες, που ήδη έχουν γραφεί για την
προσφορά της, αλλά και να συζητάμε ατέρμονα.
Ασφαλώς σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε και
να γράφουμε για χώρα ως πρότυπο μίμησης με
βάση τα δεδομένα της εποχής μας . Πάντως ας
μη γινόμαστε λάτρεις της αρχαιότητάς μας, ας
μην αναπολούμε με άκρατη ρομαντική διάθεση
το παρελθόν αυτού του τόπου, επειδή όλες οι
χώρες του κόσμου, όλες οι αυτοκρατορίες, όλα
τα βασίλεια πέρασαν περιόδους ακμής και πα-
ρακμής στο ιστορικό τους γίγνεσθαι. Ακριβώς ο
Ελληνισμός σε κάθε περίοδο ιστορική πρόσφε-
ρε, όσο του ήτο δυνατό, σε παγκόσμια κλίμακα
δείγματα της πολιτισμικής του ταυτότητας, της
πνευματικής του δεξιότητας ειδικότερα.

Μετά την εισαγωγή μου αυτή, περνώ στο θέ-
μα του σημερινού μου κειμένου. Ήδη ο τίτλος
του προϊδεάζει, ως ένα σημείο, τον αναγνώστη.
Συγκεκριμένα θ’ αναφερθώ σε τρεις μεγάλους
μας ανθρώπους, τρεις λογοτέχνες μας, σ’
ένα  έργο του καθενός παγκόσμιας ακτινοβο-
λίας, σε δύο καταξιωμένους σκηνοθέτες μας οι
οποίοι μετέφεραν στον κινηματογράφο αυτά τα
τρία έργα τους και σε μια σπουδαία κυρία του
κινηματογράφου και θεάτρου μας. Πρόκειται για
τους Ευριπίδη, Νίκο Καζαντζάκη, Βασίλη Βασι-
λικό, Μιχάλη Κακογιάννη, Κώστα Γαβρά και για
την Ειρήνη Παπά, που ενσάρκωσε την κύρια
ηρωίδα στα τρία έργα, στα οποία θ’ αναφερθώ. 

Ξεκινώ, όπως είναι φυσικό, από την αρχαι-
ότητα, αναφερόμενος στον μεγάλο τραγικό μας
ποιητή, τον Ευριπίδη και στο έργο του ‘’Ηλέ-
κτρα’’, που σκηνοθέτησε για τον κινηματογράφο
ο Μιχάλης Κακογιάννης και πρωταγωνίστησε η
Ειρήνη Παπά. Ο Ευριπίδης λέγεται ότι γεννήθη-
κε στη Σαλαμίνα, την ημέρα της ναυμαχίας, όταν
ο Αισχύλος αγωνιζόταν ως πρόμαχος άνδρας
και ο Σοφοκλής έσερνε το χορό των εφήβων για
τα επινίκια. Ο ποιητής μας έζησε στο Χρυσό Αι-
ώνα του Περικλή και στον Πελοποννησιακό Πό-
λεμο έχασε ένα γιο του. Ο Ευριπίδης στα έργα
του αντικατοπτρίζει προβλήματα της εποχής
του, έριδες και αμφισβητήσεις. Κρίθηκε ως ο
τραγικότερος των τραγικών, ρεαλιστής που πα-
ρουσιάζει τους ήρωες του όπως είναι χωρίς

διάθεση ωραιοποίησης και εξιδανίκευσής τους,
οι οποίοι πάσχουν μέχρι την τελική κάθαρση,
που είναι απαραίτητη σε κάθε τραγικό έργο. Ο
ποιητής μας ήταν τύπος, κατά πολλούς, αντικοι-
νωνικός και κλειστός στον εαυτό του και δεν εν-
διαφέρθηκε ιδιαίτερα για τα πολιτικά και τα κοι-
νωνικά δρώμενα των ημερών του αλλά, έδωσε
βαρύτητα ως διαφωτιστής στο πνευματικό του
έργο. Με τον Σωκράτη ήταν φίλος, όπως και με
πολλούς επιφανείς άνδρες της εποχής του.Τις
θέσεις του τις παρουσίαζε μέσα στα έργα του
κατακρίνοντας τους δημαγωγούς που ενεργού-
σαν σε βάρος του πλήθους αλλά και την οχλο-
κρατία. 

Η τραγωδία του «Ηλέκτρα» υμνήθηκε από Έλ-
ληνες και ξένους, διαβάστηκε και διαβάζεται
και, ιδιαίτερα, γίνεται μνεία στους ήρωές της με
τα πάθη και τις έντονες συγκρούσεις τους. Αυτό,
λοιπό, το έργο συγκίνησε και τον Μιχάλη Κακο-
γιάννη, ο οποίος αποφάσισε να το μεταφέρει
στον κινηματογράφο. Σύμφωνα με την τραγω-
δία η Ηλέκτρα μαζί με τον αδερφό της Ορέστη
παίρνουν εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέ-
ρα τους Αγαμέμνονα σκοτώνοντας τη μητέρα

τους Κλυταιμνήστρα και τον εραστή της Αίγισθο.
Προβλήθηκε το 1962, το Σεπτέμβριο και τη μου-
σική του την έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης . Στο
έργο έπαιξαν η Ειρήνη Παπά ως Ηλέκτρα και ο
Γιάννης Φέρτης ως Ορέστης καθώς και πολλοί
καταξιωμένοι ηθοποιοί μας. 

Η Ηλέκτρα θεωρείται μια από τις σημαντικό-
τερες ελληνικές παραγωγές και ένα από τα κα-
λύτερα έργα όλων των εποχών. Απέσπασε πά-
ρα πολλά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις τόσο
στο Φεστιβάλ των Καννών το 1962, όσο και σ’
άλλα διεθνή φεστιβάλ. Η ταινία τέλος ήταν υπο-
ψήφια για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης
ταινίας στην πεντάδα, αλλά, δυστυχώς δεν το
κέρδισε, γεγονός που θεωρήθηκε μεγάλη αδι-
κία κατά τη γνώμη μεγάλων κριτικών . Ιδιαίτερα
θέλω να αναφερθώ στην Ειρήνη Παπά που κα-
τέπληξε με την ηθοποιία της ως Ηλέκτρα. Αξε-
πέραστη, συγκλονιστική. Βέβαια εδώ αξίζει να
γίνει και μία αναφορά στον Μιχάλη Κακογιάννη,
ο οποίος με μαεστρία μετέφερε στον κινηματο-
γράφο την τραγωδία Ηλέκτρα με άριστο τρόπο
και κατόρθωσε να κινήσει ηθοποιούς με σφρί-
γος, αφήνοντας στην Ιστορία του ελληνικού αλ-

λά και παγκόσμιου κινηματογράφου ένα έργο
σταθμό. 

Στο δεύτερο μέρος του σημερινού γραπτού
μου θα αναφερθώ στον Νίκο Καζαντζάκη περ-
νώντας έτσι από την αρχαιότητα στη νεότερη
εποχή. Ο Καζαντζάκης υπήρξε εμβληματική
μορφή στο χώρο των Γραμμάτων μας. Τίμησε
τη λογοτεχνία μας και κληροδότησε στην Ελλά-
δα, αλλά και στην παγκόσμια πνευματική κοινό-
τητα έργα που συζητήθηκαν και θα συζητιούν-
ται πάντοτε. Για το έργο του υμνήθηκε, αλλά και
ξεσήκωσε θύελλες για να φθάσει η επίσημη
Εκκλησία της Ελλάδος να ζητήσει για τον αφο-
ρισμό του χωρίς όμως να προχωρήσει σ’ αυτόν,
καθώς ήταν αντίθετος, αν δεν κάνω λάθος, ο
τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας,
αφού το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντι-
νουπόλεως ήταν αρμόδιο να λάβει σχετικές
αποφάσεις επειδή η Εκκλησία της Κρήτης υπά-
γεται πνευματικά στη δικαιοδοσία Αυτού. 

Ο Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της
Κρήτης το 1883, όταν το νησί ανήκε διοικητικά
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετακόμισε
στην Αθήνα για σπουδές στη Νομική Σχολή και
πήρε το δίπλωμα του διδάκτορα με άριστα. Εμ-
φανίστηκε στα ελληνικά γράμματα με ψευδώ-
νυμο με το μυθιστόρημα «Όφις και Κρίνος» .
Έγραψε θεατρικά έργα και μυθιστορήματα, πολ-
λά από τα οποία θεωρήθηκαν σημαντικά έργα
τέχνης λόγω της άριστης δομής, της πολύ εν-
διαφέρουσας πλοκής και τους εξαιρετικούς χα-
ρακτήρες που παρουσίαζαν. Έργα όπως «Ο τε-
λευταίος πειρασμός», «Ο Χριστός ξανασταυρώ-
νεται», «Ο βίος και η πολιτεία του Αλέξη Ζορμ-
πά» και τόσα άλλα σπουδαία, τιμούν την ιστορία
της λογοτεχνίας μας και διαβάζονται πάντα με
αμείωτο ενδιαφέρον. Ήδη και τα τρία αυτά έργα
μεταφέρθηκαν και στον κινηματογράφο και
δέχθηκαν διεθνώς πολύ καλές κριτικές. Θα στα-
θώ, ιδιαίτερα, στο έργο «Αλέξης Ζορμπάς» ως
κινηματογραφικό επίτευγμα επίσης του Κακο-
γιάννη στη σκηνοθεσία με μουσική του Μίκη
Θεοδωράκη. Στην ταινία έπαιζε σε δεύτερο γυ-
ναικείο ρόλο η Ειρήνη Παπά στην οποία αναφέ-
ρομαι και πάλι. Πράγματι η Παπά και σ’ αυτό το
έργο απέδωσε συγκλονιστικά το ρόλο της και με
την έκφραση του προσώπου της καθήλωσε
τους θεατές καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής
της στη λευκή οθόνη. 

Η ταινία Αλέξης Ζορμπάς γυρίστηκε το 1964
και έφτασε μέχρι τα Όσκαρ με επτά υποψηφιό-
τητες κερδίζοντας τρία βραβεία Όσκαρ. Καλύ-
τερου δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ανε-
πανάληπτη Λίλα Κέντροβα ως Μαντάμ Ορτάνς,
καλύτερης φωτογραφίας και καλύτερης σκηνο-
γραφίας ασπρόμαυρης ταινίας. Δυστυχώς έχα-
σαν το βραβείο ο Άντονι Κουίν και ο Κακογιάν-
νης, αλλά τιμήθηκαν από τους κριτικούς και το
παγκόσμιο κοινό. Ο χορός του Ζορμπά που χο-
ρεύει στο τέλος της ταινίας ο Κουίν με τον Άλαν
Μπέητς έμεινε στην ιστορία και χορεύεται συ-
νεχώς σ’ όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις που αφο-
ρούν την Ελλάδα σ’ όλο τον κόσμο. Η ταινία τέ-
λος προβλήθηκε από τη Φοξ και μέχρι σήμερα
επαναλαμβάνει τις προβολές της ως ένα ση-
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ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ
Κανείς θνητός δεν μπορεί να ζήσει
χωρίς όνειρα και χωρίς ιδανικά

Ηλέκτρα (1962), Θεανώ Ιωαννίδου και Ειρήνη Παππά
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μαντικό έργο του σινεμά. 
Στην τρίτη και τελευταία ενότητα της σημερι-

νής «Οδού Ονείρων» θ’ αναφερθώ, όπως έχω
γράψει στο γνωστότατο και πολυγραφότατο «Εν
ζωή», στον Βασίλη Βασιλικό, ο οποίος με το μυ-
θιστόρημά του «Ζ» απέκτησε παγκόσμια φήμη,
διαβάστηκε και δέχθηκε τις καλύτερες κριτικές.

Το έργο του αυτό θεωρήθηκε πρωτοποριακό
στο χώρο της πολιτικής λογοτεχνίας. Ο Βασιλι-
κός γεννήθηκε το 1934 στην Καβάλα. Αποφοί-
τησε από το λύκειο και σπούδασε νομικά στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης . Επί-
σης σκηνοθεσία τηλεόρασης στη δραματική
σχολή του Πανεπιστημίου Γέιλ στις Η.Π.Α. . Ερ-
γάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη, σκηνοθέτης
ντοκιμαντέρ, σεναριογράφος, δημοσιογράφος
και ως συγγραφέας. Τα βιβλία του έχουν μετα-
φραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Σημαντικά
έργα του « Η μυθολογία της Αμερικής», «Ο Ια-
τροδικαστής», «Οι λωτοφάγοι», «Θύματα ειρή-
νης», «Γλαύκος Θρασάκης» και πολλά άλλα.
Ανέφερα ορισμένα χωρίς καμμία ιδιαίτερη αξιο-
λογική πρόθεση. 

