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]Κάθε φορά που πατώ το πόδι
μου στην Πόλη ξαφνιάζομαι

από την ταχύτητα με την οποία αλλά-
ζουν τα πράγματα, αλλά και από την
ικανότητά της να διατηρεί αναλλοί-
ωτα χαρακτηριστικά, τα οποία την
καθιστούν μοναδική. Δοκίμασα την
πρώτη έκπληξη, πριν ακόμη φτάσω
από το αεροδρόμιο στην πλατεία Τα-
ξίμ. Η πρώτη σκέψη μου, όταν αντί-
κρυσα την εικόνα της ανοικοδόμη-
σης – ουρανοξύστες που έχουν ξε-
φυτρώσει μαζικά μπροστά στον Βό-
σπορο κατά μήκος της ακτογραμμής
– ήταν ότι η Κωνσταντινούπολη θυ-
μίζει πλέον κάτι από Σαγκάη!

Αυτή ήταν η σκέψη που κράτησα
μαζί μου όλες τις ημέρες της φιλοξε-
νίας από την Ηχώ της Πόλης, στο τα-
ξίδι που προέκυψε ως δώρο από τον
Ανδρέα Ρομπόπουλο με αφορμή τα
40α γενέθλια της εφημερίδας. Κά-
ποια στιγμή αναρωτήθηκα ποιες θα
ήταν οι σκέψεις που θα έκανε ο πα-
τέρας του, ο αείμνηστος ιδρυτής αυ-
τής της εφημερίδας, τον οποίο δεν
είχα την ευτυχία να γνωρίσω. Υπο-
θέτω θα χαμογελούσε βλέποντας
την απίστευτη ανάπτυξη και τον πλη-
θυσμό της Πόλης να δεκαπλασιάζε-
ται μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια. Ωστό-
σο, αν μας παρακολουθούσε να συ-
ζητάμε στην ημερίδα όπου μας τίμη-
σε με την παρουσία του και ο ηγέτης
της Ορθοδοξίας, ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης Βαρθολομαίος, δεν θα
ήταν και τόσο χαρούμενος.

Όχι γιατί δεν κάναμε όσα μπορού-
σαμε για να τιμήσουμε την μνήμη
του και την πνευματική κληρονομιά
του, ούτε γιατί δεν μιλήσαμε ανοιχτά,
ειλικρινά, με περίσκεψη και νηφαλιό-
τητα για το σύγχρονο γίγνεσθαι και
το δέον γενέσθαι. Αντίθετα, εγώ αι-
σθάνθηκα υπερήφανος για όσα ει-
πώθηκαν όταν καθίσαμε στο ίδιο
τραπέζι με τον Παύλο Τσίμα, τον
Γιώργο Βλαβιανό και κοντά στον
Πρόεδρο του ΑΠΕ Μιχάλη Ψύλλο. Εί-
ναι τρεις συνάδελφοι με τους οποί-
ους έχω συνεργαστεί επί σειρά ετών
σε διαφορετικά ΜΜΕ και ουδέποτε
το μετάνιωσα. 

Αισθάνθηκα όμως ταυτόχρονα, ότι
είναι και πράγματα που έχουμε πει
και γράψει τόσες φορές, ώστε κα-
ταντά επικίνδυνα βασανιστικό το
ερώτημα: γιατί δεν πάμε ένα βήμα

παρακάτω;
Ναι, συμφωνούμε ότι υπάρχουν

περισσότερα που ενώνουν, από όσα
χωρίζουν τους λαούς της Ελλάδας
και της Τουρκίας.

Ναι, οι Τούρκοι δημοσιογράφοι και
φίλοι μας που κουβεντιάζουν συνε-
χώς μαζί μας, συμφωνούν από την
πλευρά τους για την ζημιά που κάνει
ο λαϊκισμός, οι δήθεν εθνοπατέρες
και η ψηφοθηρία, ή το να ποντάρουν
τα ΜΜΕ σε φθηνά ένστικτα αναγνω-
στών – τηλεθεατών.

Ναι, η Ευρώπη και η σταδιακή
προσέγγιση της Τουρκίας μαζί της
είναι η πιο ρεαλιστική και αποτελε-
σματική  λύση, ώστε να οδηγηθούμε
σταδιακά σε ένα ισχυρό καθεστώς
διεθνούς νομιμότητας στα ελληνο-
τουρκικά και στο Κυπριακό.

Γιατί όμως δεν προχωρούμε επι-
τέλους;   

Επαναλαμβάνω ουσιαστικά τις
απαντήσεις που έδωσα ο ίδιος, μέσα
από τις σκέψεις που κατέθεσα στην
ημερίδα της Ηχούς. Η δημοκρατία
στην Ελλάδα δεν έχει ξεπεράσει τη
φάση της ανωριμότητάς της, παρά το
γεγονός ότι πρόσφατα πανηγύρισαν
πολλοί το (θεωρητικό) κλείσιμο του
κύκλου της μεταπολίτευσης. Όσο
υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις (όχι
μεμονωμένες) και πολιτικά πρόσω-
πα που κάνουν «καριέρα» υψώνον-
τας κατά καιρούς σημαίες ευκαιρίας

στο Αιγαίο και στην Κύπρο για να ψα-
ρέψουν ψήφους, δεν μπορούμε να
θεωρούμε ότι η δημοκρατία μας λει-
τουργεί σωστά. Είναι καιρός να κά-
νουν πράξη αυτό που μόνο στα λόγια
δηλώνουν τα κόμματα: στα εθνικά
θέματα δεν χωρά αντιπολίτευση και
κορώνες. Μόνο χάραξη εθνικής
γραμμής. 

Όσο για την Τουρκία, άκουσα την
πιο αληθινή κουβέντα από ένα φίλο
Τούρκο δημοσιογράφο, όταν καθί-
σαμε να φάμε παρέα μετά την ημε-
ρίδα στο υπέροχο κτίριο της Σχολής
του Γαλατά: «Εσείς προσέξατε τώρα
με την απόπειρα πραξικοπήματος, ότι
ο Ερντογάν στέλνει στη φυλακή
όσους κινήθηκαν για να τον ανατρέ-
ψουν. Σας κάνει εντύπωση που
υπήρξαν ασφαλώς και αυθαιρεσίες
σε αυτό το πλαίσιο. Όμως εμείς θυ-
μόμαστε ότι πάντοτε, εδώ στην
Τουρκία, όσοι είχαν την εξουσία έκα-
ναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εξόν-
τωναν με κάθε τρόπο τους πολιτι-
κούς αντιπάλους τους. Στην ουσία,
απλώς ξαναζούμε τα ίδια πράγμα-
τα».

Βρίσκω αφοπλιστική την ειλικρί-
νεια του συγκεκριμένου Τούρκου
δημοσιογράφου. Μόνο με αυτό τον
τρόπο θα καταλάβουμε ο ένας τον
άλλον. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπο-
ρούμε να κάνουμε μαζί τα επόμενα
δύσκολα βήματα.  

]Στην επιστημονική ορολογία,
το σύνδρομο της Κίνας, ήταν η

καταστροφική περίπτωση που ένας
πυρηνικός αντιδραστήρας έκανε μη
ελεγχόμενη αντίδραση και η τήξη
του περιβάλλοντος κελύφους θα
δημιουργούσε τέτοιες συνθήκες
όπου τίποτε δεν θα εμπόδιζε τον
αντιδραστήρα αυτό να διαπεράσει
όλη την Γη και να βγει από τις ΗΠΑ,
στην άλλη άκρη της, στην Κίνα. 

Η πρόσφατη απόφαση της Moo-
dy’s να υποβαθμίσει την πιστοληπτι-
κή ικανότητα της Κίνας, δημιουργεί
το ερώτημα αν είναι εν εξελίξει ένα
Οικονομικό Σύνδρομο της Κίνας και
μάλιστα κατ’ αντίθετη φορά. 

Η Moody’s υποβάθμισε πρόσφα-
τα την δεύτερη μεγαλύτερη Οικονο-
μία του Κόσμου. 

Η S&P και η Fitch έχουν ήδη υπο-
βαθμίσει την Κίνα. 

Παρ’ όλο που η αυτόματη αντί-
δραση στην εποχή μας είναι να
πούμε ότι τα κίνητρα είναι πολιτικά,
είναι διαφωτιστικό να εξετάσουμε
τις συνέπειες της εξέλιξης της Οικο-
νομίας της Κίνας σε παγκόσμιο επί-
πεδο, τώρα μάλιστα που η επόμενη
Οικονομική Κρίση θεωρείται ήδη
εκπρόθεσμη. 

Η Κίνα δεν αναπτύσσεται μόνο
στην Κίνα. Το μεγαλύτερο ποιοτικά
πλέον μέρος της αναπτυξιακής προ-
σπάθειας της Κίνας είναι διεθνές. 

Η Κίνα κάνει σειρά στρατηγικών
επενδύσεων σε όλο τον Κόσμο. 

Πρόσφατα πήρε την απόφαση να
προσεγγίσει το Σουνιτικό Ισλάμ.
Διαπίστωσε την Σαουδαραβική αλ-
λαγή των πολιτικών και οικονομι-
κών επιλογών του Βασίλειου και το
προσέγγισε. 

Τον Μάρτιο έλαβε χώρα η επίσκε-
ψη του Βασιλιά Σαλμάν στην Κίνα με
σκοπό την αύξηση των εμπορικών
δεσμών μεταξύ των δυο χωρών.
Αποτέλεσμα είναι ότι πέραν της
συμφωνίας για την διεύρυνση της
συνεργασίας και την αύξηση της
παρουσίας της Σαουδικής Αραβίας
ως σημαντικού κόμβου στην κινεζι-
κή θαλάσσια Οδό της Μετάξης, η Κί-
να θα αγοράσει σημαντικό ποσοστό
από τις μετοχές της Aramco που θα
προσφερθούν. 

Η κινεζική παρουσία στους υδρο-

γονάνθρακες της Μέσης Ανατολής
αυξάνεται συνεχώς. Τον Φεβρουά-
ριο υπέγραψαν πετρελαϊκή συμφω-
νία με το Αμπού Ντάμπι. 

Επίσης επεκτείνονται πολύ στην
Αφρική όπου η Κινεζική παρουσία
είναι παντού, από κατασκευή λιμα-
νιών, δρόμων και άλλων υποδο-
μών μέχρις σχολείων και υποτρο-
φιών για σπουδές στην Κίνα. 

Για να αντισταθμίσουν την στασι-
μότητα παραγωγής υδρογοναν-
θράκων στο εσωτερικό της Κίνας, οι
Κινέζοι αυξάνουν εντυπωσιακά την
παρουσία τους στην διεθνή σκηνή. 

Η Sinopec θα δαπανήσει φέτος
όσα και η ΒΡ και η PetroChina θα
δαπανήσει τα περισσότερα χρήματα
από κάθε άλλη πετρελαϊκή εταιρεία
παγκοσμίως. 

Σε άλλο επίπεδο, η είσοδος των
κινεζικών κεφαλαίων σε αυτήν,
έσωσε την Deutsche Bank από την
χρεωκοπία, αλλά έτσι οι Κινέζοι
απέκτησαν πρόσβαση και επιρροή
σε όλες τις γερμανικές επιχειρήσεις
που χρηματοδοτεί η Deutsche
Bank, από την Siemens έως την
Volkswagen. 

Οι Κινέζοι αγόρασαν πρόσφατα
την μεγαλύτερη εταιρεία ρομποτι-
κής της Γερμανίας, την KUKA. Όπως
όλες οι άλλες εταιρείες που αγορά-
ζουν οι Κινέζοι, θα μεταφέρει και
αυτή την τεχνολογία αιχμής που
διαθέτει στην Κίνα, όπου θα λει-
τουργήσει πολλαπλασιαστικά. 

Οι Κινέζοι αγοράζουν παγκο-
σμίως μεγάλες εταιρείες από την
Volvo και την Lotus έως την εται-
ρεία ηλεκτρικών συσσωρευτών της
Nissan και το λιμάνι του Πειραιά. 

Είναι εμφανής η προσπάθεια
τους, στοχευμένου καπιταλισμού,
που εξελίσσεται. 

Αν συγκρίνουμε την Αμερικανική
Οικονομική πολιτική με την Κινεζική
θα διαπιστώσουμε ότι και οι δυο εκ-
μεταλλεύονται γεωπολιτικές κατα-
στάσεις για Οικονομικό τους όφε-
λος. Η διαφορά έγκειται στο ότι η Κί-
να έχει ακόμη υπερδιπλάσιο ρυθμό
ανάπτυξης από τις ΗΠΑ και το κρα-
τικό χρέος της είναι 68% του ΑΕΠ
της, ενώ το Αμερικανικό κρατικό
χρέος είναι το 104% του ΑΕΠ των
ΗΠΑ που ισούται με 19 τρισεκατομ-

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ
ΦΟΥΡΛΗ

ΚΟΣΜΟ…
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιατί δεν πάμε 
ένα βήμα παρακάτω;

ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ
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μύρια δολάρια, ενώ το ποσό του κι-
νεζικού κρατικού χρέους ανέρχεται
σε 5.5 τρισεκατομμύρια δολάρια.(τα
στοιχεία είναι του 2016). 

Και οι δυο χώρες προβλέπουν έλ-
λειμμα για το 2017 περίπου 3%. Η
διαφορά δεν είναι μόνο στα ποσά
αλλά στην ποιότητα των επενδύσε-
ων. 

Ο κ. Τραμπ προτίθεται να αυξήσει
φέτος το Κρατικό χρέος των ΗΠΑ
κατά μισό Τρις δολάρια. Οι μεγαλύ-
τερες δαπάνες θα είναι για την άμυ-
να. 

Οι Κινέζοι, παρ’ όλο που αυξά-
νουν επίσης τις στρατιωτικές τους
δαπάνες, παγιδευμένοι και αυτοί
στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό των
Μεγάλων Δυνάμεων και του επε-
κτατισμού τους, εστιάζουν το μεγα-
λύτερο μέρος της προσπάθειας
τους στην οικονομική τους παρου-
σία σε όλο τον κόσμο και τις επεν-
δύσεις παγκοσμίως σε αγορές εται-
ριών τεχνολογικής πρωτοπορίας
και πρώτων υλών, Ενέργειας. 

Η εμπορική παρουσία των Κινέ-
ζων σε όλες τις αγορές του Κόσμου
είναι αδιαμφισβήτητη και αυξανό-
μενη. 

Εκεί βρίσκεται η ουσία του αντα-
γωνισμού με τις ΗΠΑ . 

Μόνο η νέα τεχνολογική επανά-
σταση μπορεί να εξασφαλίσει την
Παγκόσμια Οικονομική κυριαρχία
των ΗΠΑ . 

Αντί να ασχολούνται με το πώς θα
κάνουν κριτική στην Κίνα, τα δυτικά
ΜΜΕ θα πρέπει να πιέσουν τις ΗΠΑ
για πιο παραγωγική κατανομή των
δαπανών τους. 

Η οικονομική κατάρρευση της Κί-
νας αντί να παρουσιάζεται με τρόπο
που να γοητεύει τους Δυτικούς και
να τους αποτρέπει από επενδύσεις
εκεί, πρέπει να φοβίζει όλους για τις
συνέπειες της παγκοσμίως, εάν
συμβεί. 

Όμως είναι βέβαιο ότι υπάρχουν
πολλές μεγάλες χώρες που κινδυ-
νεύουν να καταρρεύσουν οικονομι-
κά πολύ πριν την Κίνα. 

Καλό θα είναι συνεπώς, η Δύση
να ρυθμίσει τα του οίκου της, 

Με πνεύμα συνεργασίας και όχι
αντιπαράθεσης που γίνεται μέχρι
τώρα, αντί να παρακολουθεί και να
προεξοφλεί τις κινεζικές εξελίξεις. 

Ο κίνδυνος είναι εδώ, όχι στην Κί-
να. 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥΑΝΑΔΙΦΗΣΕΙΣ

]Από την εποχή του πραξικοπή-
ματος της 15ης Ιουλίου, πέρυ-

σι, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις περ-
νούν περίοδο αναταράξεων, οι οποί-
ες γίνονται κάποιες φορές έντονες
λόγω του ασταθούς παγκόσμιου πο-
λιτικού περιβάλλοντος και της εσω-
τερικής ανασφαλούς κατάστασης και
στις δύο χώρες. Η Αθήνα βρίσκεται
αντιμέτωπη με τον χειρότερο οικο-
νομικό εφιάλτη των τελευταίων δε-
καετιών ο οποίος έχει οδηγήσει σε
ουσιαστικό εσωτερικό διχασμό, ενώ
η Άγκυρα δεν έχει βρει τη λύση ισορ-
ροπίας στα όσα διαδραματίζονται
στην περιοχή της, στις εμφανείς αλ-
λαγές που έχουν επέλθει στον συ-
σχετισμό δυνάμεων και στα συμφέ-
ροντα της, όπως η ίδια τα αντιλαμβά-
νεται. Οι προβληματισμοί αυτοί οδη-
γούν την τουρκική ηγεσία πολλές
φορές σε ρητορική εξαγωγή τους
προς τα εκεί που θεωρούν ότι έχουν
την άνεση. Φαίνεται να κρίνουν λοι-
πόν ότι στην παρούσα φάση η Ελλά-
δα έχει αδυναμίες τις οποίες θα μπο-
ρούσαν να εκμεταλλευτούν ώστε να
μπορέσουν να αντιπαρέλθουν τις
πάμπολλες δικές τους. 

Οι πιέσεις  που δέχεται η Αθήνα εί-
ναι πυκνές, σημαντικές και ορισμέ-
νες φορές εξωφρενικές. Από αυτό
όμως, μέχρι την καθημερινή ομο-
βροντία πολεμοκάπηλων κραυγών
από ελληνικής πλευράς υπάρχει
δρόμος μακρύς. Από τον Ιούλιο του
πραξικοπήματος μέχρι σήμερα λίγες
είναι οι φορές που η Ελλάδα ήταν
κραυγαλέο θέμα στο τουρκικά Μέσα.
Μη σας φανεί περίεργο. Αλλά έτσι εί-
ναι. Αντιθέτως με ό, τι συμβαίνει στα
καθ’ ημάς. Οι τουρκικές “επιθέσεις”
έγιναν μαζικές λίγες εβδομάδες προ
του περιβόητου δημοψηφίσματος
της Κυριακής του Πάσχα. Ο Ερντογάν
έψαχνε τότε να βρει συμμάχους για
να σιγουρέψει τη νίκη του και τους
βρήκε στους ακροδεξιούς εθνικιστές
Γκρίζους Λύκους. Η ανθελληνική ρη-
τορική του έβρισκε ευήκοα ώτα και
το κύριο ζητούμενο ήταν οι ψήφοι.
Το μόνο ίσως θέμα που πράγματι
έχει ενοχλήσει την Άγκυρα είναι το
ζήτημα των οκτώ, των στρατιωτικών
που κατηγορούνται από τουρκικής
πλευράς ότι συμμετείχαν του πραξι-
κοπήματος και ζήτησαν πολιτικό
άσυλο στην Ελλάδα. Ο Ερντογάν ήλ-

πιζε σε απέλασή τους… 
Στην τελευταία τουρκική άσκηση

Θαλασσόλυκος για την οποία τόσος
λόγος έγινε -ως συνήθως- από ελ-
ληνικής πλευράς πράγματι έγιναν
παραβάσεις και παραβιάσεις όμως
υπήρξαν φορές στο παρελθόν που
τέτοιους είδους καταστάσεις ήταν
πολύ πιο πληθωρικές. Η Τουρκία έχει
δύσκολες εξισώσεις μπροστά της.
Εξισώσεις που δεν λύνονται ούτε με
μαθηματικούς ακροβατισμούς. Η μό-
νη περίπτωση να τις λύσει είναι να
βάλει νερό στο κρασί της και να απο-
δεχθεί τα νέα δεδομένα. Όπως για
παράδειγμα ότι η Ουάσικγτον θα συ-
νεχίσει να εξοπλίζει τους Κούρδους
μαχητές στη Συρία. Ή πως με τη δια-
μορφωθείσα κατάσταση στη Μέση
Ανατολή τα πράγματα έχουν περι-
πλεχθεί. Διότι από τη μία οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες δείχνουν να χρειάζον-
ται τους μουλάδες του Ιράν στον πό-
λεμο κατά του Ισλαμικού Κράτους,
καθώς η Τεχεράνη είναι αυτή που
ελέγχει πλέον την κυβέρνηση της
σιιτικής πλειοψηφίας στο Ιράκ, αλλά
από την άλλη θέλει να συνεχίσει να

έχει καλές σχέσεις με τους σουνίτες
συμμάχους της Σαουδική Αραβία και
Τουρκία. Σε αυτό το γεωπολιτικό πε-
ριβάλλον η Τουρκία προσπαθεί να
εξαγάγει τα προβλήματα της και να
δημιουργεί μικροεστίες έντασης εκεί
που την παίρνει.  Δεν κόστισαν δηλα-
δή κάτι ιδιαίτερο στον Ερντογάν οι
αερολογίες κατά των Ευρωπαίων
καθ’ όλο το διάστημα της προεκλογι-
κής εκστρατείας προ του δημοψηφί-
σματος. Μόνο κάποιες αντεγκλήσεις.
Συνηθισμένα πράγματα. Έτσι κι αλ-
λιώς δεν επρόκειτο να γίνει αύριο
μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας… 

Ας δούμε και την Κύπρο. Από τη
μιά φαίνεται να επιζητεί τον διάλογο
μεταξύ των δύο κοινοτήτων από την
άλλη δείχνει να μην καταλαβαίνει ότι
δεν μπορεί να έχει και την πίτα ολό-
κληρη και τον σκύλο χορτάτο. Στην
Κύπρο υπάρχουν πολλοί που θέλουν
λύση. Που θέλουν ενοποίηση του
νησιού, Ελληνοκύπριοι και Τουρκο-
κύπριοι. ̈ Ομως τα πράγματα δεν εί-
ναι εύκολα καθώς οι τουρκικές απαι-
τήσεις ξεπερνούν και τις πλέον με-
τριοπαθείς ελληνικές θέσεις. 