Μετά τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη του
βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη από ένα
τρίκυκλο με παρακρατικούς, ο Βασιλικός επιθυ-
μούσε την καταγραφή του γεγονότος αυτού. Το
ερέθισμα για να γεννηθεί το βιβλίο «Ζ» το έδω-
σε ο Τρούμαν. Κάποτε με το γνωστό έργο του
«Εν ψυχρώ». 

Στο μυθιστόρημα «Ζ», ένας αξιόλογος επιστή-
μονας πρόκειται να μιλήσει κατά της χρήσης πυ-
ρηνικών όπλων, αλλά τραυματίζεται από την
επίθεση ακροδεξιάς εξτρεμιστικής ομάδας και
υποκύπτει στα τραύματά του . Στη συνέχεια ένας
δημοσιογράφος μ’ έναν μάρτυρα και έναν δικα-
στή αρχίζουν την έρευνα. Ο αναγνώστης μ΄
αγωνία παρακολουθεί από εδώ και μετά την
εξέλιξη των γεγονότων. Για την ιστορία, ο ανα-
κριτής στο έργο είναι ο Σαρτζετάκης, ο οποίος
είχε αναλάβει σημαντικό έργο στην έρευνα του

τραγικού αυτού γεγονότος. Στις 15 Απριλίου
1967 ο ταλαντούχος Έλληνας σκηνοθέτης Κώ-
στας Γαβράς που ζει στη Γαλλία φθάνει στην
Ελλάδα και διαβάζει το «Ζ». 

Στο μεταξύ λαμβάνει χώρα το πραξικόπημα
της 21ης Απριλίου και αποφασίζει ο σκηνοθέ-
της να σκηνοθετήσει ένα έργο σχετικό με το μυ-
θιστόρημα «Ζ». Δυστυχώς δε βρίσκει χρηματο-
δότες, αφού οι περισσότεροι απ’ αυτούς πί-
στευαν πως η ταινία με τη δολοφονία ενός Έλ-
ληνα βουλευτή δε θα έλκυε το ενδιαφέρον του
ευρύτερου κοινού. Τελικά ηθοποιοί όπως ο Υβ

Μοντάν, ο Ζαν Λουί Τρεντινιάν, Φρανσουά Πε-
ρέν δέχθηκαν να παίξουν στην ταινία με πολύ
μικρή αμοιβή, όπως και η γαλλική κυβέρνηση να
διαθέσει ένα ποσό. Η δε ταινία αποφασίστηκε
να γυριστεί στην Αλγερία, ο οποία είχε αποκτή-
σει την ανεξαρτησία της, όπου παραχώρησαν οι
αρχές στον Γαβρά αστυνομικούς, στρατό, ξενο-
δοχεία, τεχνικούς για το γύρισμα. Το φιλμ αι-
σίως ολοκληρώθηκε και ως αλγερινή παραγω-
γή έφθασε στα Όσκαρ το 1969 ως υποψήφια
καλύτερης ταινίας αλλά και ξενόγλωσσης . Τε-
λικά κατέκτησε το βραβείο καλύτερης ξενό-

γλωσσης καθώς και Όσκαρ για το μοντάζ της.
Βέβαια τα βραβεία της είναι πολλά, όπως αυτό
για τη μουσική του Θεοδωράκη από τη Βρετα-
νική Ακαδημία Κινηματογράφου. Και ας έρθω σ’
αυτό το σημείο στη σχετική αναφορά μου στην
Ειρήνη Παπά, σ’ ένα ακόμη χαρακτηριστικό ρό-
λο, αυτόν της συζύγου του βουλευτή. Οι σχετι-
κές μεταπτώσεις της καθήλωσαν τους θεατές,
όπως γράφτηκε. Πράγματι παρουσίασε μια συγ-
κλονιστική φιγούρα στο δευτερεύοντα ρόλο της. 

Όπως αντιληφθήκατε, η Ελλάδα πάντα έχει
κάτι να προσφέρει στον πνευματικό και καλλι-
τεχνικό χώρο στην παγκόσμια κοινότητα και ας
βάλλεται, συχνά, από πολλούς. Βεβαίως πάνω
απ’ όλα χρειάζεται επαγρύπνηση, αυτοκριτική
για να αποφεύγονται λάθη και σφάλματα και ν’
ανοίγονται νέοι ορίζοντες για το μέλλον της. Μ’
αυτό το σκεπτικό θέλω να τελειώσω και το ση-
μερινό μου κείμενο, το οποίο είναι και το τελευ-
ταίο της τριλογίας που ξεκίνησε πριν από δύο
τεύχη της Ηχούς με την αναφορά μου σε τρία
αγαπητά μου πρόσωπα, ευκαιριακά με την έκ-
δοση ενός βιβλίου τους, συνεχίστηκε στο προ-
ηγούμενο τεύχος η αναφορά αυτή για τρεις εμ-
βληματικές προσωπικότητες της Κωνσταντινού-
πολης και για το έργο τους και ολοκληρώνεται
σ’ αυτό το τεύχος με τρεις και πάλι ανθρώπους
του πνεύματος που τίμησαν τα Ελληνικά Γράμ-
ματα, αλλά και με ένα από τα έργα του καθενός
που ενθουσίασε την παγκόσμια κινηματογραφι-
κή κοινότητα. Επίσης και στα τρία αυτά έργα του
κινηματογράφου έδωσε το στίγμα της και απέ-
δειξε το αστείρευτο ταλέντο της η μεγάλη μας
Ειρήνη Παπά ως κοινό πρόσωπο αναφοράς,
στην οποία και εύχομαι να’ ναι καλά και να ‘χει
άξιους μιμητές του ήθους και της καλλιτεχνικής
της δύναμης. =

Αλέξης Ζορμπάς (1964),  Ειρήνη Παππά

Από το «Ζ»  ( 1969) του Κώστα Γαβρά , με θέμα τη δολοφονία του αριστερού βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη , διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος που
έγραψε το 1966 ο Βασίλης Βασιλικός
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]Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ πραγ-
ματοποίησε επίσκεψη στην Αντίς Αμπέμπα, την

πρώτη μέλους ελληνικής κυβέρνησης στην Αιθιοπία με-
τά από 19 χρόνια, με την οποία φέτος η Ελλάδα κλείνει
100 χρόνια Διπλωματικών σχέσεων.

Εκτός από τις  συναντήσεις του με το προεδρείο και
τα μέλη της Ομογενειακής Κοινότητας, είχε παράλληλα
και διμερείς επαφές με την Υπουργό Επικρα-
τείας της Αιθιοπίας αρμόδιας για θέματα
εξωτερικής πολιτικής, κ.  Χιμούτ Ζεμενέ και
τον Δρ Αντονι Μοτε Μαρούπινγκ, Επίτρο-
πο Οικονομικών της Αφρικανικής Ένω-
σης που εδρεύει στην αιθιοπική
πρωτεύουσα.

«Από τη πρώτη μέρα της ορκω-
μοσίας μου ως ΥΦΥΠΕΞ, είχα
διατυπώσει την απόφασή μου
να μη μείνει άλλο ξεχασμένος ο
ελληνισμός της Διασποράς της Αφρι-
κανικής Ηπείρου. Ομογενείς δεν
υπάρχουν μόνο στην Αμερική ή την Αυστραλία. Υπάρ-
χουν και σε πολλές χώρες της Αφρικής, κυρίως της Υπο-
σαχάριας, που δίνουν εντυπωσιακή επιχειρηματική πα-
ρουσία, δεμένοι με τη πατρίδα μέσω της γλώσσας, της
Εκκλησίας - χάρη στο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεό-
δωρο - και διατηρώντας τα ήθη, τα έθιμα και τις εθνικές
μας επετείους», δήλωσε στο ΑΠΕ ο Τέρενς Κουίκ και συ-
νέχισε: «Ήταν εξαιρετικά συγκινητικές οι στιγμές που
έζησα με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες εδώ στην Αντίς
Αμπέμπα. Τους συνάντησα και στα γραφεία της Κοινό-
τητας και στην Ελληνική Λέσχη που ονομάζεται Ολυμ-
πιακός, με ετυμολογία από την Ολυμπία, τη γενέτειρα
των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ακόμα πιό συγκινητική ήταν η επίσκεψή μου στο Ελ-
ληνικό Σχολείο όπου αγκάλιασα παιδιά, τα περισσότερα
πλέον από μεικτούς γάμους, αλλά και αιθιοπάκια που
μαθαίνουν ελληνικά ως δεύτερη ή τρίτη γλώσσα. Κά-
νουν σπουδαία δουλειά οι εδώ αποσπασμένοι δάσκα-
λοι, αλλά και τοπικοί που έχουν μάθει ελληνικά.

Ευλογημένη και η παρουσία του Αρχιμανδρίτη κ. Χρυ-
σοστόμου τον οποίο επισκέφθηκα στον Μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου Φρεμεντίου, του πρώτου Ορθόδοξου
Ναού που κτίστηκε εδώ.

Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα από τους μονίμως κατοι-
κούντες στην Αιθιοπία Έλληνες, τις λαμπρές επιχειρη-
ματικές επιδόσεις τους, όπως και τα λαμπρά αποτελέ-
σματα ελληνικών επιχειρήσεων που εγκαταστάθηκαν τα
τελευταία χρόνια στην Αιθιοπία.

Μού έλεγαν, μάλιστα, ότι
υπάρχει έδαφος για δου-
λειά πολλών επιχειρήσεων
που θα μπορούσαν να έλ-
θουν από την Ελλάδα, κυ-
ρίως των τομέων κατα-
σκευών, νέων τεχνολο-
γιών, διαχείρισης υδάτων
και απορριμμάτων κ.ά.
Υπενθυμίζοντας ότι η Αι-
θιοπία εκτός από μία ανα-

πτυσσόμενη χώρα με αγάπη, σεβασμό και εμπιστοσύνη
στους Έλληνες, είναι και η έδρα της Αφρικανικής Ένω-
σης, με όραμα να γίνει η Αντίς Αμπέμπα στην Αφρική, το
αντίστοιχο των  Βρυξελλών στην Ευρωπαϊκή  Ένωση.

Οφείλω επίσης να προσθέσω ότι η Αφρικανική Ήπει-
ρος σε όλα τα επίπεδα δράσης της, πολιτικά, οικονομικά,
περιβάλλον κ.λπ. είναι στα πεδία του άμεσου ενδιαφέ-
ροντος του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιώ αυτή την πε-
ριοδεία σε Αιθιοπία, Νότια Αφρική, Μοζαμβίκη και Μπο-
τσουάνα. Τις δύο τελευταίες χώρες, με ιδιαίτερο οικο-
νομικό ενδιαφέρον και με μικρές αλλά πολύ δυναμικές,
επιχειρηματικά, ομογενειακές κοινότητες. Χώρες με τις
οποίες ποτέ, καμία ελληνική κυβέρνηση, δεν υπέγραψε
ούτε μία διμερή συμφωνία, ενώ υπάρχουν πολλά πεδία
συνεργασίας».

Τον ΥΦΥΠΕΞ στην επίσκεψη του στην Αιθιοπία συνό-
δευαν ο Πρέσβης στην Αντίς Αμπέμπα, Νικόλαος Πατα-
κιάς, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του
Υφυπουργού, Μάγια Σολωμού και ο πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Κοινότητας, Δημήτρης Συκκάς. =
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Συγκινητικές 
στιγμές 

με τους ομογενείς 
της Αντίς Αμπέμπα



ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

]Εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική πο-
ρεία, στο ρόλο αλλά και στην εξέλιξη του ελ-

ληνικού τύπου της Πόλης οργάνωσε το Γραφείο
Τύπου και Επικοινωνίας του προξενείου της Ελλά-
δας στη Κωνσταντινούπολη με θέμα «Ο Ελληνικός
Τύπος της Πόλης από τον 19ο αι. μέχρι και σήμε-
ρα», στο Σισμανόγλειο Μέγαρο. Ομιλητές στην
εορτή του Τύπου ήταν οι εκδότες των ομογενει-
ακών εφημερίδων Μιχάλης Βασιλειάδης της Απο-
γευματινής και Ανδρέας Ρομπόπουλος από την
Ηχώ, ο π.Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος, από το
Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
ο Φώτης Μπενλίσοϋ, των εκδόσεων Ιστός και ο
συγγραφέας- ερευνητής Στρατής Ταρίνας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του η
Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-
μαίος, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφερόμενος
στην Ηχώ, που ετοιμάζεται να εορτάσει τα σαραν-
τάχρονα της δεν παρέλειψε να χαιρετίσει ‘’και την
προ τινος έναρξιν εκδόσεως του μηνιαίου φύλλου
της, το οποίον συγκεντρώνει πολλούς συνεργάτας
από τον δημοσιογραφικόν κόσμον και ενημερώνει
τους αναγνώστας του δια τα εν τη Πόλη συμβαί-
νοντα και τα εκ της Πόλεως εκπορευόμενα’’ όπως
είπε χαρακτηριστικά. 

«Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι
φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου...» έγραφε ο
Ελύτης και νομίζω πως δεν υπάρχει καλύτερο μέ-
ρος από την Πόλη για να νιώσει κανείς το βάθος,
αλλά και την ευθύνη αυτών των στίχων. Αυτή την
ευθύνη σήκωσαν στις πλάτες τους οι εκπρόσωποι
της ρωμαίικης δημοσιογραφίας σε καιρούς άνθι-
σης και δημιουργίας, αλλά και σε καιρούς στενά-
χωρους και χαλεπούς. Με την πένα τους ερμήνευ-
σαν και αποτύπωσαν την πλούσια σε ωφέλιμους
καρπούς, αλλά και σε βάσανα και δοκιμασίες πο-
ρεία των ελληνορθοδόξων στην Κωνσταντινού-
πολη και σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Στις σελίδες
των εφημερίδων τους αναδείχθηκαν τα κοινωνικά
ζητήματα, οι πολιτικές συγκυρίες, το θρησκευτικό
ήθος, καθώς και ο πολιτιστικός πλούτος του Γένους
μας, άλλοτε με τη δύναμη του ορθού λόγου, κι άλ-
λοτε με την καταλυτική παρέμβαση της σάτιρας.»
είπε μεταξύ άλλων ο Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοι-
νωνίας, Λευτέρης Κρέτσος στον χαιρετισμό του. 

Οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης έδωσαν
μια ολοκληρωμένη εικόνα μέσα από τις αφηγή-
σεις τους και την ποικιλία των στοιχείων που πα-
ρουσίασαν για τον ομογενειακό τύπο της Πόλης
και της Σμύρνης από την εποχή της οθωμανικής
αυτοκρατορίας έως και σήμερα. Εκδότες, αρθρο-

γράφοι και δημοσιογράφοι άφησαν το στίγμα τους
στον ελληνικό Τύπο, παρουσιάζοντας γεγονότα,
κάνοντας ρεπορτάζ αλλά και σάτυρα η οποία τι-
μωρούνταν με την καταβολή χρηματικών ποσών,
αναστολή της λειτουργίας αλλά και φυλάκιση. Εξί-
σου όμως σημαντική ήταν και η προσφορά των
εντύπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τους
ομιλητές και το κοινό καλωσόρισε ο Γενικός Πρό-
ξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη,
Ευάγγελος Σέκερης, ενώ την εκδήλωση συντόνισε
ο δραστήριος προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου
Γεώργιος Αγγελετόπουλος που ήταν και εμπνευ-
στής της ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Συγκεν-
τρωθήκαμε για να αναδείξουμε με τη βοήθεια των
εκλεκτών προσκεκλημένων μας, την πλούσια, πο-
λυσχιδή και πρωτοπόρα δημοσιογραφική και εκ-
δοτική παρουσία της πολίτικης Ρωμιοσύνης. Και
κάνοντάς το αυτό, να κοιτάξουμε στον καθρέφτη
της πολιτισμικής μας ταυτότητας, του παρελθόν-
τος, του παρόντος και κυρίως του μέλλοντος. Αυτή
είναι η λειτουργία που επιτελούσε και επιτελεί ο
Τύπος. Στις σελίδες του αντανακλούνται, μάρτυρες
αψευδείς, όλα τα στοιχεία εκείνα που διαμόρφω-
σαν ιστορικά το Γένος μας, οι στιγμές του μεγαλεί-
ου, αλλά και οι αδυναμίες μας, ο θρησκευτικός,

αλλά και ο θύραθεν λόγος, τα σοβαρά της ζωής
μας, αλλά και τα ευτράπελα.»

Στη συνέχεια ο πρωτοπρεσβύτερος του Πα-
τριαρχείου κ. Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος αφού
ανέφερε την ιστορία των εκδόσεων του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου τόνισε τη σημασία της έκδο-
σης της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Απόστολος
Ανδρέας», έργο του Μακαριστού Πατριάρχου Αθη-
ναγόρου το 1951 και πρόσθεσε: «Ο Απόστολος
Ανδρέας ήταν η απάντηση στη κραυγαλέα ανάγκη
της Ρωμιοσύνης να κρατήσει ενήμερο για τα κοινά
τον Ρωμιό αλλά και να του προσφέρει ένα υψηλό
ηθικοπνευματικό επίπεδο, ανάλογο με τα ενδια-
φέροντα της πλάτιας λαϊκής μάζας, μακριά από
άχρηστους και επικίνδυνους φανατισμούς».

Ο Μιχάλης Βασιλειάδης εκδότης της εφημερί-
δας Απογευματινή παρουσίασε τις δυσκολίες που
αντιμετώπισαν οι εκδότες των ελληνικών Μέσων
καθόλη την διάρκεια της εκδοτικής πορείας του
Ρωμαίικου Τύπου.

Ο εκδότης και δημοσιογράφος της εφημερίδας
«ΗΧΩ» Ανδρέας Ρομπόπουλος μίλησε για την ευ-
γενή άμιλλα, το δημοσιογραφικό ήθος και την δε-
οντολογία των ομογενών εκδοτών στην Πόλη μέ-
σα από προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες, ενώ
αναφέρθηκε και στην ίδρυση του πρώτου ελληνι-
κού ραδιοφωνικού σταθμού της Πόλης που ήδη
έχει δεκάδες χιλιάδες ακροατές, αλλά και το πρό-
σφατο κατόρθωμα κυκλοφορίας της μηνιαίας έκ-
δοσης της ΗΧΟΥΣ σε όλα τα περίπτερα της Ελλά-
δας από τον περασμένο Ιούνιο: «Η ΗΧΩ δεν στα-
ματά εδώ», πρόσθεσε, καθώς η νέα ιστοσελίδα
της είναι ενεργή εδώ και περίπου 15 ημέρες. Ο
ίδιος χρησιμοποιώντας το γνωστό ρητό του Αθη-
ναγόρα «είμαστε ολίγοι αλλά αμέτρητοι» συνέχισε:
«Να υψώσουμε τη φωνή μας και να διεκδικήσου-
με αυτά που μας ανήκουν, για ένα καλύτερο μέλ-
λον, έχοντας πάντα στο νου μας ότι το πιο σημαν-
τικό κεφάλαιο για μας είναι η Παιδεία».

Επίσης, ο Φώτης Μπενλίσοϊ εκπροσωπώντας
τον εκδοτικό οίκο «Ιστός» είπε μεταξύ άλλων: «Ο
Ιστός ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια. Το 2012
εξέδωσε το πρώτο βιβλίο, ενώ συνολικά έχει εκ-
δώσει 65 βιβλία στην ελληνική και τουρκική
γλώσσα. Επίσης, η Ιστός Φιλμ δημιούργησε ταινίες
μικρού μήκους, μία από τις οποίες παρουσίασε
στις Κάννες το 2014».

Ο συλλέκτης και ερευνητής Στρατής Ταρίνας,
έκανε εκτενή αναφορά στον σατυρικό Τύπο της
Πόλης και της Σμύρνης ξεκινώντας με τον Θεόδω-
ρο Κασάπη που εξέδωσε το πρώτο σατυρικό έν-
τυπο, τον Διογένη. Έδωσε δε πολύτιμα στοιχεία για
τις περιπέτειες των εκδοτών των δεκάδων σατυ-
ρικών εφημερίδων και περιοδικών: «Όταν κατά τις
μεταρρυθμίσεις του 1908 επήλθε η άρση της λο-
γοκρισίας ο τουρκικός τύπους κατέστη λαλίστα-
τος.» είπε ο κ. Ταρίνας διαβάζοντας μεταφρασμέ-
νο απόσπασμα άρθρου του δημοσιογράφου
Çapanoğlu, Münir Süleyman και συνέχισε «Άρχισε
να γράφει ελεύθερα κείμενα κατά βούληση. Ο λα-
ός που δέν ήξερε τί σημαίνει γελιογραφία, ή πιό
σωστά που είχε ξεχάσει αυτό κεφάλαιο με το κλεί-
σιμο των σατυρικών περιοδικών του Θεόδωρου
Κασάπη, με τα νέα σατυρικά περιοδικά άρχισε και
πάλι να γεύεται την γελοιογραφία και την χαρά του
γέλιου. Εκδόθηκαν δεκάδες σατυρικά περιοδικά.
Σχεδόν καθημερινά εκδιδόταν ένα σατυρικό πε-
ριοδικό. Αδύνατον να τα μετρήσεις.» και συνέχισε
με άλλο του Cahit, Hüseyin: « Στις 25 του 1908
σείστηκε η Πόλη. Η άφιξη του Συνταγματισμού
(Meşrutiyet) εορτάστηκε με τον δέοντα ενθουσια-
σμό, μετά από 33 χρόνια σφοδρής καταπίεσης. Ο
τύπος πλέον ήταν πραγματικά ελεύθερος, όπως
το εννοούσε ο Θεόδωρος Κασάπης...». Τα πρακτι-
κά της εκδήλωσης που έφερε στο φως πολλές
πτυχες για τον ελληνικό τύπο της Πόλης από τον
19ο αιώνα μέχρι σήμερα, θα εκδοθούν από τον
Ιστό. =
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Νεαροί Ρωμιοί
σε επιστημονικό
Συνέδριο
]Το πρώτο μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και

Επιστήμης πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα,
στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
στην Αγία Παρασκευή, με αντιπροσωπευτική
συμμετοχή δύο μαθητών και καθηγητών από κά-
θε ομογενειακό σχολείο της Πόλης, της Ίμβρου
αλλά και της Κύπρου. Το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο έθεσε υπό την αιγίδα του το τριήμερο συνέ-
δριο, που υλοποιήθηκε με την έγκριση του Ελλη-
νικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
και έδωσε το παρών του ο Συντονιστής Εκπαί-
δευσης στην Κωνσταντινούπολη, Σταύρος Γιωλ-
τζόγλου. Παράλληλα με τις επιστημονικές εργα-
σίες η ομογενειακή αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε
στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών αλλά και σε πολλά αξιοθέατα της
ελληνικής πρωτεύουσας, ενώ παρακολούθησαν
μουσική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής. =

Ισότητα στη Γνώση με το δικό σου Laptop

]Μεγάλο και σπουδαίο το δώρο που θα λάβουν τις επόμενες ημέρες οι μαθητές της Πόλης με
ιδιαίτερο μάλιστα συμβολισμό. Η Κοινότητα Σταυροδρομίου σε συνεργασία με την εταιρεία

ELIPS Elektronik και τον Γεώργιο Θεοδωρίδη, θα προσφέρουν στους μαθητές της Πατριαρχικής
Μεγάλης Σχολής, του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, του Ζωγράφειου Λυκείου και του Λυκείου της
Ίμβρου δωρεάν από έναν προσωπικό υπολογιστή (Laptop). Σκοπός της δωρεάς είναι η παροχή
ίσων δυνατοτήτων προσέγγισης της γνώσης και εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες όλων
των μαθητών. Η διανομή θα γίνεται βάσει προτεραιότητος και κριτηρίων που έχουν θεσπίσει οι
χορηγοί και βέβαια τέτοιες πρωτοβουλίες είναι άξιες θαυμασμού, στήριξης και
επαίνων.                                                                                                                 =

Αποκριάτικο ξεφάντωμα στο Νιχώρι
]Λάμψη, πολύ κέφι και μεγάλη φαντασία χαρακτήριζε την εφετινή αποκριάτικη εορτή για την Ρωμαίικη ομο-

γένεια που διοργάνωσε η Κοινότητα του Αγίου Νικολάου, Νεοχωρίου στο φιλόξενο εντευκτήριο της, το πε-
ρασμένο Σάββατο. Άψογος οικοδεσπότης ο «μαχαραγιάς» Λάκης Βίγκας φρόντιζε όλο το βράδυ για την καλοπέ-
ραση των παρευρισκομένων, ενώ εντυπωσιάστηκε όταν η Γεωργία Καπούτση, εκπροσωπώντας το Hava Baba
club, του τραγούδησε αλά Μέριλυν Μονρό για να τον ευχαριστήσει για την υψηλή φιλοξενία του. Οι αποκριάτικες
εμφανίσεις πολλές και εντυπωσιακές ενώ δύο κέρδισαν τους τίτλους Mr Baklahorani 2017, ο Άλεξ
Καπουντάγ και Mrs Baklahorani 2017, η Αλεξάνδρα Ανανά και βέβαια πραγματοποιήθηκε και διαγωνισμός απο-
κριάτικης φωτογραφίας. Η μεγάλη κεφάτη βραδιά έκλεισε με την υπόσχεση όλων να είναι και του χρόνου μαζί
σ’ αυτό το αποκριάτικο ξεφάντωμα που έχει γίνει θεσμός. =