Ελληνοτουρκικά
φληναφήματα
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Η TURKCELL ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ IΜΒΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

]Με τη δέουσα επισημότητα πραγματοποι-
ήθηκαν στην Ίμβρο τα εγκαίνια των νέων

αθλητικών εγκαταστάσεων πλάι στο Ελληνικό
Γυμνάσιο και Λύκειο το παλαιό Ελληνικό Δημο-
τικό Αγριδίων, που βρίσκεται στην ομώνυμη πε-
ριοχή. Η  Turkcell προσθέτει ακόμα μία σημαν-
τική δράση στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης, με θέμα, τη συνάντηση της παιδεί-
ας με την τεχνολογία.  Το ιστορικό αυτό σχολείο,
που επαναλειτούργησε το 2015 μετά από μισό
αιώνα διακοπής, ολοκληρώνεται και προοδεύει
χάρη στη δυναμική υποστήριξη της κορυφαίας
εταιρείας τηλεπικοινωνιών.  Εκτός από την αί-
θουσα σύγχρονης τεχνολογίας,  δημιούργησε
επίσης για τα παιδιά εγκαταστάσεις με ανοι-
χτούς χώρους άθλησης και πολιτισμού, αμφιθέ-
ατρο και βοτανικό κήπο. Η Turkcell σχεδιάζει και
εκτελεί κοινωφελή έργα με μεγάλη προστιθέ-
μενη αξία για το μέλλον της χώρας, ενώ την
υποστήριξη που παρέχει εδώ και  23 χρόνια
στην παιδεία, τη συνεχίζει στο Ελληνικό Γυμνά-
σιο- Λύκειο, το οποίο εξελίσσεται και ολοκλη-
ρώνεται με την υποστήριξη της, αυτά είπε μετα-
ξύ άλλων κατά την ομιλία του η ΑΠΘ ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Η εκδή-
λωση των εγκαινίων άνοιξε με τον μεστό νοη-
μάτων χαιρετισμό του Προέδρου του Εκπαιδευ-
τικού και Μορφωτικού Συνδέσμου Ίμβρου Λάκη
Βίγκα, δηλώνοντας “αυτό δεν είναι ένα πρόζεκτ
μόνο για την Ίμβρο, αλλά είναι ένα πρόζεκτ που
αντανακλάται σε όλη την Τουρκία.  Σε μια περίο-
δο που στη γεωγραφία που ζούμε, βιώνονται
καθημερινά, τόσος πόνος και οδύνη, εκφράζου-
με την ευγνωμοσύνη μας προς την Turkcell, που
παρέχει στους μαθητές μας τόσες δυνατότητες
για εκπαίδευση, άθληση και πολιτισμό.  Σ΄ αυτόν
το χώρο θα μάθουν οι νέοι μας τη συνύπαρξη,
τις κοινές αξίες και θα δοκιμάσουν τη χαρά της
ζωής.”  

Συνέχεια στην υπέροχη γαλάζια σκηνή με την
τεράστια οθόνη, σκηνικό που δημιουργήθηκε
ειδικά για την υποδοχή των υψηλών προσκε-
κλημένων αλλά και όλων των κατοίκων του νη-
σιού, τον λόγο πήρε ο Διευθυντής του Σχολείου
Ιωακείμ Καμπουρόπουλος και ακολούθησε ο
Διευθύνων σύμβουλος της Turkcell  Καάν Τερ-
ζίογλου, τονίζοντας τη σημασία της Ίμβρου, που
εδώ και τέσσερις χιλιάδες χρόνια κατοικείται
από ελληνικό πληθυσμό, ενώ συμπλήρωσε ότι
‘’ 51 χρόνια πριν οι Ίμβριοι που έφυγαν για δια-
φορετικούς λόγους από το νησί, ιδιαίτερα με την
επαναλειτουργία του σχολείου αυτού, επιστρέ-
φουν στο νησί, επειδή ακριβώς υπάρχει σχολείο
για τα παιδιά τους.  Κι εμείς στην Turkcell, έχου-
με τη χαρά, ανταποδίδοντας το χρέος προς την
Πατρίδα μας, στο πλαίσιο των κοινωνικών πο-
λιτικών που εφαρμόζουμε από την ημέρα της
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ίδρυσης μας, να προσθέσουμε ένα ακόμα έργο
στην αλυσίδα των κοινωνικών μας δράσεων.’’
Κατέληξε λέγοντας “Οι προσπάθειες στόχο
έχουν να αυξήσουν την εισροή του μαθητικού
πληθυσμού χρόνο με το χρόνο, να προσφέρουν
μόνιμες λύσεις στα θέματα της εκπαίδευσης και
ευχόμαστε οι θετικές επιδράσεις απ’ όλη αυτή
την προσπάθεια να βαίνουν διαρκώς βελτιού-
μενες.’’  Επί του βήματος ακολούθησαν οι χαι-
ρετισμοί του εμπορικού διευθυντή της εταιρeίας
αλλά και του Δημάρχου του νησιού. Οι μαθητές
με τη σειρά τους μαζί με τους δασκάλους ευχα-
ρίστησαν τραγουδώντας τον χορηγό για την
σπουδαία προσφορά του αλλά και τους πολ-
λούς και εκλεκτούς παρευρισκομένους  στην
εκδήλωση από την Πόλη, την Ελλάδα και χώρες
του εξωτερικού, ενώ φινάλε σ’ αυτή την λαμπρή
γιορτή πολιτισμού έκανε η Αθλητική Ομάδα του
Πέρα, παρελαύνοντας επί σκηνής αφού ο ιδιαί-
τερα κακός καιρός τους στέρησε την χαρά της
αθλητικής πρεμιέρας. Δυναμικό παρών στην εκ-
δήλωση έδωσαν ο Πρόξενος της Ελλάδας στην
Κ/πολη Γεώργιος Γαϊτάνης , Αρχιερείς και  Άρ-
χοντες του Θρόνου, καθώς και θεσμικοί φορείς
της ομογένειας.

Το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τέ-
λεσε Αγιασμό στις νέες αθλητικές εγκαταστά-
σεις της Σχολής, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε
πρόγραμμα παραδοσιακών χορών από τα παι-
διά της Σχολής.

Θυρανοίξια 
και Χειροθεσία
νέου Άρχοντα 
στην Ίμβρο

Σημαντικό όμως γεγονός για την Ίμβρο,
τους κατοίκους της, την Ορθοδοξία και τον
πολιτισμό γενικότερα αποτέλεσαν τα θυρα-
νοίξια του ιστορικού Ι.Ν. του Ταξιάρχου του
εν Ίμβρω που πραγματοποιήθηκαν το από-
γευμα της ίδιας ημέρας στην κορυφή του λό-
φου της Κοινότητας Γλυκέως. Η τελετή έγινε
παρουσία της ΑΠΘ του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη, o οποίος αμέσως μετά απένειμε το
Οφίκιο του Άρχοντος στον επιχειρηματία
Αθανάσιο Σούλη - Κωνσταντόπουλο τιμών-
τας τον για την προσφορά και στήριξη του στο
έργο της εκκλησίας. Η χειροθεσία του νέου
Άρχοντος έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το
πλήθος των παρευρισκομένων επευφημών-
τας τον Άξιο.  ‘’Επιτελέσατε εδώ στην Ίμβρο
έργο ιερό και άγιο και γι’ αυτό σας ανήκει η
τιμή και η ευχαριστία μας, είσαστε υπόδειγμα
προς μίμηση’’ με αυτά τα λόγια μεταξύ άλλων
ξεκίνησε την προσφώνηση του ο Σεβασμιό-
τατος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου
κ.Κύριλλος προς τον σπουδαίο ευεργέτη και
την σύζυγο του Ελένη όπου με δαπάναις της
οικογένειας τους ανοικοδομήθη το 2016 ο
ναός μετά την απόλυτη καταστροφή του. Κα-
τόπιν έρευνας ανακαλύφθηκαν μέρος του
αυθεντικού δαπέδου της εισόδου και η Αγία
Τράπεζα, ενώ στο εσωτερικό της εκκλησίας
έχουν επανατοποθετηθεί αντίγραφα των δια-
σωθέντων εικόνων που είχαν απομακρυνθεί
πριν την ισοπέδωση. Η συγκεκριμένη εκκλη-
σία αποτελεί Κουτλουμουσιανό Μετόχιο, χτί-
στηκε εκ βάθρων στηριζόμενη κυρίως σε
μαρτυρίες κατοίκων, ενώ ο χαρμόσυνος ήχος
της καμπάνας και η συμβολική κίνηση των
πολυελαίων μέσα από τους συμβολισμούς
τους γέμισαν δάκρυα χαράς και ελπίδας τα
μάτια των εκατοντάδων προσκυνητών. 

Μουσικό φινάλε
στις εκδηλώσεις
της Ίμβρου

Ο Εκπαιδευτικός & Μορφωτικός Σύλλογος
‘Ίμβρου έκανε μουσικό φινάλε στις τριήμερες
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο νη-
σί  με μία εξαιρετική καλλιτεχνική παράσταση
με τίτλο «Καλησπερίζοντας τον κ. Μάνο στην
Ίμβρο». Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας και η
διακεκριμένη ελληνίδα σοπράνο Σόνια Θεο-
δωρίδου φιλοξενήθηκαν στο ομορφότερο
χωριό του νησιού, τους Αγίους Θεοδώρους,
και παρουσίασαν  ένα πρόγραμμα που εν-
θουσίασε τους παρευρισκομένους οι οποίοι
ξέσπασαν σε πολλαπλά μπιζ ενθουσιασμού,
ενώ στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέ-
θησαν ο Έπαρχος Ίμβρου και η Δήμαρχος Κα-
βάλας. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

“Κάνοντας μια γενικότερη παρατήρη-
ση, νομίζω ότι η σταδιακή βελτίωση,

μετά το 1999 των διμερών ελληνοτουρκικών
σχέσεων, παρά τα όσα προβλήματα, επιδρά
θετικά και στην εδώ ομογένεια.”

“Παρά τα όποια προβλήματα δεν μπορεί
παρά να είναι ένα μέλλον αισιόδοξο. Σε

αυτό έχει συμβάλλει η έστω και σταδιακή επι-
στροφή κοινοτικών περιουσιών των κοινοτή-
των κάτι που έχει ενισχύσει ιδιαίτερα την οικο-
νομική αυτοτέλεια των εύπορων κοινοτήτων, οι
οποίες βοηθούν και τις υπόλοιπες και τα σχο-
λεία αλλά και όσους έχουν ανάγκη. Είναι σημαν-
τική η προσπάθεια που γίνεται για την επιδίωξη
διαφάνειας από κοινότητες όπως το Σταυρο-
δρόμι, το Μέγα Ρεύμα, οι οποίες δημοσιεύουν
τους ισολογισμούς στις ομογενειακές εφημερί-
δες και έτσι μπορεί να δει ο καθένας πώς διατί-
θενται τα χρήματα και σε τι σκοπό πηγαίνουν.
Επίσης είναι πολύ σημαντικός ο συντονιστικός
ρόλος που έχει αναλάβει το ΣΥΡΚΙ που είναι το
συντονιστικό ίδρυμα  των ρωμαίικων κοινοτι-
κών ιδρυμάτων. Σύνδεσμος υποστήριξης, ο
οποίος αφ’ ενός συντονίζει τις κοινότητες και
αφετέρου αποτελεί έναν συνδετικό κρίκο και με
τους εδώ εγκατεστημένους Ελλαδίτες αλλά και
με τους συμπατριώτες από την Ελλάδα.” 

Λέει στην “Η” ο Γενικός Πρόξενος της Ελλά-
δας στην Πόλη μας Ευάγγελος Σέκερης απαν-
τώντας στην ερώτηση πώς βλέπει την ομογέ-
νεια μετά από δυο χρόνια θητείας εδώ και συ-
νεχίζει: 

“Κάνοντας μια γενικότερη παρατήρηση, νομί-
ζω ότι η σταδιακή βελτίωση, μετά το 1999 των
διμερών ελληνοτουρκικών σχέσεων, παρά τα
όσα προβλήματα, επιδρά θετικά και στην εδώ
ομογένεια. Και επίσης ο ομογενειακός τύπος
έχει μεγάλη σημασία, οι δύο ομογενειακές εφη-
μερίδες, η Ηχώ και η Απογευματινή είναι πολύ
σημαντικές διότι πιάνουν τον σφυγμό των
πραγμάτων. Ειδικότερα η προσπάθεια που γίνε-
ται από τον ραδιοσταθμό σας, με την φωνή της
Πόλης να πηγαίνει σε ένα ευρύτερο κοινό, όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά και αλλού , αλλά και το
μηνιαίο φύλλο , το οποίο έχετε ετοιμάσει, εκτιμώ
ότι είναι μια προσπάθεια σύγχρονης παρουσία-
σης της κατάστασης της ομογένειας σε ένα με-
γαλύτερο ευρύτερο κοινό πέραν της ομογένει-
ας, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η προσπάθεια
αυτή ξεκίνησε και αποδίδει καρπούς.” 

Μιας και αναφερθήκατε στους Ελλα-
δίτες, και τον συνδετικό κρίκο του

Προξενείου με τους Ελλαδίτες και τους ομο-

γενείς αλλά και του ΣΥΡΚΙ, που παίζει αντί-
στοιχο ρόλο, θα ’θελα να σας ρωτήσω για τον
ρόλο των νεοπολιτών – όπως είθισται να λέ-
γονται-.

“Εύστοχη η παρατήρησή σας και πραγματικά,
ο όρος //νεοπολίτης// είναι ωραίος γιατί δείχνει
και μία δυναμική , δηλαδή είναι Έλληνες Ελλα-
δίτης οι οποίοι έρχονται και προσδοκούμε όλοι
να ενταχθούν και πιο μόνιμα ώστε να γίνουν
Πολίτες. Πολλοί εξ αυτών ήρθαν λόγω την οι-
κονομικής κρίσης στην Ελλάδα προς αναζήτηση
επαγγελματικού και άλλου προσανατολισμού.
‘Έχουμε ακαδημαϊκούς φοιτητές , οικονομικούς

παράγοντες.  Παρατηρώ ότι , και με τη δική μας
προσπάθεια, έχει γίνει από μας μια προσπάθεια
πιο συστηματικής καταγραφής τους για λόγους
προξενικής αρωγής αλλά , το κυριότερο, για να
λαμβάνουν προσκλήσεις να έρχονται στις εκδη-
λώσεις του προξενείου αλλά και της ομογένειας
και χαίρομαι να πω ότι το τελευταίο διάστημα
πηγαίνοντας σε εκδηλώσεις κοινοτήτων και άλ-
λων ομογενειακών φορέων αλλά και στις εκ-
κλησίες, βλέπω τώρα που γνωρίζουμε και τα
πρόσωπα, πολλούς από αυτούς τους νοεοπολί-
τες οι οποίοι έρχονται, και ελπίζουμε αυτή η εγ-
κατάσταση να λάβει και πιο μόνιμα χαρακτηρι-
στικά. Βεβαίως λόγω των τελευταίων εξελίξεων

και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ασφα-
λείας, στη χώρα, είχε κάπως ανακοπεί η ροή και
κάποιοι επιστρέψανε στην Ελλάδα. Ελπίζουμε
τώρα, αν τα πράγματα λίγο σταθεροποιηθούν ,
αυτή ροή να αρχίσει και πάλι , καθώς είναι πολ-
λαπλώς χρήσιμη. 

Επιτρέψτε μου να κάνω μία παρέμβαση που
αφορά τα ζητήματα ασφαλείας, καθώς ξέρω ότι
απασχολούν πολύ τους ανθρώπους που βρί-
σκονται στην Ελλάδα. Το 2016 υπήρχε μία επι-
βάρυνση λόγω των πολλαπλών και απανωτών
τρομοκρατικών χτυπημάτων που δέχτηκε η
Κων/πολη. 

Εγώ ζω στο Πέρα, στο πιο κεντρικό σημείο,
στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, και ως κάτοικος αυ-
τού ήμασταν μάρτυρες του ενός από τα τρομο-
κρατικά γεγονότα, το οποίο έγινε δέκα μέτρα
έξω από την πόρτα μας. Άρα αυτό επιβάρυνε το
περιβάλλον και ακολούθως το περιστατικό του
αεροδρομίου. Είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί
η ροή τουριστών και ιδίως των Ελλήνων κάτι
που δεν είναι καλό γιατί και το Πατριαρχείο και
η ομογένεια επιθυμούν την έλευση αυτών,
υπάρχει μία σύζευξη αυτών των τριών. Κάτι αν-
τίστοιχο παρατηρήσαμε δυστυχώς και  φέτος το
Πάσχα με  τον λιγοστό αριθμό πιστών στους να-
ούς. Τώρα τελευταία το αεροδρόμιο το βλέπω
κάπως πιο γεμάτο, δεν έχει γίνει ευτυχώς κάτι
μείζον και ελπίζουμε όλοι, και για το καλό της
χώρας αλλά και της περιοχής, να σταματήσει
αυτό το πράγμα και σιγά σιγά να επιστρέψουν
οι επισκέπτες και οι Έλληνες τουρίστες. Να γίνει
δηλαδή η Κων/πολη όπως ήτανε παλαιότερα. Σε
όσους φυσικά υποβάλλουν το ερώτημα αν αι-
σθανόμαστε ασφαλείς, απαντώ ναι αισθανόμα-
στε ασφαλείς , ‘’το γέ νυν έχον πάντα’’. Και όταν
βλέπεις έναν άνθρωπο να ζει  και να εργάζεται
στο κέντρο της  Πόλης με τη σύζυγό του και τρία
παιδιά, είναι σαν μια ψήφος εμπιστοσύνης, αν
μου επιτρέπετε την έκφραση.” 

Έχετε τα παιδιά σας σε ομογενειακά
σχολεία. Άρα έχετε λόγο και ως γονιός

παιδιών που είναι σε αυτά τα σχολεία και θα
ήθελα να μπούμε σε αυτά τα θέματα, της εκ-
παίδευσης...

Ως Γενικός Πρόξενος έχεις και την αρ-
μοδιότητα να επιβλέπεις, μαζί με τον κ.

Συντονιστή Εκπαίδευσης, την ομογενειακή εκ-
παίδευση , αλλά εμάς μας δόθηκε μία μοναδική
ευκαιρία, έχοντας τρεις μαθητές , δύο κόρες στο
Λύκειο και έναν γιο στο δημοτικό,  άμεσης επα-
φής και με το Ζωγράφειο Λύκειο και με το Ζάπ-
πειο, αλλά και με τη Μεγάλη Του Γένους σχολή.
Και έρχεται η πρώτη διαπίστωση που είχαμε κά-
νει πριν δύο χρόνια , ότι τα σχολεία έχουν έναν
δυναμισμό , μία κινητικότητα, τα παιδιά προσαρ-
μόστηκαν με τις όποιες δυσκολίες, κάνανε πα-
ρέες , φίλους. Παράγεται δε ένα εκπαιδευτικό
έργο εδώ εις την Πόλη , το οποίο έχει μεγάλη
σημασία και για τη διατήρηση της Ελληνικότητος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΕΚΕΡΗΣ



αλλά και γενικότερα.
Όπως ξέρετε καλύτερα από μένα , και είναι

αντικείμενο συζήτησης και διαβουλεύσεων , το
τελευταίο διάστημα , πριν από ένα χρόνο, το ελ-
ληνικό Υπουργείο Παιδείας που έχει και την κύ-
ρια αρμοδιότητα, έχει εξαγγείλει ένα πρόγραμ-
μα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Συμπυκνώ-
νοντας το στο ρητό ‘’Ισχύς εν τη ενώσει’’ και με
την καθοδήγηση του υπουργού Παιδείας , ο
οποίος τυγχάνει να είναι και Πολίτης , ο κ. Κ. Γα-
βρόγλου, έχει αρχίσει ένας δημοκρατικός διά-
λογος με όλους τους φορείς στον οποίο έχουν
λόγο εκπαιδευτικοί , γονείς , το Πατριαρχείο και
νομίζω θα βρεθεί μία λύση η οποία να είναι
προς την κατεύθυνση μιας σύγχρονης παιδείας
, μιας παιδείας δυναμικής, και μίας εκπαίδευσης
που να κοιτάει το μέλλον. Να μην μένουμε προ-
σκολλημένοι σε στερεότυπα του παρελθόντος.
Όλα αυτά βεβαίως, με σεβασμό στην ιστορικό-
τητα στην ιδιαιτερότητα, στη σημασία των καθι-
δρυμάτων, στα οποία, και μόνο στο άκουσμα
των ονομάτων των τριών ομογενειακών σχο-
λείων, δείχνει ένα δείγμα για τι πράγμα μιλάμε.
Αλλά νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. 

Η συζήτηση μας πέι στην πολύπαθη
Ίμβρο και την απρόσμενη Επαναλει-

τουργία της ελληνικής εκπαίδευσης στο νησί.
Απρόσμενο πράγμα ήταν και η αύξηση των
μαθητών, το οποίο κάποιοι το βλέπανε με κα-
χυποψία και όχι αδικαιολόγητα ίσως.

“Πρόκειται για βήματα την τουρκικής Πο-
λιτείας τα οποία προσμέναμε εδώ και

δεκαετίες. Νομίζω ότι αυτό που βιώνουμε είναι
πραγματικά μία αναβίωση γενικότερα στο νησί
με αιχμή την Ελληνόφωνη εκπαίδευση, ένα
όνειρο δεκαετιών ειδικότερα για τους παλαιότε-
ρους μεταξύ των οποίων είναι το πλέον άξιο τέ-
κνο της Ίμβρου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κκ
Βαρθολομαίος, που είδαν βιαίως και αποτόμως
και χωρίς δική τους ευθύνη να διακόπτεται η ελ-
ληνική παιδεία. Και εκεί που όλα ήταν μαύρα,
άνθρωποι οι οποίοι πίστεψαν στο εγχείρημα και
με την ενθάρρυνση και πνευματική καθοδήγηση
του Παναγιοτάτου, δημιούργησαν τις βάσεις και
από το 2015 , λειτούργησε το σχολείο , ως Γυ-
μνάσιο Λύκειο, Δημοτικό ,από φέτος δόθηκε και
η άδεια για το νηπιαγωγείο. Έτσι από του χρό-
νου θα έχουμε όλες τις βαθμίδες ελληνικής εκ-
παίδευσης και το σημαντικό είναι ότι, λόγω της
παιδείας, παλιννόστησαν οικογένειες παλιών
ομογενών από την Ελλάδα. Όλα αυτά με την έμ-
πρακτη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας.  Εδώ
θα ήθελα να εξάρω και τη συμβολή των ιμβρια-
κών σωματείων της διασποράς,  του Συλλόγου
Ιμβρίων Αθηνών και της Ιμβριακής Ένωσης Μα-
κεδονικής και Θράκης. Και έτσι οι πρώτες οικο-
γένειες εγκαταστάθηκαν, ήρθαν και οι επόμενες
και τώρα μπορούμε να μιλάμε  για έναν σημαν-
τικό αριθμό μαθητών, γύρω στους 33 μαθητές
φέτος, μαζί με τους γονείς και τους κηδεμόνες,
Είναι μία νέα ομάδα που βρίσκεται στην Ίμβρο
και συμβιώνει αρμονικά όχι χωρίς κάποιες δυ-
σκολίες,  με τους εκεί ντόπιους, εναπομείναντες
Έλληνες, αλλά και, μέσω των πολλών επισκέ-
ψεών μου στο νησί είτε με τον πατριάρχη είτε

συνοδεία επισήμων εξ Ελλάδος , είδα να συνυ-
πάρχει πολύ καλά και με το τουρκικό στοιχείο,
με τους τούρκους κατοίκους και τις αρχές , οι
οποίοι βοηθούν και συνδράμουν στο εγχείρημα,
Να πω χαρακτηριστικά, ότι πρόσφατα γυρίσαμε
από την Ίμβρο, είχαμε πάει μαζί με τον Παναγιό-
τατο όπου έγιναν τα εγκαίνια των  αθλητικών
εγκαταστάσεων στους χώρους του Γυμνασίου
– Λυκείου του νησιού μια πολύ σημαντική χορη-
γία  του κρατικού  παρόχου κινητής τηλεφωνίας,
της TURKCELL και με σημαντική συμμετοχή
πολλών επισήμων και από πλευράς TURKCELL
αλλά και τοπικών παραγόντων του νησιού. Αυτό
κάτι δείχνει . Ότι και η τουρκική τοπική κοινωνία
στηρίζει και συμβιώνει αρμονικά με αυτό το εγ-
χείρημα. Άρα υπάρχουν προϋποθέσεις βιωσι-
μότητας και ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού
που μπορεί να οδηγήσει  σε πολιτιστική και οι-
κονομική ανάπτυξη. 

Και επιπλέον να πούμε ότι το αξίζουν αυτό οι
λίγοι Ομογενείς μας που παρέμειναν στο νησί
και διατηρήσανε τη φλόγα μικρή και άσβεστη
και τώρα αναζωπυρώθηκε με την καλή έννοια
του όρου και πραγματικά βλέπουμε τους καρ-
πούς. 

Με τον κ. Σέκερη μιλήσαμε και για το
Σισμανόγλειο, ένα κτήριο κόσμημα στο

ιστορικό κέντρο στην καρδιά της Πόλης... 

“Θα έλεγα ότι είναι ένας φάρος πολιτι-
σμού , ένα κέντρο πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων που κυρίως απευθύνεται στο τουρκικό
κοινό αλλά και τους ομογενείς. Αυτό που βλέπω
εγώ μετά από μία διετία, είναι μεγάλη συμμετο-
χή του τουρκικού κοινού στις διάφορες εκδη-
λώσεις που παρουσιάζουμε , είτε είναι εικαστι-
κά, είτε μουσικά, είτε είναι διάφορες διαλέξεις
που παρουσιάζουμε της οθωμανικής και βυ-
ζαντινής περιόδου.” σημειώνει ο Γενικός Πρό-
ξενος και συνεχίζει:

“Υπάρχει ένα κοινό το οποίο έρχεται. Αυτό
δείχνει ότι αποτελεί μία γέφυρα μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας. Να κάνω μία ειδική αναφορά στα
μαθήματα  ελληνικής γλώσσας που προσφέρει
το Σισμανόγλειο, που όπως ξέρετε ξεκίνησαν το
2010. Θα ’θελα να πω ότι συνεχίζονται παρότι
οι αριθμοί δεν είναι τόσο μεγάλοι όσο ήταν στην
αρχή, διότι πλέον υπάρχουν και τα τουρκικά
φροντιστήρια που παρέχουν ελληνικά, αλλά
έχουμε έναν αριθμό μαθητών, οι οποίοι έρχον-
ται, συνεχίζουν παίρνουν και πτυχίο γλωσσομά-
θειας και είναι αν θέλετε γέφυρα φιλίας οι μα-
θητές μας και οι απόφοιτοι. Όλο αυτό βεβαίως,
δεν θα ήταν δυνατά χωρίς τη γενναία στήριξη
των χορηγών μας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
και το Ίδρυμα Μποδοσάκη , τους οποίους θα
ήθελα να ευχαριστήσω.  Συμβολικά θα αναφέ-
ρω ότι στην οδό Ιστικλάλ  η ελληνική σημαία κυ-
ματίζει αρμονικά  με τις σημαίες του κράτους
φιλοξενίας μας.”

Ο Ευάγγελος Σέκερης υπηρετεί για
δεύτερη φορά στην Τουρκία. Η πρώτη

ήταν στη Σμύρνη το 2002 με 2005.  Του ζητώ
να κάνει μια σύγκριση Σμύρνης – Πόλης αλλά
και της τότε Τουρκίας με την σημερινή.

“Ήταν η πρώτη φορά τότε, που ‘’πάτησα
το πόδι μου στην Τουρκία’’ , όταν πρω-

τοπήγα στη Σμύρνη. Εκείνη η θητεία μου άφησε
άριστες εντυπώσεις και ήταν κι ένας λόγος  που
αποφάσισα να ζητήσω να υπηρετήσω εκ νέου
στην ίδια χώρα. Βεβαίως οι πόλεις έχουν τις
διαφορές τους. Άλλο Σμύρνη άλλο Κων/πολη,
πλην όμως και από τις δύο είχαμε άριστες εντυ-
πώσεις. Όταν επέστρεψα στη χώρα μετά από μία
δεκαετία περίπου ομολογώ ότι τη βρήκα πιο
βελτιωμένη σε θέματα υποδομών, οικονομίας,
τρόπου ζωής. Θα έλεγα ακόμα και σε σχέση με
την Ελλάδα. Και στην αντιμετώπιση της Ελλάδος
αλλά και της δικής μας από τις τουρκικές αρχές
και από τους Τούρκους πολίτες παρατήρησα
βελτίωση. Το 2002 ήταν η πρώτη εποχή, τα
πρώτα βήματα προσέγγισης που είχαν αρχίσει
από το 1999, υπήρχαν ακόμα στερεότυπα ,
υπήρχαν ακόμα προβλήματα. Τώρα βλέπω ότι
τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ . Εμείς
στο προξενείο κάνουμε ένα είδους σφυγμομέ-
τρηση της καθημερινότητος. Βλέπουμε. Έχουμε
αιτούντες για θεωρήσεις, έχουμε επιχειρηματίες

που ενδιαφέρονται, έχουμε ανθρώπους που
έρχονται στα πολιτιστικά μας, έχουμε και μάλι-
στα πολλούς. Αυτό δείχνει κάτι, ότι η προσλαμ-
βάνουσα παράσταση της Ελλάδος  στο μέσο
Τούρκο, στο βαθμό που μπορούμε εμείς να κρί-
νουμε, έχει αλλάξει και βαίνει προς το θετικότε-
ρο. Και ένα απλό παράδειγμα , είναι του Σισμα-
νογλείου που βρίσκεται στο κέντρο, και κατά τη
δεκαετία του 90’ , θυμόμαστε όλοι ότι υπήρχανε
προβλήματα και τριβές στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις και γινόταν κάτι, την ίδια ώρα το ίδιο
απόγευμα έβλεπες πλήθος έξω από το προξε-
νείο να διαδηλώνει. Τώρα δεν το βλέπουμε πια.
Ίσως είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυν-
ση. Παρά το ιστορικό βάρος των διμερών μας
σχέσεων, νομίζω πώς μεταξύ μας έχουμε με-
γαλύτερο βαθμό αλληλοκατανόησης από αυτόν
που έχουν οι Τούρκοι με κάποιους άλλους ευ-
ρωπαίους.  Όπως μας λένε αρκετοί Τούρκοι συ-
νομιλητές μας, δεν βλέπουν πλέον την Ελλάδα
με εχθρική διάσταση.  Ας ελπίσουμε να είναι όν-
τως έτσι και το μέλλον να είναι πιο θετικό.
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]Στο προηγούμενο τεύχος της ΗΧΟΥΣ ανα-
φέρθηκα σ’ ορισμένα φαινόμενα, γεγονό-

τα από το παρελθόν που παρατηρήθηκαν στο
χώρο της εκπαίδευσης και το βίωσα ως εκπαι-
δευτικός, φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. Συνεχίζω σ’ αυτό το τεύχος μ’ ορισμένα
άλλα, για μένα «εντυπωσιακά», που η μνήμη
τους μένει ανεξίτηλη. 

Βρισκόμαστε στη δεκαετία του ’80, Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων ο Βασιλής Κοντο-
γιαννόπουλος, ακριβώς σχολικό έτος δεν θυμά-
μαι. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με τις καθιερω-
μένες υποσχέσεις για αλλαγές στο χώρο της εκ-
παίδευσης, για βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας και τα σχετικά. Και σ’ αυτό το σημείο διε-
ρωτώμαι αν στ’ αλήθεια, κάποτε θα γλιτώσουμε
απ’ όλη αυτή τη διαδικασία και τις υποσχέσεις
περί αλλαγών, που κατάντησαν βραχνάς και μέ-
χρι σήμερα ακόμη περιμένουμε τις «πολυπόθη-
τες» αλλαγές συστημάτων. Απορώ με τους ειδι-
κούς, τα λαμπρά πνεύματα που δήθεν αγωνί-
ζονται για την εκπαίδευση και, γενικότερα, για
την παιδεία στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης
μας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι «Ταλαί-
πωρε γονέα, μαθητή και φοιτητή, τι σου έλα-
χε!!!»

Ο υπουργός, λοιπόν, Παιδείας μας, της τότε
εποχής, ανακοίνωσε πως θ’ άλλαζε ο τρόπος
λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και του
Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου στα Γυμνάσια και
Λύκειά μας. Τώρα φαντάζεστε την κατάσταση
που άρχισε να επικρατεί, Ξεκινήστε από την κυ-
βέρνηση και φθάστε στην αντιπολίτευση, όπως
και από τους γονείς και καταλήξτε στους μαθη-
τές. Αναβρασμός στα σχολεία. Έντονες διαμαρ-
τυρίες και εξαγγελίες για καταλήψεις σχολικών
μονάδων. Και ο λόγος η κατάργηση των Δεκα-
πενταμελών Συμβουλίων από τον Κοντογιαννό-
πουλο. Τώρα, ως πόσο θα επέφερναν οι αλλα-
γές στα Δεκαπενταμελή την κατάργησή τους,
αυτός άρχισε να παρουσιάζει ρήγματα και να
υπολειτουργεί. Η υπουργική απόφαση μιλούσε
για την κατάργηση των δεκαπενταμελών, αλλά
αυτό αφορούσε μόνο την ονομασία τους. 

Aς δούμε, όμως, το θέμα με καθαρή σκέψη
χωρίς δογματισμούς και ιδεοληψίες. Στις εκλο-
γές του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου εκλέγον-
ταν οι μαθητές που έθεταν υποψηφιότητα και
έπαιρναν τις περισσότερες ψήφους από το μα-
θητικό δυναμικό του Γυμνασίου ή Λυκείου στο
οποίο φοιτούσαν. Φυσικά μπορούσε από ένα
τμήμα της ίδιας τάξης να ψηφιστούν δύο ή και
περισσότεροι μαθητές. Συνήθως ψηφίζονταν οι
τελειόφοιτοι, που ήταν και περισσότερο γνω-
στοί. Όμως μ’ αυτή την εκλογική διαδικασία ορι-
σμένα τμήματα δεν είχαν, τουλάχιστον, έναν εκ-
πρόσωπό τους για το Δεκαπενταμελές, αλλά εκ-

προσωπούνταν από κάποιον εκλεγέντα από άλ-
λο τμήμα της ίδιας τάξης. Στα δε Λύκεια ή Γυ-
μνάσια με πολυπληθή τμήματα περισσότερα
από δεκαπέντε οι δεκαπέντε εκλεγέντες είχαν
το λόγο και για τα τμήματα χωρίς εκπρόσωπο. 

Ο υπουργός, λοιπόν, Κοντογιαννόπουλος και
το επιτελείο του είχαν την έμπνευση να ονομα-
στεί το το Δεκαπενταμελές « Σχολικό Συμβού-
λιο», να καταργηθεί το «δεκαπενταμελές». Ο
πρόεδρος των τμημάτων κάθε τάξης να είναι
και μέλος του Συμβουλίου, τα δε μέλη αυτού να
μειώνονται ή ν’ αυξάνονται ανάλογα με τα τμή-
ματα του σχολείου. Έτσι θα ‘χουμε συμβούλια
από τα οποία άλλα θα ήταν δεκαπενταμελή, άλ-
λα δεκαμελή, άλλα εικοσαμελή χωρίς να καταρ-
γείται ο θεσμός. Aπλώς θα άλλαζε όνομα. Σ’ αυ-
τήν την περίπτωση αντιλαμβάνεστε τι ρόλο μπο-
ρεί να παίξει η ελλιπής πληροφόρηση, η δια-
στρέβλωση της αλήθειας και των αποφάσεων,
ο τύπος, οι σύλλογοι γονέων, η αντιπολίτευση.
Κομφούζιο, λοιπόν, στα σχολεία μας.

«Να παραιτηθεί ο φασίστας υπουργός»
Σ’ όλα αυτά δεν μπορώ να ξεχάσω την προ-

σβολή μου από μαθήτρια τελειόφοιτη λυκείου,
όταν μου είπε πως σκέφτομαι φασιστικά. Μάλι-
στα δε το περιστατικό συνέβη κατά την ώρα
γεύματος σε φιλικό σπίτι και η οπαδός «δημο-
κρατικών» ιδεών μαθήτριας και συνδαιτυμόνας
που μ’ επέπληξε, ήταν η θυγατέρα του φίλου, η
οποία δεν διέθετε και λίγη ευγένεια ν’ ακούσει

την αλήθεια από κάποιον, τουλάχιστον, μεγαλύ-
τερο και σίγουρα, πιο έμπειρο. 

Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, και τι θα γίνεται σε
παρόμοιες περιπτώσεις, όταν, γενικότερα λείπει
η σοβαρότητα αντιμετώπισης καταστάσεων και
γεγονότων.

Ένα άλλο περιστατικό, το οποίο επίσης δεν
μπορώ να ξεχάσω συνέβη στο τέταρτο Λύκειο
Αλίμου από το οποίο, όπως συνηθίζω να λέγω,
«πήρα σύνταξη». Διευθύντρια ένας άνθρωπος
δυναμικός, μια γυναίκα αξιόλογη, την οποία
υπηρέτησα ως υποδιευθυντής και ως αντικατα-
στάτης της, όταν απουσίαζε για σχολικά θέματα
ή για λόγους υγείας, παρότι το τελευταίο συνέ-
βαινε πολύ σπάνια. 