Το Hava Baba έκοψε την πίτα του
]Αφορμή και αιτία της Κυριακάτικης συγκέντρωσης των με-

λών του δραστήριου Hava Baba club, σύμφωνα με το κεί-
μενο της πρόσκλησης, που ετοίμασε ο Μάριος Παπαγεωργίου
ήταν η κοπή της πίτας, το φλουρί της οποίας έπεσε στον Σωτήρη
Τσούλο. Το ραντεβού δόθηκε στο Νισάντασι, στο κομψό House
Cafe δίπλα από το τζαμί του Τεσβίκιε. Οι συζητήσεις πολλές και
ενδιαφέρουσες, με το προσωπικό του Ελληνικού Προξενείου,να
λύνει απορίες σε θέματα χρηστικής καθημερινότητας κυρίως
των νεοεισερχομένων για παραμονή ή εργασία εδώ στην Κων-
σταντινούπολη. Η εκδήλωση έκλεισε με την ευχή όλων να επι-
στρέψει γρήγορα η ηρεμία και η χαρά στην καθημερινότητα των
κατοίκων της Πόλης των πόλεων, ενώ ανανεώθηκε το ραντε-
βού της όμορφης ομάδας αφού αποφασίστηκε ομόφωνα να
πυκνώσουν οι συναντήσεις. =

Συνάντηση με τον υπουργό
Οικονομικών της Τουρκίας

]Οι κ.κ. Λάκης Βίγκας και Γεώργιος Παπαλιάρης, πρόεδροι κοινοτικών
ευαγών  ιδρυμάτων μας, συναντήθηκαν την 1η Μαρτίου 2017 στην

Πόλη με τον υπουργό Οικονομικών κ. Naci Ağbal, θέτοντας υπόψη του ζη-
τήματα φορολογικών διατάξεων που διέπουν τα μειονοτικά βακούφια. Πα-
ρακάλεσαν τον υπουργό να εξετάσει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και να
προβεί, όπου είναι δυνατόν, σε μεταρρυθμίσεις τέτοιες που θα ανακουφί-
σουν τις κοινότητες. Ο κ. Ağbal έδειξε έντονο ενδιαφέρον υποσχόμενος ότι
θα μελετήσει το θέμα. =
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]Μοναδικές εντυπώσεις και πολλές εκπλήξεις περί-
μεναν τους λιλιπούτειους μαθητές του Δημιουργι-

κού Εργαστηρίου, Αγίας Τριάδας κατά την επίσκεψη
τους στο Ζωγράφειο Λύκειο. Οι μικροί επισκέπτες μα-
ζί με τις συνοδούς - δασκάλες τους ξεναγήθηκαν
στους χώρους του ιστορικού σχολείου και στην αί-
θουσα εκδηλώσεων παρουσίασαν ένα θεατρικό δρώ-

μενο «το ιππικό» ενώ δοκίμασαν και τις μουσικές τους ικα-
νότητες στο πιάνο. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με γεύμα

και επίσκεψη στο γραφείο του διευθυντή, Γιάννη Δε-
μιρτζόγλου, ο οποίος χάρισε στα παιδιά από ένα
μπλουζάκι με το οικόσημο του σχολείου και το «Δημι-
ουργικό Εργαστήρι» παρέλαβε το αναμνηστικό πτυχίο
του Ζωγραφείου. =

Ένα βιβλίο μια ολόκληρη ιστορία

Ο πρόεδρος
της Μπεσίκτας
στον Αθλητικό
Σύλλογο Πέρα

]Τα γραφεία και την αγωνιστική
έδρα του Αθλητικού Συλλόγου

Πέρα, στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο
στον Άλιμο, επισκέφτηκε ο Πρόεδρος
της Μπεσίκτας, πρωταθλήτριας Τουρ-
κίας ποδοσφαίρου, Φικρέτ Ορμάν, κα-
τά την διάρκεια επίσκεψης του στην
Αθήνα. Παρόντες στη συνάντηση ήταν
η πρόεδρος του Α.Σ. ΠΕΡΑ κ. Β. Χρι-
στοφορίδου, οι αντιπρόεδροι κ.κ. Κ.
Ραπτόπουλος, Σ. Καραπιπέρης, η γεν.
γραμματέας κ. Ε. Φερεκύδου, ο Γενι-
κός Αρχηγός κ. Μ. Αναστασιάδης και ο
κ. Α. Λαζάρεβιτς μέλος του Δ.Σ. αλλά
και παλαίμαχοι αθλητές του Α.Σ. ΠΕΡΑ
όπως επίσης και εκπρόσωποι της Δι-
οίκησης του ΒΑΚ, κ. Α. Νικολαϊδης και
Α. Χριστοφορίδης, και ο πρόεδρος του
Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ κ. Δ. Αράπογλου. =

]Ιδιαίτερης σημασίας και μεγάλης ιστορικής αξίας
η έκδοση του βιβλίου «Τα ελληνικά νοσοκομεία

στην Μικρά Ασία», που πραγματοποιήθηκε στις φιλόξε-
νες αίθουσες του Σισμανογλείου Μεγάρου. Ο Γεώργιος
Πετρίδης, εξέχουσα προσωπικότητα της ομογένειας, ια-
τρός, ερευνητής της «ρωμαίικης αρχαιολογίας» και
συγγραφέας, έδωσε με την πέννα του όλα εκείνα τα
απαραίτητα στοιχεία στον αναγνώστη αλλά και στον
ιστορικό μελετητή του μέλλοντος για το αντικείμενο

που περιγράφει τόσο χαρακτηριστικά ο τίτλος. Το βιβλίο
προλόγισε ο φιλόλογος και πρόεδρος του ΣΥΡΚΙ, Αντώ-
νης Παριζιάνος, ενώ τα Νοσοκομεία Βαλουκλή ανέλα-
βαν τη δαπάνη της έκδοσης που έγινε από τον ρωμαί-
ικο εκδοτικό οίκο «ΙΣΤΟΣ». Η ΑΘΠ Οικουμενικός Πα-
τριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος, χαιρέτησε, μεταξύ άλλων,
την νέα έκδοση η οποία διανεμήθηκε δωρεάν, ενώ
υπήρξε ανεπίσημα σύσταση για δωρεά προς τη Ζάπ-
πειο Σχολή. =

Μουσική παράσταση
με τον Γιώργο Χατζηνάσιο

]Ενθουσιασμένοι οι νεαροί μαθητές του Ζωγράφειου Γυμνασίου
και της ΣΤ΄ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, κατά

την κοινή τους εμφάνιση με τον διακεκριμένο μουσικοσυνθέτη Γιώρ-
γο Χατζηνάσιο στη σκηνή του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».
Η εκδήλωση με τίτλο «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο…» πραγ-
ματοποιήθηκε, με την ευγενική συμπαράσταση της Πανελλήνιας Ορ-
γάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ», παράρτημα Ν. Ψυχικού. Πολλοί
και εκλεκτοί οι παρευρισκόμενοι στην πλατεία και στα θεωρεία της
αίθουσας που παρακολουθήσαν μεταξύ άλλων και το βίντεο αφιέρω-
μα στη ζωή και το έργο του μουσικοσυνθέτη και δηλωμένου φίλου
του Ζωγραφείου, Γιώργου Χατζηνάσιου. =

Τιμητική εκδήλωση
για τη Σχολή Χάλκης 

]Εκδήλωση – έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη
στην Πατριαρχική Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλ-

κης με τίτλο «45 χρόνια σιωπής περιμένουν το Θαύμα»
διοργανώθηκε από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΤΕΡ-
ΨΙΔΟΥ στο πλαίσι του ετήσιου φεστιβάλ - αφιέρωμα
σε όλες τις κοιτίδες της Ορθοδοξίας και του Ελληνι-
σμού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη, παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πρού -
σης κ. Ελπιδοφόρου.  Το φωτογραφικό υλικό της έκ-
θεσης προέρχεται από το αρχείο του Χαλκίτη Δημητρί-
ου Παλαβίδη καθώς και από το αρχείο της Σχολής, με
την συμπαράσταση του πατέρα Ελευθέριου Αλούκου,
μέσω του οποίου παρουσιάστηκαν τα σχέδια για την
ανακαίνιση και επέκταση της Σχολής με νέους κοιτώ-
νες, σύγχρονη βιβλιοθήκη και αμφιθέατρο αλλά και τον
μοναδικό στο είδος του κήπο με φυτά από την Αγία
Γραφή. =

Το «Δημιουργικό Εργαστήρι» πήγε Ζωγράφειο
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Με στόχο τα ιδεώδη του ανθρωπισμού
] Η Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου (ΕΦΠΚ), διοργάνωσε στην Αθηναϊκή
Λέσχη την ετήσια συνεστίαση της, με τιμώμενο πρόσωπο τον καθηγητή Λίνο Μπενάκη
και κεντρικό ομιλητή τον πρώην Υπουργό και νυν Βουλευτή Β’Αθηνών Νίκο Δένδια.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος της ΕΦΠΚ Σπήλιος Λιβανός, δίνοντας το στίγμα
της Εταιρείας για τη νέα εποχή. Νέος στόχος της ΕΦΠΚ, μεταξύ άλλων, είναι η δυνα-
μική δραστηριοποίησή της ως δεξαμενή πολιτικής σκέψης και λόγου στην υπηρεσία
των αρχών και των αξιών της “Αστικής Δημοκρατίας”, όπως είναι η προσήλωση στην
εθνική ενότητα, η ομοψυχία του ελληνικού λαού, η ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας
μας, ο βαθμός της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, η πνευματική και
πολιτιστική εξύψωση του ελληνικού λαού, η εθνική προκοπή μέσα από την ατομική
εργασία και δημιουργία, στοιχεία που τόσο πιστά υπηρέτησε, με αυταπάρνηση και ανι-
διοτέλεια σε όλη του τη ζωή, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Ο κεντρικός ομιλητής
της εκδήλωσης Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε στον κάλπικο ανθρωπισμό των κυβερ-
νητικών υποσχέσεων στο μεταναστευτικό, που οδηγεί διαρκώς σε αδιέξοδα στη δια-
χείριση του ζητήματος. Επίσης τόνισε την επείγουσα ανάγκη για ανάληψη δράσεων
και υιοθέτηση των επιτυχημένων πολιτικών που εφάρμοζε στο πρόσφατο παρελθόν
ως Υπουργός, με πιο απαραίτητα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, τη δημι-
ουργία και ενίσχυση των προαναχωρησιακών κέντρων και τη μετατροπή όλων των
μονάδων υποδοχής και φιλοξενίας σε κλειστού τύπου. Τέλος, η ΕΦΠΚ, τίμησε την μα-
κρόχρονη προσφορά και αφοσίωση του πρώην Προέδρου της και καθηγητή Λίνου
Μπενάκη, ανακηρύσσοντάς τον Επίτιμο Πρόεδρο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πλή-
θος κόσμου, τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον πολιτικό χώρο. Κ.Π.

]Κόντρα στις καχυποψίες και την
υφεσιακή εποχή, το σχέδιο του

ιταλού αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο και
της διοίκησης του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος, που παρουσιάστηκε το
2009 στο Ζάππειο, μετουσιώνεται
από όραμα σε πραγματικότητα. Στο
Δημόσιο πέρασε το Κέντρο Πολιτι-
σμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ), κατά την τελετή παράδοσης
του έργου παρουσία του Προέδρου
της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουρ-
γού και άλλων παραγόντων της πο-
λιτειακής ηγεσίας. Το έργο παρέδω-
σε στον Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»,
Ανδρέας Δρακόπουλος, ενώ τη μετα-
βίβαση υπέγραψαν ο υπουργός Οι-
κονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος
και η Χριστίνα Λαμπροπούλου, οικο-
νομική διευθύντρια του Ιδρύματος. Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκό-

πης Παυλόπουλος έκανε λόγο για «τη
μεγαλύτερη δωρεά των τελευταίων
χρόνων στο Δημόσιο», ενώ ο πρω-
θυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπενθύ-
μισε την ευθύνη και την υποχρέωση
της ελληνικής πολιτείας «να κρατήσει

και να πολλαπλασιάσει την αίγλη αυ-
τού του δημόσιου χώρου πολιτι-
σμού». Ο Ανδρέας Δρακόπουλος
στην ομιλία του, ανέφερε: «Το ΚΠΙΣΝ
γίνεται σήμερα και επισήμως δικό
σας. Ένα πλήρως εξοπλισμένο κτήριο

σας παραδίδεται με τις ψηλότερες
λειτουργικές προδιαγραφές. Το Ίδρυ-
μά μας θα συνεχίσει το ταξίδι για την
Ιθάκη». Δήλωσε πως όταν φοράμε
την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος
«μπορούμε να πετύχουμε πολλά»,
ενώ μεταξύ σοβαρού κι αστείου είπε
πως το τελευταίο διάστημα δέχεται
πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα τα
οποία σατιρίζουν την παράδοση του
Κέντρου Πολιτισμού στο ελληνικό
Δημόσιο. Μίλησε χαρακτηριστικά για
εκείνο το μήνυμα που έλεγε: «Ήρθε η
ώρα που όλοι φοβόμαστε»...

Το Κέντρο Πολιτισμού έχει προσελ-
κύσει μέχρι σήμερα 760.000 επισκέ-
πτες. Με την κύρωση της συμφωνίας
από το ελληνικό κοινοβούλιο το
2009, εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη
πορεία του, ενώ ξεκίνησε να κατα-
σκευάζεται το 2012. Για την ολοκλή-
ρωση του ΚΠΙΣΝ εργάστηκαν πάνω

από δύο χιλιάδες άτομα. Όπως είναι
γνωστό, το Ίδρυμα έχει εγκρίνει τις
δυο δωρεές 50 εκατομμυρίων για τα
πέντε πρώτα χρόνια. Ακόμη, όπως
ανακοίνωσε η οικονομική διευθύν-
τρια του Ιδρύματος, η εταιρεία ΚΠΙΣΝ
Α.Ε. παραδίδεται με μια επιπλέον
«προίκα» 20 εκατομμυρίων που προ-
έρχεται και από το πρόγραμμα με-
λών. Ο χώρος συνολικά στεγάζει την
Εθνική Λυρική Σκηνή, την Εθνική Βι-
βλιοθήκη της Ελλάδος και το Πάρκο
«Σταύρος Νιάρχος». Στην εκδήλωση
το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων,
ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσο-
τάκης, καθώς και οι πρώην πρωθυ-
πουργοί Κώστας Καραμανλής, Γιώρ-
γος Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς,
αφού στις θητείες τους συνέβαλαν
στην ομαλή εξέλιξη του μεγάλου έρ-
γου. =

Κ.Π.

]Ο Νίκος Κούνδουρος, ένας από τους σημαντικό-
τερους σύγχρονους Έλληνες σκηνοθέτες έφυγε από
τη ζωή και μας άφησε παρακαταθήκη ανάμεσα στις
ταινίες του και το περίφημο «1922». Η ταινία αυτή
απέσπασε εννέα βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης του 1978 (α’ καλύτερης ται-
νίας μεγάλου μήκους, σκηνοθεσίας, φωτογραφίας,
α’ γυναικείου ρόλου, β’ ανδρικού ρόλου, σκηνογρα-
φίας, τιμητική διάκριση ερμηνείας, τιμητική διάκριση
για το μακιγιάζ και ΕΚΚ σεναρίου) ενώ το 1982 η
ίδια ταινία απέσπασε τα βραβεία καλύτερης ταινίας
και σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Κέιπ Τάουν. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας,
Αντιγόνη Αμανίτου μίλησε για τον Νίκο Κούνδουρο
στο the toc. Το «1922» έκανε πάταγο στην εποχή
του, ήταν σχεδόν σκάνδαλο. Καταρχήν με το που
βγήκε η ταινία απαγορεύθηκε. Δε μπορέσαμε να τη
δούμε αμέσως. Ήταν μια έντονη ταινία που συζητή-
θηκε πολύ. Ο Νίκος δε σήκωνε αντιρρήσεις. Θυμά-
μαι στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης όταν βγήκε η ταινία
και σάρωσε θυμάμαι ότι δε σήκωνε καμία αμφισβή-
τηση και καμία αντίρρηση στην άποψή του. Μου άρε-
σε το γεγονός ότι ποτέ δεν υποκρίθηκε, ποτέ δε σκέ-
φτηκε και να πει ή να εννοήσει κάτι άλλο. Η ταινία
αυτή ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο καθώς δημιούρ-

γησε εκτός από ένα καλλιτεχνικό γεγονός και ένα
πολιτισμικό γεγονός. Ο Νίκος ήταν μέσα σε αυτό το
πνεύμα και ό,τι έκανε σήκωνε θόρυβο, συζήτηση.
Του άρεσε κιόλας πάρα πολύ αυτό. Αυτό το ειδικό εί-
δος ανθρώπου δεν το συναντάς πολύ συχνά. Η οι-
κογένεια του Νίκου Κούνδουρου δεν θέλησε να τε-
λεστεί η κηδεία του σκηνοθέτη δημοσία δαπάνη,
όπως είχε αποφασιστεί από το υπουργείο Εσωτερι-
κών. Η οικογένεια «ευχαρίστησε θερμά» τον υπουρ-
γό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη για την τιμή, αλλά
θέλησε να καλύψει η ίδια τα έξοδα, για να μην επι-
βαρυνθεί το δημόσιο ταμείο. =

Κ.Π.

Αντί χαιρετισμού στον Νίκο Κούνδουρο

Μαθήματα Προσφυγικής Ιστορίας
]Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών διοργανώνει σειρά μαθημάτων
με θέμα την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και την ιστορία της
προσφυγικής εγκατάστασης στην Ελλάδα κατά την περίοδο του μεσο-
πολέμου. Οι έξι ομιλίες, που έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν τον
επόμενο μήνα, πραγματοποιούνται από πανεπιστημιακούς καθηγητές
και ερευνητές με εξειδίκευση στο γνωστικό τους αντικείμενο. Οι δια-

λέξεις, με είσοδο ελεύθερη, γίνονται στην αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπου-
δών, στην οδό Κυδαθηναίων 11, Πλάκα, τηλ. 210-3229758, Τρίτη ή Τετάρτη, ανάλογα με το πρό-
γραμμα και ώρα 18.00, έχουν διάρκεια 40 λεπτών και ακολουθεί συζήτηση. Κ.Π
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 

] To νεοιδρυθέν, Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωμα-
τίας, αποτελεί τον πρώτο φορέα στην Ελλάδα, ο οποίος έχει ως
βασικό σκοπό τη μελέτη, ανάλυση και διάδοση όλων των πτυ-
χών της Πολιτιστικής Διπλωματίας. Συγκεκριμένα ασχολείται:

Με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν στη δημι-
ουργία και την προαγωγή του πολιτισμού στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.

Με την επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών που υπηρε-
τούν την Πολιτιστική Διπλωματία σε κάθε μορφή.

Με την έρευνα και τεκμηρίωση ζητημάτων πολιτιστικής ανά-
πτυξης και την ευρεία δημοσιοποίησή τους.

Με την υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και ανάδειξή της σε διεθνές επίπεδο.

Με τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συζητήσεων,
εκδόσεων, εκθέσεων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων καθώς
και τη δημοσίευση μελετών και ερευνών συναφών με τους
σκοπούς του Ινστιτούτου.

Με τη συλλογή, προστασία και διάσωση ιστορικών αρχείων,
έργων ή ιχνών του Ελληνικού Πολιτισμού από την απώτατη αρ-
χαιότητα έως σήμερα.

Με τη θεσμοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση οικονομικών
ενισχύσεων για την προώθηση των δημιουργών και των έρ-
γων τους, αλλά και μελετών ή ερευνών συναφών με τους σκο-
πούς του Ινστιτούτου.

Με τη θεσμοθέτηση της απονομής βραβείων και υποτρο-
φιών σε πρόσωπα ή ενότητες προσώπων, που διακρίνονται με
το έργο τους στο πεδίο της υπηρεσίας των σκοπών του Ινστι-
τούτου. =

]Ενημερωτική εκστρατεία για τη διάδοση
του Πάσχα στο κυκλαδίτικο νησί εγκαινιά-

ζει ο Δήμος της Πάρου με στόχο την προσέλκυ-
ση κοινού που ενδιαφέρεται να ζήσει από κοντά
τη θρησκευτική κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομά-
δας που είναι συγκλονιστική με τις αναπαρα-
στάσεις του Θείου Δράματος. Για το λόγο αυτό
έχει ήδη αποσταλλεί ενημερωτικό υλικό στα
Γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, καθώς και σε
επιλεγμένα ταξιδιωτικά γραφεία και δημοσιο-
γράφους, όπου περιγράφονται όσα πρόκειται να
διαδραματιστούν στη διάρκεια της συγκεκριμέ-
νης εορταστικής περιόδου. Οι επισκέπτες βιώ-
νουν την απόλυτη κατάνυξη της Μεγάλης Πέμ-
πτης στις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Την νύ-
χτα οι πιστοί ξενυχτούν, ψέλνουν και στολίζουν
τον επιτάφιο με τα πιο εντυπωσιακά και ευω-
διαστά άνθη των κήπων τους. 

Την Μεγάλη Παρασκευή, με Βυζαντινή μεγα-
λοπρέπεια πραγματοποιείται η αναπαράσταση
της Αποκαθήλωσης στην Παναγία Εκατονταπυ-
λιανή ή στον Άη Γιώργη στη Λαγκάδα όπου η
αποκαθήλωση γίνεται πάνω στα βράχια του
βουνού ανάμεσα σε μυρωδιές και χρώματα. 

Το μεσημέρι στις εκκλησιές, προσφέρονται τα
«Μεράσματα» (κέρασμα νηστίσιμα) για να συγ-
χωρεθούν οι ψυχές ενώ στον Πρόδρομο ποτέ
δεν λείπει η παραδοσιακή «ρεβυθάδα». Πλήθος
κόσμου συρρέει με συγκίνηση στην εσπερινή λι-
τανεία στη Μάρπησσα, τα Μάρμαρα, τον Πρό-
δρομο, τις Λεύκες και το Άσπρο Χωριό όπου κά-
θε χρόνο γίνονται οι αναπαραστάσεις των Πα-
θών του Κυρίου. Εκεί, οι πιστοί βιώνουν την

Ανάσταση του Λαζάρου, την είσοδο του Ιησού
στα Ιεροσόλυμα, τη Μετάνοια της Μαγδαληνής,
ο Μυστικό Δείπνο, τον Πόντιο Πιλάτο, την Προ-
σευχή στο Όρος των ελαιών, την Ανάβαση στον
Γολγοθά, το πριν Αλέκτωρ Φωνήσαι, την κρε-
μάλα του Ιούδα, τη Σταύρωση, την Αποκαθήλω-
ση και τον Επιτάφιο θρήνο.

Στην Παροικία, οι επισκέπτες μπορούν να πα-
ρακολουθήσουν την συνάντηση των επιταφίων

από τις τρεις ενορίες στο λιμάνι και την κατάμε-
στη λιτανεία στην παραλία της πόλης και τον πα-
ραδοσιακό οικισμό. Στο Μοναστήρι των Αγίων
Θεοδώρων και την ιστορική ανδρώα μονή Λογ-
γοβάρδας γίνεται ολονυκτία σε πνεύμα απόλυ-
της κατάνυξης. 

Το Σάββατο του Λαζάρου, οι γειτονιές μοσχο-
βολούν. Οι νοικοκυρές ζυμώνουν τα «Λαζαρά-
κια», στο χώρο «Δεξαμενή» στο χωριό του Προ-

δρόμου, αφιερωμένα στην Ανάσταση του Λαζά-
ρου Την Κυριακή των Βαΐων, κατά τη διάρκεια
της λιτανείας μικροί και μεγάλοι με τα περήφανα
βάγια στα χέρια τραγουδούν έξω από την εκ-
κλησία.

Την κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομάδας ακο-
λουθεί η Ανάσταση του Κυρίου. Το Μεγάλο Σάβ-
βατο το βράδυ, το νησί αντιλαλεί από τις εύθυ-
μες Αναστάσιμες καμπάνες και ο κόσμος ξεχύ-
νεται στους δρόμους να μοιραστεί το άγιο φως
και να ανταλλάξει ευχές αγάπης. 

Την Κυριακή του Πάσχα γλέντια και πανηγύ-
ρια οργανώνονται σε όλο το νησί με άφθονο
φαγητό, κρασί και χορό μέχρι αργά το βράδυ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παραδοσιακό
γλέντι στο βενετσιάνικο λιμανάκι της Νάουσας.
Κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ανάστασης ανα-
βιώνει το πατροπαράδοτο έθιμο «των μπουρ-
λοτιέρηδων», που έλκει την καταγωγή του από
τους θρυλικούς μπουρλοτιέρηδες της Ελληνι-
κής Επανάστασης και διασώζεται μέχρι τις ημέ-
ρες μας αναλλοίωτο. Όλα αρχίζουν με την Λιτά-
νευση των Εικόνων της Παναγίας που ξεκινούν
ταυτόχρονα από τους ιερούς ναούς της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου και της Παντάνασσας και
διέρχονται από τα σοκάκια του παραδοσιακού
οικισμού, καθώς και το λιμανάκι της Νάουσας,
για να καταλήξουν παρουσία πλήθους κόσμου,
ντόπιων και επισκεπτών στην κεντρική πλατεία
όπου και σταματούν την πορεία τους εξαιτίας
της βροχής από βαρελότα που αρχίζουν να ρί-
χνονται εκείνη τη στιγμή. =

Κ.Π.