Ήταν μία εποχή που ζούσαμε έντονα στο ρυθ-
μό των καταλήψεων. Είχαμε δε καταφέρει ως
σύλλογος να συζητάμε με τους μαθητές μας ρε-
αλιστικά, να επιλύουμε τα παρουσιαζόμενα
προβλήματα με εποικοδομητικό διάλογο και, τε-
λικά, ν’ αποφεύγονται καταλήψεις, καταστροφές
και παρόμοια φαινόμενα στο σχολικό μας χώρο.
Όμως δεν θα μπορούσαμε, τελικά, ν’ αποτελέ-
σουμε εξαίρεση, κι έτσι παρουσιάστηκε και στο
Λύκειό μας η « ασθένεια» της κατάληψης για μία
ή δύο μέρες. Η διευθύντριά μας, όταν έληξε η
κατάληψη, έμενε στο σχολείο μέχρι αργά το
βράδυ για προστασία του χώρου και, μάλιστα,
όταν επληροφορείτο για καταστροφές σ΄ άλλα
Λύκεια της περιοχής ή σ΄ άλλες πόλεις αγωνι-

ούσε μήπως συμβεί κάτι παρόμοιο και στο σχο-
λικό μας χώρο. Τελικά ανέλαβε την πρωτοβου-
λία και, πολύ σωστά, να πληρώσει η ίδια, για ένα
χρονικό διάστημα, φύλακα, τον λεγόμενο σε-
κιουριτά για την προστασία του Λυκείου κυρίως
από εξωσχολικούς που δημιουργούσαν επεισό-
δια και διαπιστώθηκε πως ήταν οι κύριοι κατα-
στροφείς των σχολικών χώρων. 

Όμως, οι εξελίξεις δεν ήσαν ευχάριστες, επει-
δή ένας συνάδερφος, συνδικαλιστής του λεγό-
μενου δημοκρατικού χώρου με έντονο ύψος,
προσφωνώντας την ονομαστικά, την επέπληξε
για την πρωτοβουλία της λέγοντάς της πως η
πράξη της αυτή δεν συνάδει με τη δημοκρατική
λειτουργία των σχολείων μας και πως το μέτρο
αυτό, δηλαδή το να προσλάβει φύλακα για το
σχολείο, είναι φασιστική ενέργεια και παρόμοια
συμβάντα αμαυρώνουν τη φήμη του Λυκείου
μας. Την επομένη το σχολείο έμεινε αφύλαχτο
τις νυχτερινές ώρες. Αποτέλεσμα... κάποιες μι-
κροκαταστροφές στο κυλικείο που βρισκόταν
στο προαύλιο. Ευτυχώς!!

Μάλιστα, φίλες φίλοι αναγνώστες μας, αυτά
τα παράλογα έζησα, πολλές φορές, κατά τη
διάρκεια της θητείας μου στο χώρο της εκπαί-
δευσης στην Ελλάδα. Και σας ερωτώ. «Πόσα
άλλαξαν εδώ και τριάντα, είκοσι, δέκα χρόνια;»

Ένα άλλο θέμα που συζητιέται ακόμη και στις
μέρες μας και προβληματίζει την εκπαιδευτική
κοινότητα είναι η τοποθέτηση ψυχολόγου στα

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ
Κανείς θνητός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς όνειρα και χωρίς ιδανικά
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]Οι Γαλλικές προεδρικές εκλογές έλαβαν
τέλος και ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας

αναδεικνύεται πανηγυρικά ο Εμανουέλ Μακρόν
ένας νέος πολιτικός που έρχεται να δώσει κάτι
καινούργιο στο πολιτικό σύστημα απαλλαγμέ-
νος από τα συστημικά κόμματα του παρελθόν-
τος, τα οποία αδυνατούν πλέον να πείσουν του-
λάχιστον την γαλλική κοινωνία.

Η ανακούφιση στην Ευρώπη μετά και τα τελι-
κά αποτελέσματα του δεύτερου γύρου είναι σί-
γουρα μεγάλη καθώς οι φόβοι για ποσοστό της
ακροδεξιάς Λεπέν που θα ξεπερνούσε το 40%
δεν επιβεβαιώθηκαν καθώς περιορίστηκε στο
34% το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν είναι ευ-
καταφρόνητο και θα πρέπει με τον ένα ή τον άλ-
λο τρόπο να προβληματίσει την Γαλλική αλλά
και την Ευρωπαϊκή κοινωνία.

Στο πρόσωπο του Μακρόν εμφανίζεται ίσως
και μη αναμενόμενα η δυναμική δημοκρατική
Ευρώπη, η οποία μπορεί να πει την αλήθεια
στον λαό, να μιλήσει με συγκεκριμένα επιχειρή-
ματα, να προτείνει κοστολογημένες λύσεις και
να επιδιώξει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο το
οποίο θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση σε όλα τα
κράτη μέλη.

Η πορεία της ΕΕ και κυρίως της Ευρωζώνης
είναι άμεσα συνυφασμένη με την πορεία της
Γαλλίας ως την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία
γεγονός καταλυτικό για την παρουσία και την
διακυβέρνηση Μακρόν που θα κληθεί ν’ανατά-
ξει την Γαλλική οικονομία.

Τα μεγάλα προβλήματα που καλείται να επι-
λύσει ο νέος Πρόεδρος στην Γαλλία είναι βασι-
κά δύο τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό και ευ-
ρωπαϊκά θέματα.

Το πρώτο έχει να κάνει με την τρομοκρατία
και την ισλαμοφοβία στην γαλλική επικράτεια
όπου θα πρέπει υπό την ένταση του μετανα-
στευτικού να τρέξουν προγράμματα αφομοί-
ωσης των αλλοδαπών και ισλαμιστών, κατοχύ-
ρωσης βασικών τους δικαιωμάτων αλλά και της
σταδιακής και πλήρους ενσωμάτωσής τους
στην γαλλική κοινωνία με ισοτιμία.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι οικονομικό και
έχει να κάνει με την χαμηλή παραγωγικότητα της
Γαλλίας γεγονός που σχετίζεται τόσο με την ανι-
σοκατανομή των αμοιβών όσο και με την διόγ-
κωση του δημοσίου τομέα σε βάρος του ιδιωτι-
κού και της έλλειψης σαφούς κατεύθυνσης όσον
αφορά στην επιχειρηματικότητα των νέων και
την αντίστοιχη φορολογία των επιχειρήσεων.

Θα πρέπει λοιπόν ο νέος πρόεδρος να συγ-
κρουστεί με αρκετά και ισχυρά συνδικάτα για να
επιβάλλει την πολιτική του, πολλά από αυτά μά-
λιστα σε πρώην προπύργια των σοσιαλιστών
και σε νυν υποστηρικτές της Λεπέν στις πρό-
σφατες εκλογές που θα πρέπει να τους εξηγη-
θεί ποια είναι η νέα πολιτική, πώς θα επιτευχθεί
και ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα της συρρί-
κνωσης του δημοσίου τομέα ώστε να προχω-
ρήσουν ταχύτερα ιδιωτικές επενδύσεις στην
χώρα που θα δημιουργήσουν μόνιμες θέσεις
εργασίας.

Με βάση τα παραπάνω , η νίκη του Μακρόν,
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως νίκη
εναντίον του λαϊκισμού, καθώς δεν εκλέχθηκε
μέσα από μία ατελείωτη παροχολογία αλλά μέ-
σα από μεστό λόγο χωρίς στρογγυλεύσεις, με
ξεκάθαρη άποψη και στρατηγική τόσο για την
Γαλλία όσο και  την Ευρώπη.

Η ΕΕ έχει μία πραγματικά σημαντική ευκαι-
ρία ν’αναθεωρήσει μία σειρά από πολιτικές
όσον αφορά την ισότιμη συμμετοχή των κρα-
τών μελών καθώς και την ισόρροπη ανάπτυξη
ιδίως για τις υπερχρεωμένες χώρες όπως η
Ελλάδα.

Η σταδιακή και διαφαινόμενη προσέγγιση του
Γαλλογερμανικού άξονα, ίσως τερματίσει τις τά-
σεις απομονωτισμού που έρχονται ως καταιγί-
δα μέσω της πολιτικής Τραμπ από τις ΗΠΑ, με
στόχο ν’αναδείξει το δυναμικό πρόσωπο της
Ένωσης  που έχει την δυνατότητα να τρέξει τό-
σο σημαντικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής
όσο και μεγάλης αναπτυξιακής δυναμικής με
απώτερο στόχο το μέρισμα ειρήνης και ευημε-
ρίας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. =

Ο Μελέτης Ρεντούμης 
είναι οικονομολόγος τραπεζικός.
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Νέα ευκαιρία
για την Ευρώπη

σχολεία μας. Φυσικά αναφέρομαι στη δημό-
σια εκπαίδευση. Το μάθημα της ψυχολογίας
κάποτε διδασκόταν στη δεύτερη τάξη του
Λυκείου και μάλιστα είχα την τύχη να το δι-
δάξω, επειδή μου κινούσαν το ενδιαφέρον
τα διάφορα ψυχικά προβλήματα και, ιδιαίτε-
ρα, πίστευα πως ένας εκπαιδευτικός πρέπει
να ΄ναι και ερασιτέχνης ψυχολόγος, για ν’
αποδίδει επιτυχέστερα στο έργο του. Η ψυ-
χολογία ως μάθημα περιορίστηκε στην πρώ-
τη τάξη των Λυκείων μας και αφέθηκε στην
επιλογή των μαθητών, όχι ως υποχρεωτικό.
Μέγα σφάλμα, κατά τη γνώμη μου, η από-
φαση των αρμοδίων. 

Αυτό, όμως, που θεωρώ περίεργο στο
χώρο της εκπαίδευσης, όσον αφορά το μά-
θημα της ψυχολογίας και τη διδασκαλία του,
είναι η απαγόρευση σε επιστήμονες ψυχο-
λόγους να διδάξουν σε τάξη και η δια νόμου
ανάθεσή του σε αποφοίτους Φιλοσοφικών
Σχολών, καθηγητών φιλολόγων από το τμή-
μα ψυχολογίας των σχολών αυτών με το αι-
τιολογικό ότι αυτοί οι απόφοιτοι γνωρίζουν
παιδαγωγικά σε αντίθεση με τους ψυχολό-
γους με τετραετή φοίτηση στο ψυχολογικό
τμήμα του Παντείου, Του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου και των υπολοίπων στη χώ-
ρα μας. Αρμόδιοι, λοιπό, θεωρούνται οι φι-
λόλογοι, απόφοιτοι με κατεύθυνση την ψυ-
χολογία και όχι οι επιστήμονες ψυχολόγοι
ως μη αρμόδιοι!! Αυτό το θέμα όχι μόνο είναι
άξιο συζήτησης, αλλά αποδεικνύει και τον
παραλογισμό που επικρατεί στις αποφάσεις
του Υπουργείου.

Κάποτε στην τρίτη τάξη των γυμνασίων
μας το μάθημα του Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού υπήρχε στο εβδομαδιαίο πρό-
γραμμα. Ανεξάρτητα από τις ώρες διδασκα-
λίας του, το περίεργο της υπόθεσης ήταν ότι
ανελάμβανε να το διδάξει, κατά κανόνα, ο
καθηγητής που δεν συμπλήρωνε τις ώρες
διδασκαλίας των μαθημάτων της ειδικότη-
τάς του. Έτσι αυτό το τόσο σοβαρό και απα-
ραίτητο μάθημα, για τα παιδιά κατέληγε να ‘
ναι ένα παρεπόμενο, ένα δευτερεύον έργο
μέσα στα σχολεία μας ενώ, κατά τη γνώμη
μου, θα ‘πρεπε να διδάσκεται με απόλυτη
σοβαρότητα και υπευθυνότητα από εξειδι-
κευμένους στο περιεχόμενο του και απολύ-
τως αρμόδιους για τη διδασκαλία του.

Όταν, συχνά, συζητούσα εντός και εκτός
του σχολικού χώρου παρόμοια φαινόμενα,
ειλικρινά σας λέγω, τις περισσότερες φορές
η απάντηση που έπαιρνα ήταν «Γίνε λίγο δη-
μόσιος υπάλληλος. Εσύ θα διορθώσεις την
κατάσταση;» Φυσικά δεν θα διόρθωνα την
κατάσταση ούτε εγώ, ούτε όσοι σκέπτονται
και σκέπτονται σαν εμένα, όμως τι γίνεται με
την Ελλαδίτσα; Σίγουρα θα ‘ ναι πάντα ένα
καζάνι που βράζει, όχι μόνο γιατί το επιθυ-
μούν οι ξένοι κατά την άποψη πολλών, αλλά
και γιατί πολλές φορές, δε διαθέτουμε οι πε-
ρισσότεροι τη στοιχειώδη σύνεση, όταν κρί-
νουμε και κατακρίνουμε καταστάσεις, γεγο-
νότα και φαινόμενα στην καθημερινή μας
ζωή πάντοτε ελπίζοντας πως, ίσως, αλλά-
ξουν οι καιροί και, τουλάχιστον, τα παιδιά και
τα εγγόνια μας θα δουν καλύτερες μέρες σ΄
αυτή τη χώρα, η οποία είναι ένα στολίδι στον
παγκόσμιο χάρτη των διάφορων χωρών,
αλλά και ταλαιπωρημένη από τα ίδια τα παι-
διά της. =



]Τα τελευταία χρόνια απόκτησα τη συνή-
θεια να επεκτείνω την περίοδο θαλάσ-

σιου μπάνιου. Έτσι, συνεχίζω το κολύμπι ακό-
μη και μέχρι το Δεκέμβρη και μετά ξαναρχίζω
αρχές Άνοιξης. 

Λίγες μέρες πριν κατέβηκα πάλι στην
κοντινή Φαληριώτικη παραλία του Εδέμ… Η
θάλασσα δεν ήταν και στην καλύτερη δυνατή
θερμοκρασία. Με απλά λόγια ήταν κρύα. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, μη θέλοντας να στερηθώ
τα ευεργετήματα ενός θαλάσσιου μπάνιου,
κατά κάποιο τρόπο αυθυποβάλλομαι. Χαζό βέ-
βαια, αλλά λέω στον εαυτό μου «πες ότι σε
κυνηγάει ο εχθρός και για να γλυτώσεις
πρέπει οπωσδήποτε να πέσεις στη θάλασ-
σα»… Και πέφτω!

Βέβαια, όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι για να
μη γυρίσω άπρακτος από την παραλία…

Κολυμπώντας λοιπόν στα κρύα νερά συνει-
δητοποίησα ότι εγώ το κάτω κάτω έκανα το
κέφι μου και είχα την πολυτέλεια να βγω στην
ακτή όποτε ήθελα… 

Ενώ, στην ίδια θάλασσα, σε άλλες συντε-
ταγμένες, είτε στο φως της μέρας είτε στα
σκοτάδια της νύχτας, κάποιες ψυχές βρισκόν-
τουσαν στο νερό ζητώντας απεγνωσμένα
βοήθεια και σωτηρία.

Παιδιά μωρά, παιδιά μεγαλύτερα, μάνες,
πατεράδες που έφυγαν από χιλιάδες χιλιόμε-
τρα μακριά από την κατατρεγμένη πατρίδα
τους για να γλυτώσουν από τις όποιες διώξεις,
σφαγές και άλλες βαρβαρότητες και στο τέλος
σχεδόν της τραγικής αυτής διαδρομής να βρί-
σκονται στα νερά του Αιγαίου προσπαθώντας
να κερδίσουν το στοίχημα της ζωής κρατημέ-
νοι στην επιφάνεια με όσο πείσμα και όσες
αντοχές έχουν για περίσσεμα…

Εγώ κολυμπούσα και ήξερα ότι είχα την επι-
λογή να βγω ανά πάσα στιγμή, να στεγνώσω,
να λύσω κανένα σταυρόλεξο του περιοδικού
μου και ύστερα να μπω στο αυτοκίνητό μου
και να γυρίσω σπίτι…

Αυτοί;
Αυτοί που το σαπιοκάραβό τους ή το μιας

χρήσης φουσκωτό τους αναποδογύρισε ή βυ-
θίστηκε, προσπαθούσαν τώρα να κρατηθούν
μαζί μαζί, και να μην απομακρυνθούν ο ένας
από τον άλλο. Να φωνάζουν για βοήθεια τον
Αλλάχ ή το Θεό η τον όποιο ήταν κοντά τους,
τα παιδιά μέσα σε κάτι σωσίβια τέταρτης κα-
τηγορίας να τσιρίζουν πανικοβλημένα…

Κολυμπούσαν εκείνοι κολυμπούσα και
εγώ… Ο παρονομαστής ίδιος, ο αριθμητής
όμως πόσο διαφορετικός! 

Αυτοί δεν είχαν καμιά απολύτως επιλογή. Ή
θα τους έσωζαν ή θα πνιγόντουσαν. Δεν
εξαρτιόταν τίποτα από αυτούς. Ήταν
ανήμποροι και απροστάτευτοι. Και κάποιοι συ-
νοδοιπόροι τους ήδη επέπλεαν άψυχοι γύρω
τους. 

Οι δικές τους εικόνες ήταν αυτές και ο απει-
λητικός υδάτινος ορίζοντας μέσα στη νύχτα ή
μέσα στη μέρα. Οι φωνές που άκουγαν μπορεί

και να ήταν «Θεέ μου πνίγομαι!»
Οι δικές μου εικόνες κολυμπώντας προς την

ακτή ήταν το φιλικό κυματάκι αλλά και το καλ-
λίγραμμο σώμα εκείνης της γυναίκας με ελά-
χιστο ύφασμα μαγιό που ξεχώριζε στην πα-
ραλία. Οι δικές μου φωνές που άκουγα δεν
εκλιπαρούσαν αλλά  ήταν ο μελαψός πλανώ-
διος πωλητής που πήγαινε πάνω κάτω την
παραλία φωνάζοντας «μπίρα, κόλα νερό!»… 

Εγώ βγήκα στην παραλία.
Αυτοί;
Βγήκαν ή ξεβράστηκαν;  

(((
Κάποιες απλές διαπιστώσεις της πραγματι-

κότητας, κάποια ψήγματα απόπειρας ενσυναί-
σθησης οπωσδήποτε συντελούν στη διαμόρ-
φωση μια άλλης προσέγγισης και οπτικής σε
σχέση με τους ανθρώπους αυτούς πέρα από
εκείνο το φοβιστικό στην τελική ανάλυση πα-
ραλήρημα (που ευτυχώς δεν το έχω και δεν
το είχα ποτέ) «οι βρωμιάρηδες, οι ξένοι που
ήρθαν σκόπιμα στην Ελλάδα να αλλοιώσουν
τη σύνθεση του πληθυσμού».

(((
Αυτοί λοιπόν που ήρθαν «βαλτοί να αλλά-

ξουν τόσο την εθνική όσο και παρελκόμενα
τη θρησκευτική σύνθεση της χώρας» έκαναν

την περασμένη εβδομάδα, κάτι το πολύ συγ-
κινητικό προς το πρόσωπό μου.

Εδώ και περίπου δυο μήνες κάνω, εθελον-
τικά, μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε
ενήλικες, άντρες και γυναίκες πρόσφυγες και
συγκεκριμένα σε ομάδα προσφύγων από το
Ιράκ οι οποίοι τελούν υπό την προστασία της
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.
Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο διαμονής
τους σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας.
Οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν να τους ειδο-
ποιήσουν ανά πάσα στιγμή για τη χώρα με-
τεγκατάστασής τους (relocation) όπου θα
πάνε για μόνιμη εγκατάσταση.

Ένας λοιπόν από τους μαθητές μου με κά-
λεσε για φαγητό μετά από το μάθημα στο σπίτι
του. Είναι παντρεμένος και έχει δύο μικρά παι-
διά. 

Το κάλεσμα από μόνο του ήταν κάτι το πολύ
όμορφο. Είχα κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτού
του ανθρώπου και με τιμούσε βάζοντας με
στο σπίτι του. Ήταν ένα δικό του «ευχαριστώ»,
αυτού του ξένου (που ήρθε «να βάλει βόμβα
στα θεμέλια της οντότητας της χώρας») που
έβλεπε και ήξερε ότι ό,τι κάνω δεν αποσκο-
πούσε σε κάποιο οικονομικό όφελος αλλά γι-
νόταν από καρδιάς και χωρίς κανένα αντάλ-

λαγμα.
Και φυσικά πήγα…. Δεν θα μπορούσε να

γίνει αλλιώς. Μια άρνηση πολύ πιθανά θα θε-
ωρούνταν προσβολή… Το ήθελα όμως κιό-
λας!

Δύο μικρά τραπεζάκια όπως όπως, πλάι
πλάι. Χαρτοπετσέτες δεν υπήρχαν. Υπήρχε μό-
νο χαρτί κουζίνας. Ούτε και τραπεζομάντη-
λο… Αραβική πίτα, αγγουροντομάτα, κάτι
όμορφα τηγανητά πιτάκια με γευστικότατη γέ-
μιση και στη μέση πιλάφι με κρέας, και νερό
σε πλαστικά ποτηράκια.. 

Το λέω με κάθε ειλικρίνεια και χωρίς καμιά
δόση υπερβολής ένιωσα τι σημαίνει τιμή και
ευγνωμοσύνη. Έστω γι αυτά τα λίγα που προ-
σπαθούσα να τους μάθω.

Και κόμπιασα και βούρκωσα όταν κάθισα
στο τραπέζι. Πέρασαν κάποια δευτερόλεπτα
μέχρι να επεξεργαστώ και να καταλαγιάσω τη
συγκίνησή μου.

Συνεννοηθήκαμε σε ένα μίγμα αγγλικών και
κοινών λέξεων αραβικής, κουρδικής και τουρ-
κικής… Κανένα πρόβλημα!

Ήταν ίσως το πλέον όμορφο τραπέζι που
κάθισα ποτέ να φάω.

Και όπως μου είπε η φίλη μου η Ειρήνη
«Εκεί νιώθεις πλέον τη ζεστασιά της ψυχής!»
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

]“Το μυστήριον της μαρτυρίας του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου προς το εν τη Πόλει

άμεσον ποίμνιον του ήταν ανέκαθεν θρίαμβος,
επιτυχία, καύχησις, υπερηφάνεια. Πολλάκις
όμως και πειρασμός, μαρτύριον: αντιμετώπισης
ποικίλλων κακουχιών, αφαίρεσις αρχαίων προ-
νομίων και περιουσιών κινητών και ακινήτων,
εγκατάλειψις παντός είδους και υπό πολλών
υπευθύνων και ανευθύνων, κατεδάφισης ναών
των πατέρων μας (Τιμίου Προδρόμου Πριγκήπ-
που, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Εμιργκιάν,
Αγίου Γεωργίου Θεραπείων, Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος Γαλατά) και Σχολών, υπεξαίρεσις
και παράδοσης εις ξένους προς την ημετέραν
Κοινότητα Ιερών Ναών και Σχολών και περιου-
σιών (Παναγία Καφατιανή, Άγιος Ιωάννης των
Χίων,  Άγιος Νικόλαος Γαλατά), στοχασμοί και
μεθοδεύσεις ποικίλαι, καταλήψεις πολλών επω-
νύμων Μονών και ιστορικών Κοινοτήτων μας.”
είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαίος μιλώντας στην Ημερίδα με
τίτλο “Ο Ελληνισμός της Πόλης στον 21ο Αιώνα”
που διοργανώθηκε στο κτήριο της Σχολής Γα-
λατά στην Κωνσταντινούπολη, για την επέτειο
έκδοσης 40 ετών της ομογενειακής εφημερί-
δας ΗΧΩ.

Tο πρώτο Στρογγυλό Τραπέζι είχε θέμα ‘’Η
μετάβαση από τον 20ο στον 21ο Αιώνα. Το
Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Κοινοτική
Δομή της Ομογένειας’’. Ο πρόεδρος του
ΑΠΕ-ΜΠΕ Μιχάλης Ψύλλος συντόνισε το πάνελ
με τρεις σημαντικούς ομιλητές. Ο εκδότης-δη-
μοσιογράφος Ανδρέας Ρομπόπουλος μίλησε με
θέμα ‘’Η Κοινοτική Δομή. Η παγίδα του Βακου-
φικού Θεσμού και ο ρόλος των ομογενειακών
ευαγών ιδρυμάτων σήμερα’’ και έκανε ιδαίτερη
αναφορά στα κατειλημμένα (mazbut) τις δίκες
που είναι σε εξέλιξη αλλά και την απαγόρευση
εκλογών στα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα.

Ο διακεκριμένος καθηγητής κοινωνιολογίας
του Πανεπιστημίου Μπιλγκί  Αϊχάν Ακτάρ πα-
ρουσίασε την στατιστική μελέτη του με θέμα
“Ποιος θα ήταν ο πληθυσμός της Ομογένειας αν
όλα ήταν καλά’’. Αναφέρθηκε για το πόσοι θα

έπρεπε να είναι σήμερα οι ομογενείς στην Κων-
σταντινούπολη αν όλα είχαν κυλήσει ομαλά. Ο
αριθμός των στατιστικών στοιχείων λοιπόν
αναφέρεται σε πληθυσμό 334.926 ατόμων. Σή-
μερα οι Έλληνες της Πόλης υπολογίζονται με-
ταξύ 2500 – 3000. Δηλαδή λιγότερο από το 1%

του πληθυσμού έχει παραμείνει στις εστίες του.
Τέλος ο Πρέσβης επί τιμή Αλέξης Αλεξανδρής,
μίλησε με θέμα ‘’Από τη συρρίκνωση στη νέα
πραγματικότητα. Ο επανακαθορισμός της θέσης
της ελληνορθόδοξης μειονότητας της Κωνσταν-
τινούπολης, Ίμβρου και Τενέδου.’’

Στη συνέχεια ο γράφων παρουσίασε στο
ακροατήριο τη νέα ποιητική συλλογή της Μαί-
ρης Ρομποπούλου, συζύγου του αείμνηστου
ιδρυτή της εφημερίδας ΗΧΩ Χαράλαμπου Ρομ-

πόπουλου με τίτλο ‘’Βοσπορινά Όνειρα’’. Ακο-
λούθησε απονομή αναμνηστικών προς όλους
τους εν τη Πόλη συνεργάτες της εφημερίδας,
ενώ ιδιαίτερα χειροκροτήματα απέσπασε η Μαί-
ρη Λάμπρου με την κομψή παρουσία της.

Η δεύτερη Στρογγυλή Τράπεζα που ακολού-
θησε υπό τον τίτλο ‘’Η μετάβαση από τον 20ο
στον 21ο Αιώνα. Επιχειρηματικότητα και
Τύπος’’ φιλοξένησε στο πρώτο μέρος δύο ομι-
λητές. Ο Βύρων Νικολαΐδης, πρόεδρος του
Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελ-
ματιών Πληροφορικής(CEPIS) αναφέρθηκε στο
θέμα ‘’Η επιχειρηματικότητα καταλύτης για το
μέλλον του Ελληνισμού στην Πόλη’’ και πρότει-
νε την διεξαγωγή έρευνας για να διαπιστωθεί
ο μικρότερος πληθυσμός μια βιώσιμης κοινω-
νίας που θα μπορούσε να διασφαλίσει την υγιή
επιβίωση της ομογένειας στην γενέτειρά της,
από ενα τουρκικό και ένα ελληνικό πανεπιστη-
μιο. Πρόσθεσε δε ότι η εταιρεία “PEOPLECERT”
είναι πρόθυμη να χρηματοδοτήσει την εν λόγω
έρευνα.   Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο ιστορι-
κός και Προϊστάμενος του γραφείου Τύπου του
Γενικού Προξενείου στην Κωνσταντινούπολη
Γιώργος Αγγελετόπουλος όπου μίλησε για ‘’Το
Οικουμενικό Πατριαρχείο στις σελίδες του τουρ-
κικού Τύπου. Από την μεταπολεμική στοχοποί-
ηση στην σύγχρονη δυναμική διεκδίκηση’’.

Ο Ανδρέας Ρομπόπουλος συντόνισε το δεύ-
τερο μέρος των ομιλιών με τίτλο “Ο ρόλος των
ΜΜΕ στα Ελληνοτουρκικά”  όπου μίλησαν οι
διακεκριμένοι δημοσιογράφοι, Αντώνης Φουρ-
λής, Παύλος Τσίμας, Γιώργος Βλαβιανός, Ορχάν
Σαλί, Μουράτ Γιετκίν και Μετέ Τσουμπουκτσού.
Έλληνες και Τούρκοι συνάδελφοι βρήκαν την
ευκαιρία να μιλήσουν, στο ίδιο τραπέζι, με ειλι-
κρίνεια για τα κείμενα, στον ελληνικό και τουρ-
κικό Τύπο σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των δύο
χωρών, να διαπιστώσουν ότι πρέπει τα δημο-
σιεύματα να είναι απαλλαγμένα από προκατα-
λήψεις αλλά και κορώνες που στόχο έχουν μόνο
την ακροαματικότητα ή την αύξηση του τιράζ.
Στο τέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συ-
ζήτησης, ο Μιχάλης Ψύλλος πρότεινε μια αντί-
στοιχη ευρύτερη όμως Στρογγυλή Τράπεζα με
δημοσιογράφους να πραγματοποιηθεί το συν-
τομότερο στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του ΑΠΕ-
ΜΠΕ.       

Πιο συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος του τη-
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λεοπτικού σταθμού STAR Γιώργος Βλαβιανός
ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στη
γνωριμία του με τον δημοσιογράφο Μεχμέτ Αλί
Μπιράντ. ‘’Ανταλλαγή πληροφοριών, ρεπορτάζ,
εικόνες και πλάνα ήταν η απαρχή μιας συνερ-
γασίας με τον Μπιράντ και την εκπομπή του
“32η μέρα”. Γενικά η συνεργασία μου μαζί του
ήταν άψογη συμπλήρωσε κατά  την ομιλία του
ο  Γιώργος Βλαβιανός αναφερόμενος σε διά-
φορα περιστατικά της μακροχρόνιας επαγγελ-
ματικής τους συνεργασίας. Ενώ στη συνέχεια
τόνισε ‘’ότι και στις δύο πλευρές του Αιγαίου αν-
τιλαμβάνεται ότι λειτουργεί αυτολογοκρισία στα
δημοσιογραφικά γραφεία. Τα ιδεολογικά και πο-
λιτικά στερεότυπα αναπαράγονται αυτομάτως
στην όποια είδηση. Η εξωτερική πολιτική και στις
δύο χώρες, όταν μάλιστα πρόκειται για εθνικό
θέμα δεν επιδέχεται αντιπολίτευσης. Εν κατα-
κλείδι θέλω να πω ότι ο μόνος τρόπος που θα
αλλάξει η πρακτική ετών που παραμένει αναλ-
λοίωτη είναι αν τυχόν βρεθούν οραματιστές με
όρεξη και μεράκι να προσπαθήσουν για έναν
σκοπό: Να μάθουμε ο ένας τον άλλον. Διότι δεν
γνωριζόμαστε...’’

Ο δημοσιογράφος της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ
Παύλος Τσίμας στην ομιλία του είπε ότι ‘’ερχό-
μενος σε συχνή επαφή με τους Ρωμιούς, έμαθα
ότι η σημασία της επιβίωσης, υπερβαίνει τη φυ-
σική της παρουσία, σε αυτή την πόλη . Είναι με-
γαλύτερη, περισσότερο και από τη φυσική επι-
βίωση των ανθρώπων των μνημείων των ιδρυ-
μάτων που συγκροτούν την παρουσία της Ρω-
μιοσύνης στην Πόλη. Είναι η επιβίωση ενός
πνεύματος, μιας πνευματικής κληρονομιάς ,
μιας οπτικής για τον κόσμο και για την ιστορία.
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στις ώρες της κρί-
σης των Ιμίων αλλά και στην επόμενη κρίση,
που αντιμετώπισε με τον Οτσαλάν. Έκλεισε λέ-
γοντας ‘’ Ας μείνουμε προσγειωμένοι στο μόνο
ιδανικό που μας αναλογεί που είναι η υποχρέ-
ωση της αλήθειας και να την καλύπτουμε με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να βοηθάει τους ανθρώπους
να τα αντιλαμβάνονται με το φυσιολογικό πυ-
ρετό, με τη φυσιολογική θερμοκρασία του αν-
θρώπινου σώματος, 36.6 όχι με τους 40 και 41
βαθμούς του εμπύρετου πατριωτισμού.’’ 

Το μικρόφωνο στη συνέχεια πήρε ο δημοσιο-
γράφος από την ΗΧΩ και τον τηλεοπτικό σταθμό
MEGA Αντώνης Φουρλής δηλώνοντας ότι έχει
δύο σκέψεις και μία πρόταση να κάνει. ‘’Η πρώτη
σκέψη μου , η σημερινή εκδήλωση είναι για την

ελληνική κοινότητα και για τους Ρωμιούς στην
Πόλη . Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερο εν-
διαφέρον σήμερα, ή ακόμη και μια επόμενη ευ-
καιρία, των γενεθλίων για την ΗΧΩ, να συζητή-
σουμε για τη νέα κοινότητα των Ρωμιών στην
Πόλη δηλαδή όχι γι αυτούς που γεννήθηκαν
πριν από πολλά χρόνια αλλά για αυτούς που έρ-
χονται εδώ ξανά, ή επιστρέφουν ή έρχονται
πρώτη φορά για να ζήσουν, να δουλέψουν, για
να σπουδάσουν, να συνεργαστούν με Τούρ-
κους, στον τουρισμό, σε διαφορετικούς τομείς
της επιχειρηματικότητας ή στην εκπαίδευση, για
να εκπαιδευτούν ή να εκπαιδεύσουν. 

Για μένα ο στόχος και το όραμα όλων εμάς
εδώ, που νομίζω ότι ανήκουμε στα πιο ανοιχτά
μυαλά στην Ελλάδα και την Τουρκία στη δημο-
σιογραφία, είναι πώς θα ξεφύγουμε από το πα-
ρελθόν, να βρούμε έναν τρόπο να προχωρή-
σουν μπροστά οι κοινωνίες μας και να μετατρέ-
ψουν την ιστορία σε ελπίδα, σε έναν νέο στόχο.
Η δεύτερη σκέψη μου είναι ότι μάλλον έχουμε
μία ευθύνη ως μίντια και είναι πολύ απλή. Είδα
την παρουσίαση του κ. Αγγελετόπουλου με τα
παλιά πρωτοσέλιδα, για το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο, για συνωμοσίες και τέτοιες ιστορίες.
Στην Ελλάδα έχουμε πολλά τέτοια πρωτοσέλιδα.
Μπορώ να σας φέρω εγώ πάρα πολλά που θα
λένε πόσο κακοί είναι οι Τούρκοι που θέλουν να
κλέψουν νησιά του Αιγαίου, πόσο υπονομεύουν
το ελληνικό έθνος κλπ. Αν υπάρχει ένας τρόπος
για να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα οι
σχέσεις Ελλάδας με την Τουρκία, μετά από όσα
έχουμε ζήσει όσα έχουμε δει, μετά από τόσα
πειράματα, χορούς κλπ και απέτυχαν, εγώ νο-
μίζω ότι ο δρόμος αυτός είναι η Ευρώπη. Εάν
συμφωνήσουμε ότι ως δημοσιογράφοι καταλα-
βαίνουμε τι σημαίνει Ευρώπη , δημοκρατία,
ελευθερία του λόγου και του τύπου, ελευθερία
στη μετακίνηση , ελευθερία στις ιδέες . Αν συμ-
φωνήσουμε ότι η Ευρώπη είναι όλα αυτά, θα
έπρεπε αυτή η ατζέντα να είναι στα μίντια, και
να δούμε μαζί ξεκινώντας από τα μίντια πώς θα
βοηθήσουμε τις κοινωνίες να ξεπεράσουν τα
κόμματα, τις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς.Αν
θέλουμε λοιπόν να πάμε κάπου εκεί , ο δρόμος
είναι ήδη ανοιχτός και τον έχει δείξει η Ευρώπη
σε όλους μας. Έτσι λύνονται τα προβλήματα, έτσι
προχωράς παραπέρα, και χωρίς συνθήματα ή
φτηνά πρωτοσέλιδα.  

Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό πρόγραμ-
μα με τη Ζωή και τον Φώτη Νεοχωρίτη
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ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ Ε.Τ. ΑΛΕΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

]Σύμφωνα με την απογραφή που διενέργησε το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο σε συνεργασία με τις ελληνικές προξε-

νικές αρχές το 1910-1912, ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός της
ευρύτερης Κωνσταντινούπολης αριθμούσε 320,000 άτομα. Η
Πολίτικη Ρωμιοσύνη, που έμελλε να αυξηθεί αριθμητικά στους
360,000 κατά τη διάρκεια της Διασυμμαχικής κατοχής της Κων-
σταντινούπολης από το 1920 έως τον Οκτώβριο του 1923, δια-
τηρούσε ένα εκτενές δίκτυο πολιτικής, εκκλησιαστικής και κοι-
νωνικής  οργάνωσης, υπό την ηγεσία του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου.  Αν και το ρωμαίικο στοιχείο στην Κωνσταντινού-
πολη συρρικνώθηκε δραματικά κατά τα τελευταία εκατό χρόνια
με αποτέλεσμα να αριθμεί σήμερα μεταξύ 2,000 και 3,500 άτο-
μα, η ομογένεια συνεχίζει να διατηρεί την αναγνωσιμότητα της
ως μια από τις μη μουσλουμανικές μειονότητες της σημερινή
Τουρκία, η οποία διατηρεί ένα αξιοπρόσεκτο πλέγμα κοινοτήτων
(εφορευτικών επιτροπών), εκκλησιών, ομογενειακών σχολεί-
ων, ευαγών ιδρυμάτων (περιλαμβανομένου του νοσοκομείου
και γηροκομείου Βαλουκλή), αγιασμάτων, κοιμητηρίων, φιλαν-
θρωπικών αδελφοτήτων  και βακουφικών ακινήτων που απο-
τελούν το θεμέλιο και το στήριγμα της συνεχιζόμενης παρου-
σίας της.

Ο πληθυσμιακός μαρασμός, όμως, ώθησε, εκ των πραγμά-
των, την ρωμαίικη μειονότητα να επιδιώξει μια αναπροσαρμογή
στα νέα δεδομένα. Η δεκαετία από το 2003 έως το 2013 πρέπει
να θεωρηθεί κομβική για την ομογένεια καθώς ήταν η περίοδος
που μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά από το 1923, η
Ρωμιοσύνη επέδειξε μια πρωτόγνωρη εξωστρέφεια και επιχεί-
ρησε τον επανακαθορισμό της θέσης της στην τουρκική αλλά
και τη διεθνή  πραγματικότητα. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, η ελ-
ληνική κοινότητα είχε το ευτύχημα να τελεί υπό την καθοδήγηση
ενός θρησκευτικού ηγέτη με σπάνια προσόντα και χαρίσματα,
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος, έθεσε
υπό την αιγίδα του το πρώτο διεθνές επιστημονικό συνέδριο
των απανταχού Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη το 2006 με
στόχο την αποτίμηση της κατάστασης της μειονότητας και κα-
ταγράφηκαν διάφορες προτάσεις για το μέλλον της. Τα συμπε-
ράσματα του Συνεδρίου αυτού είχαν τον χαρακτήρα ενός οδι-
κού χάρτη για την ανασυγκρότηση της Ρωμιοσύνης σε τέσσε-
ρεις κομβικούς τομείς, το δημογραφικό, την παιδεία, την κοινο-
τική οργάνωση και τα μειονοτικά ιδρύματα. 