Το μορφολογικό σύστημα
του Ιμβριακού Ιδιώματος 

Πάσχα των Ελλήνων
για όλο τον Κόσμο

] Πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσίαση του νέου βιβλίου
του αρχισυντάκτη του περιοδικού «Μικρασιάτης» Ξενοφώντα
Τζαβάρα, με τίτλο «Το Μορφολογικό Σύστημα του Ιμβριακού
Ιδιώματος». Για το βιβλίο, που βασίζεται στην ομώνυμη διδα-
κτορική διατριβή που ο συγγραφέας εκπόνησε την περίοδο
2004-2010 στον Τομέα Γλωσσολογίας του Παν/μίου Αθη-
νών και το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα από τον Σύλλογο Ιμ-
βρίων με την ευγενική χορηγία και προσωπική στήριξη του
Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου είχαν
την ευκαιρία να μιλήσουν ο Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Κα-
θηγητής Γλωσσολογίας του Παν/μίου Αθηνών και Συντάκτης
του «Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας» της
Ακαδημίας Αθηνών, η Ευγενία Χαλκιά, Επίτιμη Διευθύντρια
του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου και ο συγγραφέας
Ξ. Τζαβάρας, Δρ. Γλωσσολογίας του Παν/μίου Αθηνών ενώ
την εκδήλωση συντόνιζε με επιτυχία ο Ν. Κοιλός. Την εκδή-
λωση άνοιξε, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Ιμβρίων, ο Β΄
Αντιπρόεδρος, Γ. Παπαθεοδώρου, ο οποίος έκανε μνεία στο
προ πενταετίας εκδοθέν «Λεξικό του Ιμβριακού Ιδιώματος»
του Ξ. Τζαβάρα, τονίζοντας ότι συμπληρώνεται με τον καλύ-
τερο τρόπο από το παρόν βιβλίο δίνοντας εν συνεχεία τον λό-
γο στους τρεις βασικούς ομιλητές. Ο συγγραφέας, αφού ανα-
φέρθηκε στη διπλή υπόσταση του βιβλίου ως Περιγραφή της
γραμματικής του Ιμβριακού Ιδιώματος και ταυτόχρονα Ερμη-
νεία των γλωσσικών φαινομένων και διαφοροποιήσεων που
εμφανίζει σε σχέση με την επίσημη Νέα Ελληνική (διπλή ιδιό-
τητα στην οποία οφείλεται και ο μεγάλος όγκος του), τόνισε
τη στενή σχέση που αυτό έχει με το «Λεξικό του Ιμβριακού
Ιδιώματος» από τη στιγμή που τα 2 βιβλία συγγράφονταν πα-
ράλληλα για μεγάλο χρονικό διάστημα και περιέχουν το σύ-

νολο του λεξιλογίου καθώς και των γραμματικών δομών του
ιδιώματος. Στη συνέχεια, ο κ. Τζαβάρας επεσήμανε ορισμένα
παραδείγματα γραμματικής δομής που αναλύονται στο βιβλίο
(από τις ενότητες του ρήματος, του ουσιαστικού, του άρθρου,
των αντωνυμιών, του επιφωνήματος, των παραγώγων-υπο-
κοριστικών) τα οποία βρήκαν μεγάλη απήχηση στο ακροατή-
ριο που ενθουσιάστηκε από τα ιμβριώτικα ακούσματα και τέ-
λος τόνισε ότι το Ιμβριακό Ιδίωμα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα
από οποιαδήποτε επιμέρους νεοελληνική γλωσσική ποικιλία.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ευχαρίστησε όλος όσους
συνέβαλαν στην έκδοση του βιβλίου και την πραγματοποίηση
της εκδήλωσης, με σημαντικότερο εξ αυτών τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο. =

Κ.Π.
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ΟΡΧΑΝ ΠΑΜΟΥΚ: ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
(μυθιστόρημα) μτφρ. Βρετού Σοφιανίδου Στέλλα

ΙΩ ΤΣΟΚΩΝΑ:
ΤΟ ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ:

ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ( δοκίμιο)  

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ:
ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ( μυθιστόρημα)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟΥΜΑΣ: 
«ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΘΗΡΑ»

έκδοση του
Κοινωφελούς

Ιδρύματος Ιωάννη Σ.
Λάτση (φωτογραφίες

μνημείων και εκθεμάτων από τον
αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου
Θήρας και το Μουσείο Προϊστορικής

Θήρας )

ΜΑΡΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: 
ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ, Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ

(αστυνομικό μυθιστόρημα) 

ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ: 
ΠΟΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ (δοκίμιο) 

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ: 
Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ( μυθιστόρημα)

EΡΜΑΝ EΣΣΕ: 
Ο ΛΥΚΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΠΑΣ ( μυθιστόρημα)  

ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ
επιλογές

]Αθήνα. Μετά από ταχύτατες εργασίες, διαστή-
ματος λιγότερου του ενός έτους, επετεύχθει η

παράδοση του έργου αποκατάστασης του Ιερού Κου-
βουκλίου του Παναγίου Τάφου. Η παράδοση έγινε
ενώπιον του Αλέξη Τσίπρα και του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη κκ.Βαρθολομαίου. Οι εργασίες, που είχαν
στόχο τη διάσωσή του, υλοποιήθηκαν από διεπιστη-
μονική ομάδα του ΕΜΠ, με επικεφαλής την καθηγή-
τρια Αντωνία Μοροπούλου. Το Κουβούκλιο παραδό-
θηκε όπως ήταν πριν, με δύο όμως καινοτομίες: το-
ποθετήθηκε σταυρός στην κορυφή και ανοίχτηκε πα-
ράθυρο στα μάρμαρα του δεύτερου θαλάμου, που
βρίσκεται ο τάφος του Ιησού, ώστε να φανεί μέρος
του βράχου. Παρά την αναγκαιότητα του, το έργο δεν
ήταν αυτονόητο. Για να υλοποιηθεί, ο Πατριάρχης Ιε-
ροσολύμων Θεόφιλος έπρεπε να εξασφαλίσει τη
συμφωνία των άλλων δύο θρησκευτικών Κοινοτή-
των, του Τάγματος των Φραγκισκανών, και των Αρ-
μενίων. «Είναι μια διαδικασία σύνθετη και πολύπλο-
κη» εξηγούν κύκλοι του Πατριαρχείου. Προσκεκλη-
μένοι στο «πανορθόδοξο, παγχριστιανικό και παγκό-
σμιο γεγονός» της παράδοσης του Κουβουκλίου είναι
κυρίως δωρητές. Το Πατριαρχείο θεωρεί ότι η τελετή
στέλνει μήνυμα συνεργασίας, ειρήνης και συνδιαλ-
λαγής, σε μια περιοχή με πολλές εντάσεις.

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ.
Βαρθολομαίος, ο οποίος παρευρέθηκε στα Ιεροσό-
λυμα για αυτό το σκοπό, εκφώνησε λόγο μπροστά
στο Ιερό Κουβούκλιο και μεταξύ άλλων είπε τα εξής:
«Μένομεν έκθαμβοι και μία ψυχή και φωνή γινόμε-
νοι ψελίζομεν αίνον δοξολογίας και ευχαριστίας
προς τον εν τω κρανίω τόπω του Γολγοθά Σταυρω-
θέντα και ενταύθα ταφέντα Σωτήρα Χριστόν. Μένο-
μεν έκθαμβοι προς του εξαστράπτοντος Παναγίου
Τάφου. Δραμόντες και ημείς εκ της εκ Κωνσταντίνου
Πόλεως εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου του αεί
συμπορευομένου μετά της Σιωνίτιδος Εκκλησίας
δραμόντες προς το μνήμα του Ζωοδότου όχι ασφα-
λώς θρηνολογούντες αλλά χαίροντες μετά της υμε-
τέρας περισπουδάστου Μακαριότητος και μετά πάν-
των. Συγχαίρομεν εαυτούς και αλλήλους κατά την
ιστορικήν ταύτην ώραν. Με ιδιατέραν χαράν συγκί-
νησιν και πνευματική αγαλλίαση ανταποκριθέντες εις
την υμετέραν φιλάδελφον πρόσκληση Μακαριώτατε
αδελφέ Πατριάρχα Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλε παρι-
στάμεθα σήμερον εις την παρούσαν τελετήν αγαλλό-
μενοι μετά της υμετέρας Μακαριότητος και των λοι-
πών σεβασμίων εκπροσώπων των λοιπών χριστια-
νικών εκκλησιών και παρουσιών επί τη ολοκληρώσει
του μνημειώδους τούτου έργου τη ποικίλη συμβολή
της εκπροσωπουμένης σήμερον ενταύθα ελληνικής
πολιτείας δια του Εξοχ. Πρωθυπουργού αυτής, των
ελλογιμοτάτων επιστημόνων του ΕμΠ με επικεφαλής
την εκλεκτήν καθηγήτριαν κ. Αντωνίαν Μοροπού-
λου». =

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

] Το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών «Ίδρυμα Ευταξία- Βού-
ρου» φιλοξενεί την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ» η οποία έχει ήδη παρουσιαστεί
εδώ στην Πόλη τον περασμένο χρόνο αλλά και στην Ανδρια-
νούπολη. Να σας θυμήσω ότι, πέντε φωτογράφοι διαφορετι-
κής θρησκευτικής πίστης που ζουν στην Κωνσταντινούπολη
μεταφέρουν με τον φωτογραφικό τους φακό εικόνες, που
«αιχμαλώτισαν», από τη λατρευτική και κοινωνική ζωή των
Κοινοτήτων τους. Τους φωτογράφους Alberto Modiano, Berge
Arabian, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan και Νίκο Μαγγίνα

καλωσόρισε, την βραδιά των εγκαινίων ο Πρόεδρος του Μου-
σείου Γιώργος Βογιατζής και στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Νί-
κος Μαγγίνας, αναφερόμενος στα μηνύματα που στέλνουν με
τη συνεργασία τους οι συμμετέχοντες φωτογράφοι. Ο Λάκης
Βίγκας, διακεκριμένη προσωπικότητα της ρωμαίικης ομογένει-
ας ευχήθηκε από του βήματος στην αίθουσα της εκδήλωσης
«στο ταξίδι αυτό δια μέσου της τέχνης, να διευρύνονται συνε-
χώς τα όρια συνάντησης διαφορετικών μεταξύ τους ανθρώ-
πων, ως φορέων πνεύματος και πολιτισμού». Πολιτικοί,δημο-
σιογράφοι αλλά και ομογενειακοί φορείς από την Ελλάδα,
έδωσαν το παρών τους στην εκδήλωση. =

Έκθεση Φωτογραφιών στο Μουσείο 
των Αθηνών με άρωμα Πόλης
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
Η ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΝΕΑ ΥΓΕΙΑΣ  

]Ένα νέο σύστημα με την ονομασία Optos αποτελεί την
τελευταία εξέλιξη στην απεικονιστική  του αμφιβληστρο-

ειδούς και βοηθά τον οφθαλμίατρο να εξετάσει με κάθε λε-
πτομέρεια τις εσωτερικές δομές του ματιού πριν προβεί σε
διάγνωση και θεραπεία.

Το σύστημα Optos είναι μία επαναστατική, εύχρηστη συ-
σκευή υπερευρέως πεδίου, η οποία με μία και μόνο λήψη δη-
μιουργεί έγχρωμη εικόνα ακόμα και 200 μοιρών του χιτώνα
που αντιστοιχεί σχεδόν σε όλη την εσωτερική επιφάνειά του.
Αυτό είναι εφικτό με το συνδυασμό κατόπτρων και πολλα-
πλών απεικονιστικών μεθόδων, μερικές από τις οποίες είναι
ο αυτοφθορισμός, η αγγειογραφία με φλουοροσκεΐνη και η
αγγειογραφία με το πράσινο της ινδοκυανίνης. Η πιο συναρ-
παστική λεπτομέρεια της τεχνολογίας αυτής είναι ότι δεν
απαιτεί διαστολή της κόρης του ματιού (μυδρίαση) που είναι
αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη «αγγαρεία» της πλήρους
οφθαλμολογικής εξέτασης και ο πιο συχνός λόγος για την μη
πραγματοποίησή της τόσο από πλευράς ασθενούς, όσο και
συχνά από πλευράς οφθαλμιάτρου. Η μυδρίαση απαιτεί μισή

έως μία ώρα αναμονής μετά την ενστάλλαξη ειδικών σταγό-
νων και θολώνει την όραση για 4 έως 6 ώρες.

Με το νέο σύστημα η διαδικασία αυτή γίνεται χωρίς κανένα
πρόβλημα και επιτρέπει στο γιατρό να ελέγξει πολύ μεγαλύ-
τερο τμήμα του αμφιβληστροειδούς απ’ ό,τι με τα συμβατικά
απεικονιστικά μηχανήματα, ακόμα και σε μικρά παιδιά.

Με το σύστημα αυτό ο γιατρός έχει καλύτερη εικόνα για πι-
θανή διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, αγοειδίτιδα, ρωγ-
μές και πρόωρες αποκολλήσεις αμφιβληστροειδή, αγγειακές
αποφράξεις, όγκου, ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
και άλλες παθήσεις των ματιών.  Επιπλέον, η νέα τεχνολογία
είναι ιδανική για τη μετεγχειρητική παρακολούθηση της απο-
κόλλησης του αμφιβληστροειδούς και άλλων παθήσεων.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Οφθαλμολογίας στο πανεπιστή-
μιο της Ν. Υόρκης πρόεδρο της Διεθνούς Εταιρείας Διαθλα-
στικής Χειρουργικής για την Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλ-
μολογίας (ISRS/ΑΑΟ) Δρ. Αναστάσιο Ι. Κανελλόπουλο, στο
σύστημα είναι ενσωματωμένη και μία άλλη τεχνολογία, που
λέγεται οφθαλμοσκόπηση με λέιζερ σάρωσης, με την οποία

ο οφθαλμίατρος μπορεί να απεικονίσει τον αμφιβληστροειδή
ακόμα κι αν υπάρχουν εμπόδια, όπως το θόλωμα του
οφθαλμικού φακού που οφείλεται στον καταρράκτη.

Όπως είπε, όλες οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την
αποτελεσματικότητα του συστήματος αυτού έχουν διαπιστώ-
σει ότι μπορεί να έχει σημαντικές κλινικές εφαρμογές λόγω
του λεπτομερούς ελέγχου που επιτρέπει στο γιατρό με απο-
τέλεσμα τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων του ματιού ή
υποτροπών κάποιων υπαρχόντων παθήσεων. =

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΨΑΡΙΑ ΠΟΥ «ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ» 
ΣΤΟΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
] Επικίνδυνα για την υγεία σύμφωνα με τους επιστήμονες θα είναι στο
μέλλον πολλά προϊόντα της διατροφικής μας αλυσίδας λόγω της κλιμα-
τικής αλλαγής και της σοβαρής επίπτωσής της σε αυτήν. Συγκεκριμένα,
έρευνα που έγινε από ομάδα επιστημόνων του πανεπιστημίου στην πό-
λη Ούμεο (Umea) της Σουηδίας και η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστη-
μονικό έντυπο «Science Advances», επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή
πιθανόν να αυξήσει μέχρι και 7 φορές τα επίπεδα τοξικού υδραργύρου
στα ψάρια στη Βόρεια Ευρώπη ενώ αντίθετα στη Νότια Ευρώπη τα επί-
πεδα μπορεί να μειωθούν.

Όπως ανέφεραν σουηδοί και αμερικανοί επιστήμονες που έλαβαν μέ-
ρος στη μελέτη αυτή, η αύξηση των βροχοπτώσεων αυξάνει συγχρόνως
και την ποσότητα των οργανικών υλικών που φτάνουν από τη στεριά
στη θάλασσα με αποτέλεσμα μα αυξάνονται τα επίπεδα υδραργύρου.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο υδράργυρος αποτελεί ένα από τα τοξικά
μέταλλα το οποίο έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας, ως μία από τις σημαντικότερες απειλές για τη δημόσια υγεία, κα-
θώς μπορεί να προκαλέσει παράλυση και νοητική στέρηση στα παιδιά,
να καταστρέψει το ανοσοποιητικό μας, να δημιουργήσει σοβαρά προ-
βλήματα σε νεφρούς, πνεύμονες, μάτια και δέρμα ενώ, μπορεί να προ-
καλέσει ακόμα και πεπτικά προβλήματα. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές,
μια πιθανή αύξηση του τοξικού υδραργύρου στις θάλασσες θα έχει ως
επίπτωση την αύξηση του μετάλλου στον οργανισμό των ψαριών και
κατ’ επέκταση στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της διατροφικής αλυ-
σίδας.

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου καθώς όπως λέ-
νε, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία στον πλανήτη τόσο περισσότερα το-
ξικά υλικά καταλήγουν σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες με αποτέλεσμα
να αναπτύσσονται βακτήρια.

]Μια επαναστατική και ιδιαίτερα αξιόπιστη
εξέταση, το stress echo μπορεί να σώσει ζωές

σύμφωνα με τους επιστήμονες σε πιθανή εμφάνιση
ισχαιμίας ή στεφανιαίας νόσου. Οι μελέτες που διε-
ξήχθηκαν διαπίστωσαν ότι παρέχουν στους επιστή-
μονες πολύτιμες πληροφορίες για να μπορούν να προ-
βλέψουν την πιθανότητα ενός θανατηφόρου
καρδιακού επεισοδίου. Το stress echo είναι μια δυνα-
μική ηχωκαρδιογραφία υψηλής διαγνωστικής αξίας
που έχει στόχο να μελετά τη συμπεριφορά της καρδιάς
σε συνθήκες άσκησης, δηλαδή υπό την επήρεια στρες,
όταν οι απαιτήσεις της καρδιάς μας αυξάνονται κατα-
κόρυφα σε οξυγόνο και, στο έλεγχο της μείωσης της
ροής αίματος στο μυοκάρδιο η οποία ευθύνεται για τη
στένωση των αρτηριών.

Όπως αναφέρει ο καρδιολόγος κ. Ιωάννης Τσοπο-
τός, συνεργάτης Ιατρός του Ιδιωτικού Πολυϊατρείου
Ηλιούπολης, πρόκειται για ένα σημαντικό «όπλο» στα
χέρια των ειδικών που μπορεί να σώσει ζωές. Η εξέ-
ταση είναι ανώδυνη και γίνεται με ενδοφλέβια χορή-
γηση φαρμάκου που αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό. Για
τη διενέργεια της πρέπει να προϋπάρχει υποψία καρ-
διολογικού προβλήματος ενώ, γίνεται και σε περίπτω-
ση αποτυχίας ή αδυναμίας υποβολής του ασθενή σε
τεστ κοπώσεως, είτε λόγω προχωρημένης ηλικίας, εί-
τε λόγω άλλων προβλημάτων υγείας, όπως για πα-
ράδειγμα Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, αλ-
λά και ως αρχική εξέταση σε ορισμένες περιπτώσεις.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης λαμβάνονται τομές της
καρδιάς, καταγράφεται η αρτηριακή πίεση και ο ρυθ-
μός της, ενώ, τα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη

του μηχανήματος για μελλοντική χρήση.
Ο καρδιολόγος έχει τη δυνατότητα να κάνει αναλυ-

τικό έλεγχο της λειτουργίας της καρδιάς ενώ, με αυτή
την τεχνική η ακτινοβολία στην οποία υποβάλλεται ο
ασθενής είναι εξαιρετικά μειωμένη συγκριτικά με το
σπινθηρογράφημα. Όπως αναφέρει ο γιατρός το δια-
γνωστικό αυτό τεστ είναι εξαιρετικά σημαντικό και για
τους ασθενείς με παχυσαρκία που ξεπερνούν τα 130
κιλά και δεν μπορούν να υποβληθούν σε τεστ κόπω-
σης. 

Ωστόσο, από το τεστ αυτό αποκλείονται άτομα με
κοιλιακή αρρυθμία, σοβαρή στένωση αορτής, μη στα-
θεροποιημένη ασταθή στηθάγχη κ.α. Επίσης, απαγο-
ρεύεται σε όσους έχουν κρίσεις άσθματος, χαμηλή
αρτηριακή πίεση και σφυγμούς που δεν ξεπερνούν
τους 40 ανά λεπτό, αλλά και σε όσους έχουν μη ρυθ-
μισμένη υπέρταση. Ενώ, αντενδείκνυται στα άτομα
που έχουν λάβει διπυριδαμόλης κατά τις τελευταίες
24 ώρες, αλλά και καφεΐνης 12 ώρες πριν το τεστ.
Επιπλέον, τα νοσήματα από τα οποία υποφέρει ο εξε-
ταζόμενος καθορίζουν και το φάρμακο που θα χρη-
σιμοποιηθεί (διπυριδαμόλη και ατροπίνη) καθώς
υπάρχουν και επιμέρους αντενδείξεις. Επί παραδείγ-
ματι, αντένδειξη για τη διενέργεια της εξέτασης με δι-
πυριδαμόλη αποτελεί η ΧΑΠ, ενώ δεν πραγματοποι-
είται stress echo με ατροπίνη σε όσους έχουν γλαύ-
κωμα. Υπάρχει ωστόσο ένα φάρμακο, η αδενοσίνη,
που δεν έχει απόλυτες αντενδείξεις. Να σημειωθεί ότι
η εξέταση γίνεται σε συνήθως 30 λεπτά, με μέγιστο
χρόνο τη 1 ώρα, και το κόστος της καλύπτεται πλέον
από τα Ασφαλιστικά Ταμεία. =

ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΖΩΕΣ
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
Η ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΝΕΑ  OMOΡΦΙΑΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ 
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΩΜΑ STR8 HERO

]Το απόλυτο ανδρικό άρωμα STR8 παρουσιάζει το
νέο STR8 HERO, που υπόσχεται να αναδείξει τον

ήρωα που κρύβεις μέσα σου, κάνοντας κάθε μέρα μια
πρόκληση για να ξεπεράσεις τα όρια σου, να αναδείξεις
την ηρωική σου πλευρά και να πετύχεις τους στόχους σου.
Το STR8 HERO με σύνθημα Be the Hero you are σε καλεί
να αναδείξεις το δυναμισμό σου, το θάρρος και το
ελεύθερο πνεύμα σου σε κάθε ευκαιρία. Το STR8 HERO
δημιουργεί μια δυναμική ανδρική αύρα και ξυπνάει τις αι-
σθήσεις χάρη στο σαγηνευτικό και εθιστικό του άρωμα:
Στην κορυφή του αρώματος, βρίσκουμε νότες από περ-
γαμόντο και γκρέιπφρουτ οι οποίες αναμειγνύονται με τη
φρεσκάδα του βασιλικού. Η καρδιά του αρώματος, εμπε-
ριέχει ένα αρωματικό μείγμα από βιολέτα και κακάο και

νότες ίριδας ενώ στη βάση του υπάρχει το πατσουλί και
το Vetiver και ξύλο Gaiac.  Για το STR8 ήρωας είναι και
αυτός που κάθε μέρα προσπαθεί να ξεπερνάει όποιο εμ-
πόδιο σταθεί στο δρόμο του και απολαμβάνει τη ζωή στο
έπακρο παραμένοντας αληθινός στον εαυτό του και απο-
τελώντας έμπνευση για τους γύρω του. Το STR8 HERO
χαρακτηρίζεται για την εκλεπτυσμένη συσκευασία του, η
οποία – με μεταλλικά και χρυσά στοιχεία – δίνει μια αυ-
θεντική, αντρική αίσθηση κομψότητας αναβαθμίζοντας
την κατηγορία αρωμάτων ευρείας κυκλοφορίας. Λανσά-
ρεται σε άρωμα Eau DeToilette 50ml&100ml, Aster
Shave Lotion 100ml, Shower Gel 400ml και Αποσμητικό
Spray 150mlπου χαρίζει υπέροχο άρωμα όλη την ημέ-
ρα. =

]Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώ-
ματος και ταυτόχρονα η πανοπλία του αφού

προστατεύει το εσωτερικό του απ’ οτιδήποτε υπάρχει
στον έξω κόσμο. Ωστόσο τα τμήματά του που δεν κα-
λύπτονται από τα ρούχα είναι διαρκώς εκτεθειμένα
στις περιβαλλοντικές συνθήκες και μοιραία επηρεά-
ζεται η υφή και η εμφάνισή τους. Όποιος έχει καθίσει
για αρκετή ώρα στον δυνατό αέρα, θα έχει νιώσει το
δέρμα του στεγνό και τεντωμένο όταν μπει σε κλειστό
χώρο, ενώ όποιος έχει πάθει έστω και μικρό ηλιακό
έγκαυμα θα έχει δει το δέρμα του να ξεφλουδίζει αρ-
κετές ημέρες αργότερα. Ακόμα και η ατμοσφαιρική
ρύπανση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το δέρμα, το
ίδιο και συνήθειες όπως το κάπνισμα που είναι μία

βασική αιτία για τη δημιουργία ρυτίδων όπως και το
στρες.