Η συγκυρία ήταν ευνοϊκή. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της
προοπτικής και της συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο,
οι τότε κυβερνήσεις  του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
(AKP) έλαβαν σειρά μέτρων σε  ζητήματα σεβασμού των θρη-
σκευτικών ελευθεριών και του μειονοτικού δικαίου, τα οποία
αν και αποσπασματικά και περιορισμένης εμβέλειας, είχαν δη-
μιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για την ευόδωση του εκδημοκρα-
τισμού και εκσυγχρονισμού της μειονότητας. 

Στο νέο αυτό πλαίσιο σχέσεων της Πολιτείας με τις μειονότη-
τες, ορισμένοι Ρωμιοί, με πρώτο τον Οικουμενικό Πατριάρχη,
τόλμησαν να καταγράψουν την αντίθεση τους στην κακώς νο-
ούμενη αρχή της αμοιβαιότητας και στη λογική των Μητέρων
Πατρίδων, έννοιες που είχαν οδηγήσει στο μαρασμό της κοινό-
τητας τους και διεκδίκησαν ευθαρσώς μια ισότιμη θέση ως νο-
μοταγείς Τούρκοι πολίτες στην σημερινή Τουρκία. Ούτε δίστα-
σαν να υπενθυμίσουν  τόσο στους Τούρκους όσο και στους ξέ-
νους συνομιλητές τους ότι τη  μεγάλη φυγή των Ρωμιών Κων-
σταντινουπολιτών,  Ιμβρίων  και Τενέδιων πυροδότησε η εφαρ-
μογή ενός καταστροφικού σχεδίου καταπίεσης και εκδίωξης του
πληθυσμού αυτού το οποίο έλαβε διαστάσεις μαζικής έξωσης
ιδίως την περίοδο 1964-1974.  

Το νέο αυτό αφήγημα των Ρωμιών συνάρπασε την πεφωτι-
σμένη δημοκρατική μερίδα της τουρκικής κοινής γνώμης η
οποία τάσσεται σήμερα ευνοϊκά προς την ελληνική μειονότητα.
Επιπλέον, ένα ακόμη πιο μεγάλο κομμάτι της τουρκικής κοινω-
νίας σήμερα φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι έστω και ο πολύ

περιορισμένος πλέον μη μουσλουμανικός πληθυσμός αποτελεί
κεφάλαιο για τη σημερινή Τουρκία καθώς συμβάλλει καθορι-
στικά στο να διατηρηθεί το παραδοσιακό πολυπολιτισμικό και
κοσμοπολίτικο μωσαϊκό που συνιστούσε  κύριο γνώρισμα της
οθωμανικής Κωνσταντινούπολης.

Παρά τους θετικούς οιωνούς της περιόδου 2003-2013, οι
ενέργειες και τα μέτρα που ελήφθησαν, μέχρι στιγμής, εκ μέ-
ρους της ομογένειας για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρ-
θρωση των δομών και της λειτουργίας της, δυστυχώς, δεν εί-
χαν συλλογική αποδοχή και υπήρξαν περιορισμένου βεληνε-
κούς και απήχησης. Έγινε πράγματι εξαιρετική πρόοδος την πε-
ρίοδο αυτή αλλά δεν επεκτάθηκε σε όλο το φάσμα της ελληνι-
κής κοινότητας. Και όμως οι διοργανωτές και εισηγητές του Συ-
νεδρίου του 2006 είχαν θέσει τις βάσεις για μια πολυσυμμετο-
χική, δημοκρατική και ορθολογική διαχείριση των θεμάτων της
ομογένειας.  

Ως γέννημα θρέμμα Κωνσταντινουπολίτης, ως ιστορικός του
Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου και Τενέδου, που
πρωτοπρόβαλε το θέμα αυτό την δεκαετία το ’70 και ’80, και
ως χειριστής των μειονοτικών ζητημάτων για μεγάλο μέρος της
διπλωματικής μου σταδιοδρομίας κρούω τον κώδωνα του κιν-
δύνου για το μέλλον της ομογένειας ιδίως στην σημερινή πο-
λιτική και κοινωνική συγκυρία της Τουρκίας. Η ομογένεια είναι
ακόμη πιο ευάλωτη σήμερα καθώς τα παραδοσιακά αποθέματα
της δεν είναι πλέον ικανά για να εξασφαλίσουν, από μόνα τους,
το μέλλον. 

Ασφαλώς και η ομογένεια έχει μέλλον στη γενέτειρα της αρ-
κεί τα μέλη της να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να εργαστούν
από κοινού με πάθος, αφοσίωση και μεθοδικότητα για τον σκο-
πό αυτό χωρίς ιδιοτέλειες, καχυποψίες και μικροψυχίες.  Το σο-
φό ρητό «ισχύς εν τη ενώσει» δεν αφήνει χώρο για αποκλει-
σμούς και καχυποψίες.  Επιπλέον πλεονέκτημα προς την κατεύ-
θυνση αυτή παρέχει η ύπαρξη ρωμαίικων κοινοτήτων στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, με πρώτη τη δευτεροβάθμια οργάνωση
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολίτων (Οι.Ομ.Κω).  

Η συνεννόηση και συνέργια συνιστούν βασική προϋπόθεση
για την  αντιμετώπιση καίριων θεμάτων όπως το δημογραφικό,
η ελληνική παιδεία, η ελληνομάθεια, η μεταλαμπάδευση της
ρωμαίικης ταυτότητας μας στις επόμενες γενεές, η σύνταξη
ενός Κανονισμού Λειτουργίας των ευαγών ιδρυμάτων, η έντα-
ξη των Αντιοχέων και των νεοπολιτών στους κόλπους της κοι-
νότητας μας, η απόκτηση Ρωμαίικου Πολιτιστικού Κέντρου, η

συλλογική διαχείριση καίριων θεμάτων όπως η περίθαλψη των
αδυνατότερων μελών της κοινότητας. Η εμπειρία της μέχρι
στιγμής πορείας Συνδέσμου  Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτι-
κών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ), του συλλογικού οργάνου της ομογέ-
νειας, δείχνει ότι για την ορθολογική και αποτελεσματική λει-
τουργία των ιδρυμάτων μας χρειάζονται κοινώς αποδεκτοί κα-
νόνες λειτουργίας και εποπτείας από τη μια πλευρά και κοινο-
τική σύμπνοια και πειθαρχία από την άλλη. 

Αναφορικά με την ίδρυση Πολιτιστικού Κέντρου της Ρωμιοσύ-
νης στο σχολείο του Γαλατά αξίζει να υπογραμμισθεί  ότι είναι
μια πρωτοβουλία η οποία χαίρει της ευλογίας και ηθικής στήρι-
ξης του Οικουμενικού Πατριάρχη. Στους χώρους του τεράστιου
αυτού σχολείου μπορεί να λειτουργήσει εκθεσιακό και συνε-
δριακό κέντρο, κέντρο μάθησης της ελληνικής γλώσσας, μου-
σείο της Ρωμιοσύνης, βιβλιοθήκη, εργαστήρι συντήρησης εικό-
νων και κειμηλίων κ.ο.κ. Η λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου,
στα πρότυπα παρόμοιων έγκυρων ιδρυμάτων της Ελλάδας,
Τουρκίας και του εξωτερικού,  θα αποτελέσει την ύστατη παρα-
καταθήκη και κληρονομιά στη νεώτερη γενεά των Ρωμιών, θα
θωρακίσει την ελληνική παρουσία και θα αναδείξει τον ρωμαίικο
πολιτισμό στην Κωνσταντινούπολη αλλά και ευρύτερα. 

Υπάρχουν πολλές εισηγήσεις για το τι μέλλει γενέσθαι. Στην
ημερίδα της εφημερίδας «Ήχω» τόσο στο σκέλος της Αθήνας
όσο και στην Πόλη διατυπώθηκαν πολλές αξιόλογες προτάσεις.
Το ίδιο και στο πρόσφατο συνέδριο της Οι.Ομ.Κω για τα κρίσιμα
ζητήματα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Οι θετικές
αυτές πρωτοβουλίες πρέπει να θεωρηθούν ως προπαρασκευα-
στικές εργασίες ενόψει της διοργάνωσης μιας νέας Συνάντησης
των απανταχού ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη. Φρονώ ότι
μετά από δέκα και πλέον χρόνια, ήλθε η ώρα για μια νέα Συ-
νάντηση στην Πόλη προκειμένου να προβούμε όλοι μαζί σε ένα
απολογισμό της τρέχουσας κατάστασης και των νέων δεδομέ-
νων με σκοπό τον συλλογικό και κοινώς αποδεκτό  επανακα-
θορισμό της θέσης και των προοπτικών της ελληνορθόδοξης
μειονότητας της Κωνσταντινούπολης και της  Ίμβρου. Αν η διορ-
γάνωση ενός τέτοιου εγχειρήματος ήταν δύσκολή το 2006,  σή-
μερα προϋποθέτει μια τιτάνια προσπάθεια. Αλλά έχω την εντύ-
πωση ότι η ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής θα γίνεται δυ-
σκολότερη κάθε μέρα που περνά. Η πρόκληση είναι μεγάλη και
συνεπώς χρειάζονται θυσίες, εθελοντική δουλειά, σύμπνοια και
συλλογικό προγραμματισμό.
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Ήλθε η ώρα για μια νέα Συνάντηση στην Πόλη
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ* 

]H ελληνική ιστορία,
από αρχαιοτάτων χρό-

νων, είναι πλούσια σε ιστο-
ρικά και ένδοξα γεγονότα
λόγω των αναρίθμητων
αγώνων, μαχών που έχει
δώσει και της σθεναρούς
αντίστασης που επανειλημ-

μένες φορές έχει προβάλει ο ελληνικός λαός
απέναντι σε επίδοξους κατακτητές και μεγάλες
δυνάμεις, πολύ ισχυρότερες οικονομικά, στρα-
τιωτικά και διπλωματικά από τη χώρα μας. Το
«ΟΧΙ» που βροντοφώναξε η Ελλάδα το 1940
προς την Ιταλία και το φασισμό καθώς και το
έπος του ‘40 που ακολούθησε υπήρξαν από τις
σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνι-
κής ιστορίας.

Πρόσφατα ένα άλλο «όχι», δίχως ιστορική ση-
μασία, δόθηκε ως απάντηση στην ιταλική εται-
ρεία, οίκο μόδας «GUCCI», από τις ελληνικές αρ-
μόδιες αρχές, στο αίτημα που εκφράστηκε, για
να διοργανωθεί επίδειξη ρούχων, κοινώς πα-
σαρέλα, στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και
συγκεκριμένα στον Παρθενώνα. Υποστηρίχθηκε
ότι η εκδήλωση θα διαρκούσε 10 - 15 λεπτά, θα
προσκαλούνταν 100 περίπου άτομα, κυρίως
από το χώρο της μόδας και του θεάματος (αστέ-
ρες του Χόλλυγουντ) και ο οίκος μόδας θα κα-
τέβαλε το ποσό των 2 εκατ. ευρώ για τη χρησι-
μοποίηση – «μίσθωση» του αρχαιολογικού χώ-

ρου, ο οποίος ανήκει φυσικά στα μνημεία παγ-
κόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Πολλά γράφτηκαν και ακούστηκαν από ειδι-
κούς και μη για την ορθότητα της απόφασης να
μη δοθεί η έγκριση για τη διοργάνωση αυτής
της εκδήλωσης. Η κάθε πλευρά, ως ένα βαθμό
δικαιολογημένα, έχει τα επιχειρήματά της. Το
ζήτημα, όμως, είναι ότι θα έπρεπε να αναζητού-
με ως χώρα άλλες, μονιμότερες πηγές εσόδων
εκτός από τις πρόσκαιρες. Η ενοικίαση ενός αρ-
χαιολογικού τόπου ή μνημείου αποτελεί παρο-
δική εισροή, η οποία έχει το χαρακτήρα «one-
off», (γίνεται μια και έξω), αλλά δεν υπάρχει συ-
νέχεια στα χρηματικά οφέλη που προσπορίζεται
το εκάστοτε κράτος. Μεσοπρόθεσμα πιθανόν να
αυξηθούν τα τουριστικά έσοδα και κέρδη από
την προσέλκυση περισσότερων τουριστών -
επισκεπτών λόγω της προβολής της χώρας. Βέ-
βαια δόθηκαν εναλλακτικές τοποθεσίες όπου
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η εν λόγω
επίδειξη ρούχων π.χ. Ζάππειο, Ηρώδειο κτλ., το-
ποθεσίες που δε συνιστούν μνημεία της βαρύ-

τητας και της σπουδαιότητας που αποπνέει η
Ακρόπολη.     

Το κρίσιμης μάζας θέμα έγκειται στην πολυ-
συζητημένη και πολυπόθητη «άφιξη» άμεσων
ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα όσο το δυνατό
ταχύτερα. Κάθε μέρα βαθαίνει η οικονομική και
κοινωνική κρίση στη χώρα μας και, εάν δεν
συμφωνηθούν κίνητρα και όροι για την υλοποί-
ηση παραγωγικών επενδύσεων, τότε πιθανό-
τατα θα συνεχιστεί η ύφεση και θα παρασυρ-
θούν στη δίνη του οικονομικού «κυκλώνα» ακό-
μη και υγιείς επιχειρήσεις, γεγονός που θα επι-
δεινώσει το συνολικό ποσοστό ανεργίας. Το ζη-
τούμενο λοιπόν είναι να γίνουν αρχικά μία ή
δύο ξένες ή ελληνικών συμφερόντων επενδύ-
σεις, οι οποίες να τονώσουν την οικονομία μας
και να μην έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Έτσι
θα δημιουργηθούν διατηρήσιμες θέσεις εργα-
σίας και θα καταπολεμηθεί η ανεργία. Ένα χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η επενδυτική
αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομί-
ου του Ελληνικού, στην οποία έχω αναφερθεί
σε προηγούμενο άρθρο μου από αυτήν τη στή-
λη. Εάν τελικά ευοδωθεί το μεγαλόπνοο αυτό
έργο, θα επωφεληθούν πρωτίστως τα νότια
προάστια της Αττικής και ολόκληρο το παραλια-
κό μέτωπο (η αθηναϊκή Ριβιέρα), από τον Πει-
ραιά μέχρι το Σούνιο, αλλά και η Αττική, γενικό-
τερα, θα αναδειχθεί σε έναν προορισμό διε-
θνούς και υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπη-
ρεσιών και υποδομών. Τα πολλαπλασιαστικά
οφέλη της επένδυσης θα είναι θετικότατα για
όλους τους χρήστες και επισκέπτες της περιο-
χής. Τέτοιας μορφής έργα έχει ανάγκη η χώρα,

για να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης και να
βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης των Ελλήνων,
το οποίο έχει αισθητά χειροτερεύσει κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών.

Χρειάζεται επειγόντως «οξυγόνο» στην ελλη-
νική επιχειρηματικότητα και στις πνιγμένες στα
χρέη ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες, οικογε-
νειακές και μη. Διαχρονικά η ελληνική οικονο-
μία, για να αναπτυχθεί, στηριζόταν στις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούσαν τη
ραχοκοκαλιά της. Μαγικές λύσεις δεν υπάρ-
χουν. Αποσπασματικές και πρόχειρες λύσεις δεν
οδηγούν σε βιώσιμα αναπτυξιακά αποτελέσμα-
τα. Απαιτείται κινητοποίηση όλων των υγιών και
δημιουργικών δυνάμεων της οικονομίας σε μια
κοινή συνισταμένη γραμμή με έναν αποκρυ-
σταλλωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, για να γλι-
τώσουμε ό,τι έχει απομείνει από τη χειμαζόμενη
οικονομία μας.

Πρέπει, επιτέλους, να προχωρήσουμε χωρίς
ιδεοληψίες και ενδοιασμούς και, τελικά, να πα-
τηθεί το πλήκτρο RESTART (επανεκκίνηση) στην
οικονομία μας από όσους έχουν τη γνώση και
τη δύναμη να το πράξουν, για να αρχίσει η ανα-
γέννηση της πολύπαθης εθνικής μας οικονο-
μίας, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης
και να επωφεληθεί κυρίως η νέα γενιά, στην
οποία κάθε κοινωνία εναποθέτει τις ελπίδες της
για ένα καλύτερο αύριο. =

* Γιώργος Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος, 
Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ

]Παρά τις υψηλές προσδοκίες της κυβέρ-
νησης για μία λύση πακέτο όσον αφορά

το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης του Μνημο-
νίου που θ΄αφορούσε και το δημόσιο χρέος,
τελικά υπήρξε διάψευση τόσο από τα χείλη του
Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Β. Σόιμπλε
όσο και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων
που συντάχθηκαν με την άποψη ότι είναι πρό-
ωρη μία λύση με μεσοπρόθεσμα μέτρα για το
χρέος.

Επί της ουσίας, η κυβέρνηση εγκλώβισε τό-
σο την Βουλή όσο και τον ελληνικό λαό, νομο-
θετώντας πρόωρα μέτρα 5 δισ. ευρώ σκληρής
λιτότητας, χωρίς κανένα αναπτυξιακό προσα-
νατολισμό, τα οποία υπερβαίνουν την λήξη του
παρόντος προγράμματος προσαρμογής, πάνω
στο αφήγημα των αντιμέτρων αλλά και της
μόνιμης και οριστικής διευθέτησης του χρέ-
ους.

Το αποτέλεσμα λοιπόν της τελικής διαπραγ-
μάτευσης στο Eurogroup όχι μόνο δεν έδωσε
λύση ή ένα χρονοδιάγραμμα μεσοπρόθεσμων
μέτρων ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους,
αλλά δεν έδωσε ούτε το πράσινο φως για την
εκταμίευση της δόσης των 7.4 δισ ευρώ που
πρέπει να λάβει η ελληνική κυβέρνηση για
αποπληρωμή ομολόγων, καθώς απομένουν

ακόμα 25 προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της
αξιολόγησης για τα οποία η κυβέρνηση προ-
φανώς δεν ενημέρωσε κανένα αλλά και δεν
επιτάχυνε για να τα κλείσει εμπρόθεσμα.

Είναι γεγονός, ότι η κυβέρνηση χάνει διαρ-
κώς έδαφος επιμένοντας σε άσκοπες πολιτι-
κές διαπραγματεύσεις με απώτερο στόχο να
κερδίσει δηλώσεις από τους δανειστές εν μέ-
σω δημιουργικής ασάφειας, τις οποίες θα
μπορεί ν’ αξιοποιήσει στο εσωτερικό της χώ-
ρας κατά το δοκούν.

Αυτό ακριβώς επιχείρησε να κάνει με τ’ αν-
τίμετρα  των 7 δισ ευρώ, τα οποία με μεγάλη
πιθανότητα δεν πρόκειται να εφαρμοστούν
ούτε για 1 ευρώ, εφόσον τελούν υπό την έγ-
κριση των δανειστών και συγκεκριμένα του
ΔΝΤ μετά την υπέρβαση του δημοσιονομικού
στόχου του 3.5% πλεόνασμα στο ΑΕΠ για τα
επόμενα 5 χρόνια.

Επίσης είναι εντυπωσιακό ότι στο μέτωπο
των εργασιακών όπου η κυβέρνηση διατυμ-
πάνιζε την επιστροφή στην κανονικότητα των

συλλογικών συμβάσεων, τίποτα απολύτως
δεν συνέβη καθώς θα συνεχίσουν να επικρα-
τούν οι επιχειρησιακές συμβάσεις χωρίς καμία
επεκτασιμότητα, ενώ μπαίνουν στο κάδρο
πλέον και οι ομαδικές απολύσεις με τρίμηνη
προειδοποίηση από τον εργοδότη προς τον
εργαζόμενο.