«Για να διατηρείται το δέρμα λείο και απαλό χρει-
άζεται φροντίδα, η οποία συνίσταται σε καθημερινό
καθαρισμό και ενυδάτωση. Καθημερινή χρήση αντη-
λιακού ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου και τα-
κτική απολέπιση» λέει ο Δρ. Μάρκος Μιχελάκης, Δερ-
ματολόγος-Αφροδισιολόγος (Αισθητική Δερματολο-
γία-Δερματοχειρουργική). «Καλό είναι επίσης να μην
καπνίζετε, να προσέχετε τη διατροφή σας, να πίνετε
αρκετά υγρά και, αν δεν σας αρέσει κάτι στο δέρμα
σας, να συμβουλευθείτε έναν δερματολόγο για να
σας πει αν και τι κάνετε λάθος και τι άλλο χρειάζε-
στε».

Ήλιος και τσιγάρο
Πρόκειται για τους δύο κυριότερους εχθρούς του
δέρματος, αφού ο μεν ήλιος προκαλεί ρυτίδες,
πανάδες και φωτογήρανση ενώ το κάπνισμα
γερνάει πρόωρα το δέρμα, του προκαλεί ρυ-
τίδες και βλάπτει το κολλαγόνο και την ελαστί-
νη με συνέπεια να το κάνει να «σακουλιάζει».
Τις συνέπειες του ήλιου στο πρόσωπό σας
μπορείτε εύκολα αν τις δείτε συγκρίνοντάς το
με το δέρμα των γλουτών σας, το οποίο είναι αυ-
τό που σπανιότερα απ’ όλα εκτίθεται στον ήλιο. Η
διαφορά μεταξύ των δύο είναι ιδιαιτέρως εμφανής
ακόμα και από νεαρή ηλικία .  Επομένως, μην βγαίνετε ποτέ
από το σπίτι χωρίς αντηλιακό, ακόμα και το χειμώνα

Καθαρισμός
Ακόμα κι αν το δέρμα σας 
είναι ξηρό, ο απαλός καθαρισμός
κάθε βράδυ είναι απαραίτητος. 
Το μέικ απ, το αντηλιακό, 
τα βακτήρια, τα νεκρά δερματικά
κύτταρα, η σκόνη και το σμήγμα
συσσωρεύονται στο πρόσωπό
σας στη διάρκεια της ημέρας 
και μπορεί να αποφράξουν τους
πόρους, προκαλώντας φλεγμονή.
Να καθαρίζετε απαλά το δέρμα
του προσώπου σας χωρίς 
να το τρίβετε, για να μη 
το ερεθίσετε. Δεν χρειάζεται 
να το ξαναπλύνετε το πρωί.
Ένα ξέβγαλμα με νερό είναι
αρκετό όταν ξυπνήσετε.

Ενυδάτωση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ είναι και η καθημερινή, σωστή ενυδάτωση, η
οποία αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα για απαλή και ελα-
στική επιδερμίδα στο πρόσωπο και στο σώμα. Η ελαστικότητα
του δέρματος εξαρτάται από δύο πρωτεΐνες, το κολλαγόνο
και την ελαστίνη. Οι πρωτεΐνες αυτές μας επιτρέπουν να παίρ-
νουμε εκφράσεις,  να σουφρώνουμε τα χείλη μας και να συ-
νοφρυωνόμαστε δίχως να μένουμε για πάντα σε αυτή τη θέ-
ση. Ωστόσο καθώς μεγαλώνουμε, τα επίπεδα και των δύο αρ-
χίζουν να μειώνονται και αυτός είναι ο λόγος που εμφανί-
ζονται ρυτίδες και το δέρμα αρχίζει να «σακουλιάζει» σε διά-
φορα σημεία του σώματος. Τις ανεπιθύμητες αυτές επιδρά-
σεις του χρόνου επιταχύνουν κακές συνήθειες όπως το κά-
πνισμα και η ηλιοθεραπεία, ενώ αντίθετα επιβραδύνονται ή
και  προλαμβάνονται έως ένα βαθμό με τη βοήθεια μεθόδων
όπως η απολέπιση και η ενυδάτωση. Η επιλογή του προϊόντος
ενυδάτωσης πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά ανάλογα με
τον τύπο του δέρματος, τονίζει ο Δρ. Μιχελάκης. Αν το δέρμα
είναι λιπαρό, δεν ενδείκνυνται οι κρέμες, αλλά πρέπει να προ-
τιμώνται ενυδατικά τζελ και οροί που δεν αυξάνουν την έκ-
κριση σμήγματος, ενώ αν είναι ξηρό χρειάζεται ειδικά προ-
ϊόντα που μειώνουν την αποβολή νερού από το δέρμα. 
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]Και ναι! Μόλις λάβατε ένα email
ή ένα τηλεφώνημα από την εται-

ρία που σας ενδιαφέρει… σας έχουν
καλέσει για την πολυπόθητη συνέντευ-
ξη που περιμένατε. Η συνέντευξη είναι
μία ευρέως διαδεδομένη μέθοδος επι-
λογής προσωπικού και αποτελεί το κρι-
σιμότερο στάδιο στην προσπάθεια του
υποψηφίου για εύρεση εργασίας. Κατά
τη διάρκειά της,  ο εργοδότης θέτει βα-
σικές ερωτήσεις στον υποψήφιο προ-
κειμένου να σχηματίσει μια άποψη για
την προσωπικότητα του καθώς επίσης
και για την επαγγελματική κατάρτιση.
Τα 10-15 λεπτά που μπορεί να διαρ-
κέσει συνήθως μια συνέντευξη μπορεί
να φαίνονται λίγα, όμως μπορεί να
αποβούν καθοριστικά για την καριέρα
του υποψηφίου. Η διαδικασία της συ-
νέντευξης έχει 3 στάδια: πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά. 

Η πρώτη φάση αναφέρεται
στην προετοιμασία του ατόμου. Ο
υποψήφιος ενημερώνεται για τη μέρα,
ώρα, τοποθεσία της συνάντησης και
φυσικά δεν ξεχνά να ρωτήσει το όνο-
μα της εταιρείας και του ατόμου που
πρόκειται να συναντήσει. Η πληροφό-
ρηση για την επιχείρηση είναι πολύ
σημαντική μέσω του διαδικτύου ή της
ιστοσελίδας της, καθώς μια από τις
συχνές ερωτήσεις στη συνέντευξη εί-
ναι «τί γνωρίζετε για την εταιρεία
μας;».  Ο σωστός υποψήφιος ανατρέ-
χει στην αγγελία της θέσης εργασίας,
τη διαβάζει ξανά και μελετά το βιογρα-
φικό του εξονυχιστικά για να είναι
έτοιμος να απαντήσει οποιαδήποτε
ερώτηση σχετική. Μπορείτε να κάνετε
πρόβα απαντήσεις σε πιθανές ερωτή-
σεις που θα σας γίνουν για να είστε
ακόμα πιο προετοιμασμένοι, ενώ μην
ξεχάσετε να έχετε μαζί σας 1-2 αντί-
γραφα του βιογραφικού σας.

Η πρώτη εντύπωση ξεκινά από την
εμφάνιση, η οποία θα πρέπει να είναι
προσεγμένη ανάλογα με τη θέση ερ-
γασίας και το προφίλ της εται-
ρείας. Σε μερικές περιπτώ-
σεις υπάρχει κώδικας ντυ-
σίματος (dress code) και
θα πρέπει να ακολουθη-
θεί. Δεν ενδείκνυνται οι
υπερβολές σε χτενίσματα ή
βαψίματα για τις γυναίκες
ή η ενσωμάτωση όλων
των τάσεων της μό-
δας τη μέρα της συ-
νέντευξης! Επίσης
η συνέπεια κρίνε-
ται απαραίτητη,
καθώς είναι
ένα χαρα-

κτηριστικό που αξιολογείται γενικότε-
ρα από τους συνεντευκτές. Προτείνε-
ται να είστε 10 λεπτά νωρίτερα από
την ώρα της συνέντευξης και να έχετε
το χρόνο να ηρεμήσετε. Επίσης συστή-
νεται να αποφύγετε να καπνίσετε λίγο
πριν εισέλθετε στο χώρο της συνέν-
τευξης, καθώς και να μην κρατάτε τον
καφέ σας στο χέρι, όταν φτάσετε. Εν-
νοείται φυσικά ότι θα κλείσετε το κινη-
τό σας πριν ξεκινήσει η συνάντηση. 

Μπαίνοντας στο χώρο, μην ξεχάσε-
τε να κάνετε χειραψία ζεστή και στα-
θερή, η οποία δείχνει αυτοπεποίθηση
και σιγουριά. Κατά τη διάρκεια της συ-
νέντευξης είναι σημαντική τόσο η λε-
κτική όσο και η μη λεκτική επικοινω-
νία. Η πρώτη περιλαμβάνει τον προ-
φορικό ή τον γραπτό λόγο, ενώ η δεύ-
τερη περιλαμβάνει τις εκφράσεις του
σώματος, τις χειρονομίες, τη στάση και
τις κινήσεις. Αρχικά λοιπόν, φροντίστε
να είστε ακριβείς, άμεσοι και ειλικρι-
νείς, ακούγοντας με προσοχή το συνο-
μιλητή σας και αποφεύγοντας τις μο-
νολεκτικές απαντήσεις. Προσέξτε επί-
σης τον τόνο, την ένταση και το ύφος
της φωνής σας. Στη μη λεκτική συμπε-
ριφορά προσέξτε ιδιαίτερα τη στάση
του σώματος, το ρυθμό της αναπνοής,
την οπτική επαφή, τις κινήσεις των χε-
ριών σας, καθώς μπορούν να προδώ-
σουν το άγχος σας ή να θεωρηθούν
«εισβολή» στο χώρο του συνεντευκτή. 

Οι ερωτήσεις που μπορεί να σας τε-
θούν σε μια συνέντευξη είναι πολλές
και διατυπωμένες με διαφορετικό
τρόπο. Στο διαδίκτυο, σε βιβλία καθώς
και σε έγκυρα έντυπα μπορείτε να
βρείτε πληθώρα ερωτήσεων στις συ-
νεντεύξεις καθώς και πιθανών απαν-

τήσεων. Αποφύγετε να μιλήσετε
αρνητικά για προηγούμενό σας
εργοδότη. Η ετοιμολογία είναι
επίσης σημαντική, χωρίς
όμως να γίνει καυστικότητα ή
αγένεια προς τον συνεντευ-

κτή. Όμως, και ο υποψήφιος
μπορεί να νιώσει άβολα με κά-

ποιες ερωτήσεις οι οποίες
μπορεί να αφορούν πο-
λύ προσωπικές πληρο-
φορίες (για πολιτικά,
θρησκευτικά πι-
στεύω ή οικογενει-
ακή κατάσταση και

προγραμματι-
σμό-ειδικά για

τις γυναίκες). Έχει το δικαίωμα να μην
τις απαντήσει και να το δηλώσει στο
συνεντευκτή. Ακόμα ο υποψήφιος
μπορεί να υποβάλει τις δικές του ερω-
τήσεις (συνήθως προς το τέλος της
συνέντευξης) οι οποίες αφορούν τη
λεπτομερή περιγραφή της θέσης και
τον αρμοδιοτήτων, απορίες από τα
προηγούμενα που έχουν συζητηθεί,

την αμοιβή, τις συνεργασίες, τις παρο-
χές (εκπαίδευση, ασφάλιση, bonus πα-
ραγωγικότητας κτλ.), αν δεν έχουν
αποσαφηνιστεί. Κλείνετε τη συνέντευ-
ξη πάντα με χειραψία και έχοντας ρω-
τήσει πότε θα λάβετε απάντηση ή πώς
θα συνεχιστεί η διαδικασία επιλογής.

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο της
συνέντευξης αφορά την ανατροφοδό-
τηση που θα έχει ο υποψήφιος. Μια
ευχαριστήρια επιστολή μετά τη συνέν-
τευξη και ένα τηλεφώνημα από πλευ-
ράς του υποψηφίου ενισχύουν το εν-
διαφέρον του. Ο συνηθέστερος τρό-
πος ανακοίνωσης των αποτελεσμά-

των της συνέντευξης είναι η τηλεφω-
νική ή γραπτή επικοινωνία. Στην περί-
πτωση που δε λάβετε απάντηση, μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε για να
ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα και
να ρωτήσετε το λόγο που δε σας επέ-
λεξαν, αν η απάντηση είναι αρνητική.

Η συνέντευξη είναι αναμφισβήτητα
μια αγχωτική διαδικασία για όλους
τους υποψήφιους και καθοριστική για
το μέλλον τους. Εντοπίστε τα καλά, τα
δυνατά σας σημεία και προβάλλετέ τα.
Με τη σωστή προετοιμασία μπορείτε
να τα καταφέρετε και να κλέψετε τις
εντυπώσεις. Καλή σας επιτυχία! =

S210 3213959 
210 9840733, F

S 210 5759345
6984595524, email: baklavasepe@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, 
MSC ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

μικρά μυστικά για καλύτερη προετοιμασία
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