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση κατάφερε να
δεσμεύσει την χώρα μέσα σ’ένα περιβάλλον
capital controls, υψηλής ανεργίας και έλλει-
ψης ρευστότητας, για οριζόντιες περικοπές
συντάξεων και δραματική αύξηση άμεσης φο-
ρολογίας εισοδήματος μέχρι το 2023, χωρίς
τελικά να λάβει τίποτα απολύτως ως αντάλ-
λαγμα, ενώ χρεώθηκε η χώρα ταυτόχρονα δε-
κάδες δισ. ευρώ από την καθυστέρηση του
κλεισίματος της αξιολόγησης για πάνω από
ένα έτος.

Το χειρότερο απ’όλα βέβαια είναι ότι η χώρα
σύρεται για μία ακόμη φορά αδίκως σε μία πε-
ρίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, όπου όλα τελι-
κά κλείνουν αλλά στην ουσία παραμένουν

ανοιχτά μέχρι την τελική έγκριση των δανει-
στών, με την κοινωνία να μην μπορεί να συ-
νέλθει από τα αλλεπάλληλα σοκ των αυξήσε-
ων της φορολογίας και της συνεχούς μείωσης
του διαθέσιμου εισοδήματος.

Οι αγορές παρά την αρχική ευφορία και
προεξόφληση για το κλείσιμο της αξιολόγη-
σης, ήδη προσαρμόζονται στην μη λύση για το
χρέος, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις τόσο
στις αποδόσεις των ομολόγων και τ’ασφάλι-
στρα κινδύνου αλλά και στο ίδιο το τραπεζικό
σύστημα, με τις τράπεζες να έχουν όλο και με-
γαλύτερη ανάγκη την ακριβή ρευστότητα της
ΕΚΤ για να παραμείνουν ζωντανές στο Ευρω-
σύστημα.

Εν κατακλείδι θα λέγαμε για μία ακόμη φο-
ρά ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται να κινείται
μόνο επικοινωνιακά κερδίζοντας πολιτικό
χρόνο για να παραμείνει στην εξουσία, μέχρι
κάθε φορά να εξαντληθούν τα περιθώρια ορι-
στικοποίησης των αποφάσεων από τους εταί-
ρους που σταδιακά αποδυναμώνουν το αφή-
γημα της κυβέρνησης εις βάρος πάντα του ελ-
ληνικού λαού και της κοινωνικής συνοχής.

Ο Μελέτης  Ρεντούμης είναι οικονομολόγος
τραπεζικός.

Ούτε δόση ούτε χρέος για
την Ελλάδα στο Eurogroup



ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

]«Αυτές τις Θερμοπύλες πολιτισμού, τις
οποίες φυλάσσετε εδώ, το αποδεικνύετε,

και σας το αναγνωρίζουμε απόλυτα. Αυτό ση-
ματοδοτεί η εδώ παρουσία μου σήμερα, δεν εί-
μαι σε επίσημη επίσκεψη άδραξα την ευκαιρία
για να βρεθώ εδώ». Με αυτά τα λόγια έκλεισε
τον σύντομο αλλά μεστό μηνυμάτων χαιρετι-
σμό, με έκδηλη την συγκίνηση του, ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλό-
πουλος στην δεξίωση που παρέθεσε προς τι-
μήν του ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος,
Ευάγγελος Σέκερης. Αναφερόμενος προς τους
παρευρισκομένους ο Πρόεδρος τόνισε πως οι
Έλληνες επιθυμούμε την ειρηνική συμβίωση.
Κάλεσε μάλιστα τη γείτονα «να κάνει όλες εκεί-
νες τις μεταρρυθμίσεις και να σεβαστεί όλους
εκείνους τους κανόνες που την καθιστούν ένα
κράτος το οποίο έχει αυτή την πρόοδο» και
συμπλήρωσε πως «εάν είναι κάτι που θα θεμε-
λιώσει την καλή μας γειτονία και την ειρήνη,
εκείνο που θα μας ενώσει αντί να μας χωρίσει
είναι αυτή η πορεία, αυτός ο κοινός πολιτισμός
που θα πρέπει να αποκτήσουμε σταδιακά». «Η
Τουρκία μέσα από την ιστορία της πρέπει να κα-
ταλάβει ότι το παράθυρο και η πόρτα της προς
τη Δύση είναι η Ελλάδα και είμαστε απόλυτα ει-
λικρινείς και θα συνεχίσουμε να το αποδει-
κνύουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά και υπο-
γράμμισε πως «έχουμε μια νόμιμη σκοπιμότη-
τα, τη σκοπιμότητα της ειρήνης, της ειρηνικής
συμβίωσης, γιατί χωρίς αυτήν όλοι έχουμε να
χάσουμε, κανείς δεν έχει να κερδίσει». Ο κ.
Παυλόπουλος εξήρε το ήθος και την υπομονή
των Ελλήνων που ζουν στην Κωνσταντινούπο-
λη και κάλεσε την Άγκυρα να συνεχίσει τις με-
ταρρυθμίσεις και να σεβαστεί όλους εκείνους
τους κανόνες που την καθιστούν ένα κράτος το
οποίο έχει αυτή την πρόοδο. «Ζείτε σε ένα κρά-
τος το οποίο το σέβεστε στο ακέραιο, μολονότι
πολλά θα έχετε να πείτε για το πώς ως πολίτες
υποστήκατε αυτά που υποστήκατε. Αλλά σε αυ-
τό το κράτος στο οποίο είστε πολίτες, οι περισ-
σότεροι αποδεικνύετε καθημερινά ότι όσο πε-
ρισσότερο σας σεβαστεί τόσο καλύτερα για
εκείνο. Γιατί εσείς, ως Έλληνες στην ψυχή, αλλά
και ως Έλληνες πέρα από την ψυχή και στην κα-
ταγωγή, εκφράζετε όλο τον ευρωπαϊκό και δυ-
τικό πολιτισμό» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας. Εξέχοντα μέλη της ομογενειακής
Κοινότητας, Αρχιερείς του Πατριαρχείου, πολλοί
από τους εδώ εγκατεστημένους Έλληνες πολί-
τες και σχεδόν σύσσωμη η εκπαιδευτική Κοινό-
τητα, ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο τηλε-
φώνημα της τελευταίας στιγμής όπως χαρα-
κτηριστικά είπε ο Πρόεδρος,  που θέλησε να
σφίξει ζεστά το χέρι όλων των παρευρισκομέ-
νων κατά την είσοδο του στα φιλόξενα σαλόνια
του Σισμανογλείου Μεγάρου.

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΛΚΗ

]Νωρίτερα το πρωϊ για πρώτη φορά στην
ιστορία Πρόεδρος της Δημοκρατίας της

Ελλάδας  επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο. Η άφιξή του  κ. Προκόπη Παυλόπουλου
που συνοδευόταν εκ μέρους της ελληνκής κυ-
βέρνησης από τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ.
Τέρενς Κουίκ έγινε με κωδωνοκρουσίες. 

Στην αίθουσα του Θρόνου είχε συνάντηση με
τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τους Ιεράρχες
του Οικουμενικού Θρόνου:

«Ζούμε πραγματικά όλο αυτόν τον αγώνα που
έχετε κάνει. Όχι απλώς τον συμμεριζόμαστε, εμ-
πνεόμαστε από αυτόν. Και θέλω να σας τονίσω
ότι εμείς θεωρούμε -και αυτό είναι κάτι το οποίο
και η τουρκική ηγεσία μπορεί και πρέπει να το
αντιμετωπίζει για το συμφέρον της Τουρκίας-
ότι η παρουσία του Πατριαρχείου, εδώ στην
Κωνσταντινούπολη, είναι ένας από τους ισχυ-
ρότερους δεσμούς που μπορεί να έχει η Τουρ-
κία με τη Δύση και την Ευρώπη. Αυτό πρέπει να
γίνει αντιληπτό και γι αυτό το λόγο πιστεύω ότι
και οι καιροί θα το αποδείξουν και η Τουρκία θα
δώσει τη δυνατότητα στο Πατριαρχείο να ανα-
πτύξει όλη την πνευματική του δραστηριότητα
και όλα εκείνα τα οποία υπολείπονται να γίνουν
Παναγιότατε ιδίως σε ότι αφορά το εκπαιδευτι-
κό έργο» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
για να προσθέσει: «Μιλάω κατά κύριο λόγο για
τη Συνθήκη της Χάλκης. Επαναλαμβάνω, όμως,
γιατί αυτά είναι αυτονόητα πράγματα, ότι για
μας τους Ορθόδοξους Χριστιανούς το Πατριαρ-
χείο είναι η κορυφή εκείνη από την οποία η Ορ-
θοδοξία μπορεί διαχρονικά να εκπέμπει όλα τα
μηνύματα και όλο το πνεύμα, πάνω στο οποίο
στηρίζεται η χριστιανοσύνη».

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος, καλοσώρισε τον κ. Παυ-
λόπουλο και υπενθύμισε την συνάντηση που εί-
χαν στην έναρξη των εργασιών της Αγίας και
Μεγάλης Συνόδου. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στην ομιλία του Προέδρου στο γεύμα που παρέ-
θεσε τότε, τονίζοντας ότι μίλησε “σχεδόν θεολο-
γικά από την καρδιά σας.” είπε χαρακτηριστικά
και συνέχισε: “ Όλα αυτά δημιουργούν γύρω από
το πρόωπό σας μια πάρα πολύ ωραία εικόνα και
ένα πολύ καλό όνομα. Βάζετε την σφαγίδα σας
ανεξίτηλη στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδος.
Είμεθα υπερήφανοι γι' αυτό... Η πόλη μας η ιστο-
ρική και μοναδική έχει σήμερα την  τιμή να υπο-
δέχεται την κορυφή της Ελλάδος και συγχρόνως
ένα ευσευές τεύχος της Εκκλησίας.     Ευχαρι-
στούμε για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας για
τα θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και
της εδώ μικράς ομογενείας. Σας είμεθα ευγνώ-
μονες και ευχόμεθα ο Θε'ός να σας στηρίζει να
σας φωτίζει, να σας καθοδηγεί στο καλό και το
καλύτερο εκάστοτε, επ αγαθώ της Ελλάδος και
των Ελλήνων, εις τους οποίους εν τω πρώσω-
πω σας αποστέλλω την ευχήν και την ευλογίαν
της μητρός εκκλησίας.”

Ο Οικουνενικός Πατριάρχης συνόδευσε τον
Πρόεδρο στην προσκυνηματική του επίσκεψη
στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γε-
ωργίου. Κατά την αναχώρισή του Προέδρου
ήχησαν και πάλι οι καμπάνες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

]Προσκυνηματική επίσκεψη στην Πόλη πραγματο-
ποίησε αυτές τις ημέρες ο πολιτιστικός Σύλλογος

Μακροχωρίου «Το Έβδομον του Βυζαντίου» από την
αθηναϊκή πρωτεύουσα. Ένα πρόγραμμα γεμάτο με συ-
ναντήσεις, μνήμες, συγκίνηση και πολλές επισκέψεις
σε Ρωμαίικου κυρίως ενδιαφέροντος σημεία περιε-
λάμβανε η πενθήμερη επίσκεψη των Μακροχωρητών.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δέρκων, Γέρων Από-
στολος παρέθεσε εορταστικό γεύμα στην αίθουσα τε-
λετών του ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου στο Μπα-

κίρκιοϊ προς τιμήν των επισκεπτών, ενώ προηγήθηκε
προσευχή στην εορτάζουσα ομώνυμη εκκλησία. Κατά
τον χαιρετισμό του, ο οικείος μητροπολίτης, μεταξύ άλ-
λων σχολίασε στο «δύσκολο, επίπονο και πολύπλευρο
έργο το οποίο επιτελεί με πολύ κόπο προς κοινό όφε-
λος η Επιτροπή της Κοινότητος του Μακροχωρίου. Ο
πρόεδρος του Συλλόγου, Αβραάμ Μαντζαρίδης στη
συνέχεια ευχαρίστησε για την υποδοχή και την άψογη
φιλοξενία όλων των μελών. Η εορτή έκλεισε με ζων-
τανό μουσικό πρόγραμμα, χορό και τραγούδι. =

Επίσκεψη τιμής και μνήμης

Μουσική βραδιά 
στο Ζωγράφειο 
Λύκειο
]Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που κά-

λυπταν μουσικές διαδρομές από την όπερα
μέχρι το τανγκό, απόλαυσαν οι παρευρισκόμενοι
στην πασχαλινή συναυλία που πραγματοποιήθηκε
εχθές το βράδυ στο Ζωγράφειο Λύκειο. Θερμά χει-
ροκροτήματα απέσπασαν οι μαθητές και οι καθη-
γητές του μουσικού τμήματος του Πολυτεχνείου
της Πόλης για το πρόγραμμα που παρουσίασαν,
στην κατάμεστη αίθουσα τελετών «Δημήτριος
Φραγκόπουλος». Το πρόγραμμα την καλλιτεχνική
επιμέλεια του οποίου είχε η Lynn Trepel Caglar πε-
ριελάμβανε αποσπάσματα από West Side Story,
Offenbach, J.Strauss, F. Lehar, K. Weill, J.Peter-
sburski, S.Ada, C.R.Rey, αλλά και τραγούδια του
Θεόφραστου Σακελλαρίδη. Άξιοι αναφοράς για τις
υπέροχες ερμηνείες τους οι σολίστες Cansu Baş,
Berna Anıl Özkurt, Ezgi Aydın, Sofia Kazieva, Can
Reha Gün, Faik Mansuroğlu, Devrim αλλά και ο
βιρτουόζος στο πιάνο Nurser Ugan, ενώ σημαντι-
κή ήταν η συμμετοχή για την υλοποίηση του όλου
προγράμματος του Αλέξανδρου Χαρκιολάκη. =

Νέα έκδοση με
σπουδαία υπογραφή 

]Η πρώτη πενταετία παρουσίας στα εκδοτι-
κά δρώμενα εδώ στην Πόλη εόρτασαν ο

Γιώργος Μπενλίσοι και η εταιρεία του «Ιστός» με
μία ιδιαίτερη βιβλιοπαρουσίαση. Το Σάββατο το
απόγευμα στη Σχολή Γαλατά παρουσιάστηκε το
βιβλίο της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίου με τίτλο «Συνάντηση με το
Μυστήριο: Μια Σύγχρονη Ανάγνωση της Ορθο-
δοξίας». Εκτός από τον εκδότη, ομιλητές στην
εκδήλωση ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Προύσης κ. Ελπιδοφόρος και ο Πατέρας Ιωάν-
νης Χρυσαυγής. =

Μουσικολογική Ημερίδα με τη στήριξη 
της Κοινότητας Νεοχωρίου

]Λίγες ημέρες πριν, στον Ιερό
Ναό του Aγίου Γεωργίου Ρο-

τόντα, στην Θεσσαλονίκη, πραγματο-
ποιήθηκε εκδήλωση, με θέμα: «Πέ-
τρος ο Βυζάντιος, Πρωτοψάλτης της
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
(†1808)». Την Μουσικολογική αυτή
Σπουδή διοργάνωσε το Τμήμα Μου-
σικών Σπουδών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την
μουσική δράση του διακεκριμένου
πρωτοψάλτη παρουσίασε ο επίκου-
ρος καθηγητής Εμμανουήλ Γιαννό-
πουλος, ενώ μελοποιήσεις του απέ-
δωσε χορός ψαλτών υπό την διεύ-
θυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
Παναγιώτη Νεοχωρίτη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της
Αγίας και τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ο πρό-
εδρος της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεο-
χωρίου Λάκης Βίγκας, Άρχοντας Μ. Χαρτοφύλακος της Μ.τ.Χ.Ε., μίλησε για τον
Πέτρο Βυζάντιο ο οποίος καταγόταν από το Νιχώρι και η Κοινότητα αποφάσισε
να στηρίξει και οικονομικά την εκδήλωση. =

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ

O Tέρενς Κουίκ στην Χάλκη 

]Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης πραγματοποίησε ο Υφυπ. Εξωτερικών Τέ-

ρενς Κουίκ, όπου τον υποδέχθηκε ο Ηγούμενος Μητροπολίτης
Προύσης κ. Ελπιδοφόρος. Ο κ. Κουίκ ξεναγήθηκε στην Σχολή, επι-
σκέφθηκε την ιστορική βιβλιοθήκη όπου είναι σε εξέλιξη το έργο
της ψηφιοποίησης σπάνιων ή και μοναδικών χειρόγραφων παλαι-
ών βιβλίων.
Ο Σεβ Μητριοπολίτης κ. Ελπιδοφόρος αναφερόμενος στο γεγονός
δήλωσε ότι «η επίσκεψη Ελλήνων αξιωματούχων δίνει στην αδελ-
φότητα της Θεολογικής μας Σχολής μεγάλη χαρά και δύναμη.  Ελ-
πίζουμε αυτό να αποτελέσει το έναυσμα για να αρχίσει και πάλι ο
ελληνικός λαός να επισκέπτεται την Πόλη μας και τη Χάλκη μας».

Τον Υφυπουργό Εξωτερικών συνόδεψαν ο Γενικός Πρόξενος
στη Κωνσταντινούπολη Πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης και η Διευ-
θύντρια του Διπλωματικού του Γραφείου Σύμβουλος Α’ Μάγια Σο-
λωμού.                                                                                                    =



ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

]«Με αυτούς τους στίχους ο ποιητής Ηλίας
Τανταλίδης περιγράφει λογοτεχνικά τον

ιατρό, τον διανοούμενο και λόγιο, το άοκνο και
δραστήριο μέλος της Εκκλησίας και της Ομογέ-
νειας μας, τον ευεργέτη του Ι. Ναού Παναγίας
Κουμαριωτίσσης, Στέφανο Καραθεοδωρή»,
ανέφερε κατά τον εναρκτήριο λόγο του ο πρό-
εδρος της Εφοροεπιτροπής Παναγίας Κουμα-
ριωτίσσης Λάκης Βίγκας για τις διήμερες τιμη-
τικές εκδηλώσεις στις 6-7 Μαΐου που πραγμα-
τοποιήθηκαν στο Νιχώρι. «Η 150η επέτειος μνή-
μης από τον θάνατο του μεγάλου αυτού ανδρός,
η οποία τυγχάνει να συμπίπτει και με την 180η
επέτειο από την ανέγερση του Ναού που ο ίδιος
ευεργέτησε, δίνει στην Κοινότητα μας την ευ-
καιρία της διοργάνωσης διημέρου λατρευτικών
και πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν
αυτού, αλλά και κατ’ επέκταση προς τιμήν όλης
της οικογένειας Καραθεοδωρή, η οποία άρ -
ρηκτα συνδέεται με το Νιχώρι», συμπλήρωσε ο
ομιλητής. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο
το απόγευμα με το Αρχιερατικό τρισάγιο από τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μυριοφύτου και Πε-
ριστάσεως κ.Ειρηναίο, επί του τάφου του ιατρού
Κ.Καραθεοδωρή, στον αυλόγυρο του Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου και τον Μέγα Εσπερινό στον Ι.Ν. Πα-
ναγίας Κουμαριωτίσσης. Ούτε η ανοιξιάτικη κα-
ταιγίδα που βρισκόταν σε εξέλιξη εκείνη την
ώρα δεν εμπόδισε την μεγάλη προσέλευση των
προσκυνητών, περισσότερα από 120 άτομα,
από την Ορεστιάδα αλλά και την Ρωμαίικη Ομο-
γένεια που έδωσαν δυναμικό παρών στις εκδη-
λώσεις. Ακολούθησε δεξίωση των προσκεκλη-
μένων και στη συνέχεια έγινε η έναρξη των ερ-
γασιών της Ημερίδας στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Νεοχωρίου, Μετόχι του Παναγίου Τάφου με την
παρουσία της ΑΠΘ του Οικουμενικού Πατριαρχή
κκ.Βαρθολομαίου. Η άψογα οργανωμένη εκδή-

λωση άνοιξε με τον χαιρετισμό
του Προέδρου της Κοινότητας Λάκη
Βίγκα, ο οποίος μεταξύ άλλων στην μεστή μη-
νυμάτων ομιλία του τόνισε ότι « η Κοινότητα μας
έχει τιμήσει ή πρόκειται να τιμήσει και άλλους
ανθρώπους που συνέβαλαν στην πρόοδο και
την ιστορική της πορεία, όπως τους Αλέξανδρο

Καραθεοδωρή Πασά, Κωνσταντίνο Π. Καβάφη,
Πρωτοψάλτη Πέτρο τον Βυζάντιο, Νεομάρτυρα
Θεόδωρο τον Βυζάντιο, τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη και ρέκτη των γραμμάτων Σαμουήλ
Χαντζερή, τον Χρηστάκη Ζωγράφο και τον ιατρό
Δημήτριο Ζαμπάκο. Παράλληλα με τις γνωστές
προσωπικότητες, επιθυμούμε να εκφράσουμε
σε αυτό το πνευματικό μνημόσυνο και την ευ-
γνωμοσύνη μας προς τους υπόλοιπους αφανείς
εργάτες της Ρωμιοσύνης, όπως τον αείμνηστο
Άλέξανδρο Βεγλερή, ο οποίος, ειρήσθω εν πα-
ρόδω, με έφερε στα νεανικά μου χρόνια σε επα-
φή με την οικογένεια Καραθεοδωρή και την
ιστορία της» συμπλήρωσε. Κλείνοντας, δεν πα-
ρέλειψε ο κ.Βίγκας να εκφράσει ευχαριστίες
προς τους απογόνους της οικογένειας Καραθε-

οδωρή, μέλη της οποίας παρευρέθηκαν και ιδι-
αιτέρως στην Μαρία Παπαδάκη και στον Παύλο
Πηλαβάκη για την πολύτιμη βοήθεια τους στο
όλο εγχείρημα, τον Σεβ. Μητροπολίτη Διδυμο-
τείχου, τον Δήμο Ορεστιάδας, τον Πολιτιστικό
Σύλλογο «Στέφανος Καραθεοδωρής» και όλους
τους εκδρομείς που έφτασαν από την Ελλάδα,
για τους διήμερους εορτασμούς. Ακολούθησε
το καλωσόρισμα του Δημάρχου Σαρίγερ Sukru
Genc αλλά και του Δημάρχου Ορεστιάδας Βα-
σίλειου Μαυρίδη, χωρίς ευτυχώς δυσάρεστες
συνέπειες για τον ίδιο μετά την πρόσκρουση του
με τον πολυέλαιο της εκκλησίας. 

Η συνέχεια, βάσει του προγράμματος περιε-
λάμβανε τις εισηγήσεις των Δρ.Παύλου Πηλα-
βάκη, Στέφανου Γερουλάνου, Ekmeleddin Me-
hmet Ihsanoglu και τέλος του Αλέξη Αλεξαν-
δρή. «Αμφιτρύονες» του επίσημου δείπνου που
ακολούθησε και πραγματοποιήθηκε σε δύο ξε-
χωριστές αίθουσες ξενοδοχείων της περιοχής
ήταν ο Λάκης Βίγκας και ο Βασίλης Μαυρίδης.
Το πρόγραμμα της Κυριακής ξεκίνησε με Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της
Παναγίας, ιερουργούντος του Μητροπολίτου
Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.Δα-
μασκηνού και εκκλησιαζομένου από του Ιερού
Βήματος του Οικουμενικού μας Πατριάρχη. 

Ακολούθησε πατριαρχικό τρισάγιο επί του
τάφου του Στέφανου Καραθεοδωρή, στον αυ-
λόγυρο της Παναγίας όπου επέλεξε και ως
τόπο αναπαύσεως της μονάκριβης θυγατέρας
του, της 20χρονης Σοφίας, της συζύγου του
Λουκίας και μελών της οικογένειας του. Επίσης
έγιναν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης προ-
τομής του σπουδαίου Ευεργέτη, την οποία φι-
λοτέχνησε ο γλύπτης Στάθης Αλεξόπουλος. Τέ-
λος η λιακάδα της ημέρας ευνόησε την υλο-
ποίηση της υπαίθριας προγραμματισμένης
μουσικοχορευτικής παράστασης από τα μέλη
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν.Βύσσας «Στέφα-
νος Καραθεοδωρής». =
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Διεθνική τιμή 
στους κεκοιμημένους του Βαλουκλή

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ 

]Ο Σύνδεσμος βοηθείας απόρων ασθενών και γηροκομουμένων των νοσοκομείων Βαλουκλή
ιδρύθηκε το 1946 και έκτοτε συνεχίζει ανελλιπώς, επί 71 χρόνια, τις δραστηριότητες του

παρέχοντας κάθε μορφής στήριξη και βοήθεια προς τον αναξιοπαθούντα συνάνθρωπο, γηροκο-
μούμενο ή ασθενή του Ιδρύματος. Και βέβαια η εν ζωή φροντίδα συνεχίζεται και προς τους κε-
κοιμημένους του ομώνυμου κοιμητηρίου. Το 2000 ξεκίνησαν οι εργασίες εξωραϊσμού 130
μνημάτων που βρίσκονται γύρω από τον μεγάλο κεντρικό τάφο αφού οι φθορές από το πέρασμα
του χρόνου και το οικονομικό κόστος της επιδιόρθωσης δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση του έργου.
«Ο μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης ανέλαβε με δική του χορηγία την ολοκλήρωση
των εργασιών. Μετά από μελέτη προχώρησε στην τελική διαμόρφωση του χώρου με τις αναγκαίες,
χωματουργικές εργασίες και την εμφύτευση ανθέων» όπως μας δήλωσε η κυρία Μαίρη
Κομοροσάνο, πρόεδρος της Σχολής Γαλατά και Γενική Γραμματέας του δραστήριου Συνδέσμου.
«Αποτελεί τιμή προς τους κεκοιμημένους να παρουσιάζει μία αξιοπρεπή εικόνα η τελευταία τους
κατοικία, τόνισε. Απομένουν ακόμη 65 τάφοι δηλαδή 13 ταφικά συγκροτήματα για να ολοκληρωθεί
το έργο συνολικά και βέβαια η οποιαδήποτε μικρή η μεγαλύτερη δωρεά από ιδιώτες ή εταιρίες θα
ήταν πολύτιμη βοήθεια σε αυτή μας την προσπάθεια». = 

Τιμή στον
Στέφανο
Καραθεοδωρή

Διήμερες λατρευτικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις στο Νιχώρι
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]Καθοριστικό βήμα στη ζωή του έκανε ο Νικόδημο
Σαϊδάμ, με την απόφαση του να ενταχθεί ενεργά

στους κόλπους της Αγίας Εκκλησίας. Αμέσως μετά την τε-
λετή της χειροτονίας του σε διάκονο στον Ι.Ν. της Παναγίας
των Εισοδίων του Πέρα ο πρόεδρος της Κοινότητας Σταυ-
ροδρομίου Γιώργος Παπαλιάρης απευθυνόμενος στον
πατέρα Νικόδημο αλλά και σε όλο το εκκλησίασμα, μεταξύ
άλλων στην ευχετήρια ομιλία του είπε:

«Αγαπητέ Νικόδημε, ο πόθος σου να ενταχθείς στους
μαχητές της Ορθοδόξου Πίστεως και να συγκαταριθμη-
θείς στην ιερώνυμη φάλαγγα της Εκκλησίας εκπληρώ-
νεται αυτή την ημέρα εδώ. Με τη χάρη του Παναγίου και
τελεταρχικού Πνεύματος αξιώθηκες σήμερα την άνοδο
σου στον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Με Θεϊκή πρό-
σκληση ετέθης λύχνος επί την λυχνίαν, για να λάμπεις
μεταξύ των ανθρώπων με το ήθος, τη μόρφωση και το
παράδειγμα της μέχρι τώρα ζωής σου. Σήμερα, μια εποχή
υλιστικών απολαύσεων και εγωκεντρισμού, σε μια κοι-
νωνία που απομακρύνεται από κάθε πνευματική και με-
ταφυσική ανησυχία, οι κληρικοί πρέπει να είναι τα οδο-
φράγματα του πνεύματος, που θα κρατήσουν άμυνα στην
επέλαση του κακού, στη σαρωτική πνοή του υλισμού και
του μηδενισμού. Απαιτείται αγώνας στην καθημερινότη-
τα. Κι εσύ το γνωρίζεις καλά αφού εργάστηκες ήδη σκλη-
ρά για να κερδίσεις τα προς το ζην παράλληλα με τις άρι-
στες σπουδές σου. Ψηλά λοιπόν να κρατάς πάντοτε τη
δάδα της πίστης και της αρετής όπως σε δίδαξαν οι γο-
νείς σου, για να φωτίζεις στο πέρασμα σου το ποίμνιο
σου. Άσκησε, αγαπητέ Νικόδημε, τον εαυτό σου στην τα-
πείνωση και την υπακοή. Αμφότερα είναι θεία. Είμαι σί-
γουρος ότι όλα αυτά και πολλά ακόμη σου έχει μεταλαμ-
παδεύσει και ο “πνευματικός σου σύμβουλος” ο Πατέρας
Δημήτριος Μαγιόγλου όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι
δίπλα του. Έχω ακράδαντη την πεποίθηση ότι με τη βοή-
θεια του Θεού θα αναδειχθείς αντάξιος των προσδοκιών
της Εκκλησίας μας. Ασφαλή εχέγγυα δόκιμης σταδιοδρο-

μίας αποτελούν η ενάρετη πολιτεία σου, η μόρφωση σου,
το ακέραιο του χαρακτήρα σου, η οικογενειακή σου ζωή
πλάι στην σύζυγο σου Μαρία και στον υιό σου Μάρκο.
Κλείνοντας να σου ευχηθώ εξ ονόματος όλης της Κοινό-
τητας «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ Κοινωνία τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά σοῦ. Άξιος.! » Κ.Π.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

w Κύριε Γιαννόπουλε ξέρω ότι ξύνουμε
πληγές αλλά είναι σημαντικό να μάθουν
όλοι πώς και γιατί ξεκίνησε να υπάρχει
στη ζωή μας «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙ-
ΟΥ»

Η ιστορία του οργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» ξεκίνησε από τον γιο μου τον Ανδρέα.
Ο Ανδρέας γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1985.
Από μικρός ήταν ένα παιδί με ιδιαίτερες ευαι-
σθησίες και με τις «μικρές» του δυνάμεις πρό-
σφερε αγάπη και χαμόγελα σε όλους όσοι ήταν
δίπλα του! Είχε την αγαπημένη του οικογένεια,
τους φίλους του, τους συμμαθητές του, το δικό
του σκυλάκι, που φρόντιζε και αγαπούσε. Είχε
τα δικά του όνειρα, τα δικά του θέλω, όλη τη
ζωή μπροστά του. 

Ο Ανδρέας αρρώστησε το 1994 και από την
πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή αντιμετώπισε
την ασθένειά του με θάρρος και αξιοπρέπεια,
συνεχίζοντας να προσφέρει δύναμη και χαμό-
γελο στους γύρω του. Το Νοέμβριο του 1995 ο
Ανδρέας αποτύπωσε το όραμά του στο προσω-
πικό του ημερολόγιο. Επιθυμία του να ιδρυθεί
ένας σύλλογος για να έχουν όλα τα παιδιά ένα
ΧΑΜΟΓΕΛΟ! 

Ωστόσο ο Ανδρέας δεν στάθηκε μόνο εκεί αλ-
λά μοιράστηκε την επιθυμία του δημόσια, στην
εκπομπή «Κόκκινη Κάρτα» του Γιώργου Παπα-
δάκη στον ΑΝΤΕΝΝΑ. Από την πρώτη στιγμή
όλοι οι συντελεστές της εκπομπής «αγκάλια-
σαν» τον Ανδρέα και έκαναν ό,τι ήταν εφικτό για
να ακουστεί η φωνή του! Κι όταν έφτασε η στιγ-
μή που η φωνή του δεν έβγαινε, με μια χαρα-
κτηριστική κίνηση ζωγράφισε ένα χαμόγελο στο
δικό του πρόσωπο, ζητώντας όλα τα παιδιά του
κόσμου να αποκτήσουν το δικαίωμα να χαμο-
γελούν ευτυχισμένα. 

Η απήχηση που είχε η εκπομπή ήταν πραγμα-
τικά ανέλπιστη! Στην Ελλάδα, στην Κύπρο αλλά
και σε ολόκληρο τον κόσμο οι Έλληνες συγκλο-
νίστηκαν και από την πρώτη στιγμή έσπευσαν
με κάθε τρόπο να στηρίξουν το όραμα του Αν-
δρέα. Του Ανδρέα «όλων μας», όπως χαρακτη-
ριστικά είπε ο Γιώργος Παπαδάκης στην εκπομ-
πή. 

Σε λιγότερο από ένα μήνα, ο 10χρονος Αν-
δρέας έφυγε από τη ζωή … αφήνοντας όμως
πίσω του: «Το Χαμόγελο του Παιδιού»! Το ημε-
ρολόγιό του είναι η κληρονομιά μας. Και το χα-
μόγελο που ζωγράφισε στο δικό του πρόσωπο,
έγινε το χαμόγελο και η ελπίδα για τα εκατοντά-
δες παιδιά που κινδυνεύουν στην Ελλάδα. 

Ας ακολουθήσουμε όλοι την προτροπή του:
«Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε, αν ενωθούμε
όλοι θα τα καταφέρουμε»! 

w «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» καλώς ή
κακώς είναι στο μυαλό κάποιων ανθρώ-

πων μόνο για συγκεκριμένες δράσεις. Θα
θέλατε να μας εξηγήσετε λίγο πιο αναλυ-
τικά τι ακριβώς κάνει «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί ολοκλη-
ρωμένες, αποτελεσματικές και άμεσες δράσεις
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση συγκε-
κριμένων φαινομένων που απειλούν τα παιδιά,
πανελλαδικά, 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες τη
μέρα, δωρεάν. 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται δίπλα
σε κάθε παιδί θύμα Βίας, δίπλα σε κάθε παιδί
θύμα Εξαφάνισης, δίπλα σε κάθε παιδί με προ-
βλήματα Υγείας και δίπλα σε κάθε παιδί που βρί-
σκεται ή απειλείται να βρεθεί σε κατάσταση
Φτώχειας, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρή-
σκευμα. Οι δράσεις υλοποιούνται από το εξειδι-
κευμένο επιστημονικό προσωπικό του οργανι-

σμού με την παράλληλη πολύτιμη υποστήριξη
εθελοντών. Καθοριστικό ρόλο στις δράσεις δια-
δραματίζουν τα εξειδικευμένα υλικοτεχνικά μέ-
σα και οι μοναδικές τεχνολογίες που διαθέτει ο
οργανισμός, όλα αποτέλεσμα χορηγιών. 

w Η οικονομική κρίση έχει «τσακίσει» στην
κυριολεξία ανθρώπους, δομές, πολιτικές
και στρατηγικές που υπήρχαν ως προς το
κοινωνικό κράτος. Ποια είναι τα προβλή-
ματα και ποιες οι ανάγκες πλέον που πρέ-
πει να εστιάσουμε

Τα προβλήματα μας είναι όπως είναι και τα
προβλήματα μιας απλής οικογένειας. Απλά εμείς
είμαστε μια πολύτεκνη οικογένεια με 350 παι-
διά και αγωνιούμε καθημερινά για τα πιο απλά
που είναι το φαγητό τους μέχρι τα πολύπλοκα
που αφορούν τις θεραπείες των παιδιών που

έχουν πρόβλημα υγείας. Εκτός από τα δικά μας
παιδιά, στηρίζουμε περίπου 10.000 οικογένειες
με είδη πρώτης ανάγκης για να μπορέσουν να
σταθούν ενωμένες με όσο το δυνατόν λιγότερα
προβλήματα διαβίωσης. «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» προσπαθεί καθημερινά να βρει τόσο οι-
κονομικούς πόρους όσο και υλική ενίσχυση για
να μπορέσει να συνεχίσει το δύσκολο έργο του. 

Αυτό που συνειδητοποιώ με το πέρασμα του
χρόνου είναι το πόσο εύκολο είναι να «συνηθί-
ζουμε» τις φρικτές σκηνές που βλέπουμε καθη-
μερινά: προσφυγόπουλα που πεθαίνουν στο
δρόμο της νέας τους ζωής, παιδιά να κακοποι-
ούνται από το οικογενειακό τους περιβάλλον,
παιδιά να ζητιανεύουν στο δρόμο και τόσα άλ-
λα. Με φοβίζει αυτή η «συνήθεια» γιατί σημαίνει
ότι ο κόσμος δεν αντιδρά σε κάτι που έχει συ-
νηθίσει. Για να σώσουμε όμως τα παιδιά που
κινδυνεύουν ΠΡΕΠΕΙ να αντιδρούμε και να κι-
νητοποιούμαστε. Για αυτό λειτουργεί και η
«Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS
1056» όπου μπορεί να καλέσει ο καθένας,
ανώνυμα, δωρεάν, όλο το 24ωρο, και να μας
ενημερώσει για οποιοδήποτε περιστατικό αφο-
ρά παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο. 

w Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ τι χρειάζε-
ται για να σταθεί πάντα δίπλα σε όσους το
έχουν ανάγκη 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», με μόνους χρη-
ματοδότες τους πολίτες και τις εταιρείες, βρί-
σκεται μετέωρο, διανύοντας μια ιδιαίτερα δύ-
σκολη περίοδο, γεγονός που αποτυπώνεται έν-
τονα και στα οικονομικά του αποτελέσματα. Οι
μέχρι τώρα υποστηρικτές μας βρέθηκαν οι ίδιοι
σε δεινή θέση και σε πολλές περιπτώσεις ζήτη-
σαν την κάθε είδους υποστήριξη από εμάς! Ο
αγώνας για την οικονομική μας επιβίωση, είναι
καθημερινός και δύσκολος. Θα ήθελα να τονί-
σω ότι για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αυτό που

Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

Το Χαμόγελο του Παιδιού ξεκίνησε ως όραμα
ενός 10χρονου και σήμερα 
είναι το σπίτι χιλιάδων παιδιών 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκίνησε από το όραμα ενός 10χρονου παιδιού του μι-
κρού Ανδρέα ο οποίος λίγο πριν φύγει από αυτή τη γη για τη γειτονιά των αγγέλων
αποτύπωσε την επιθυμία του όλα τα παιδάκια του κόσμου να μπορούν να χαμογελούν.
Ένα όραμα ισάξιο μεγάλων ηγετών που τους κατέγραψε η ιστορία. Ο Ανδρέας Γιαννό-
πουλος ήταν ένας μικρός ηγέτης με μεγάλη καρδιά και πολύ μεγάλα όνειρα. Ο πατέρας
Γιαννόπουλος έκανε πραγματικότητα αυτό το όνειρο με τη βοήθεια του κόσμου και μέχρι
σήμερα παλεύει αυτό το όνειρο να μείνει ζωντανό. Ένα όνειρο που έχει δώσει αγάπη,
στοργή, άπλετη βοήθεια και ζωή σε χιλιάδες παιδάκια ανεξαρτήτου χρώματος, κατα-
γωγής και θρησκείας. Σε χιλιάδες οικογένειες που η μοίρα τους έδειξε το σκληρό της
πρόσωπο. Ο Ανδρέας ζει μέσα από αυτό το όραμα στις καρδιές όλων όσων έχουν λάβει
όλα αυτά τα χρόνια βοήθεια από το «Χαμόγελο του Παιδιού». Και με τη βοήθεια όλων
μας, αυτό το όραμα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει ΖΩΗ σε όλα τα παιδάκια που
έχουν ανάγκη. Ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ο άνθρωπος που μέσα από τον πόνο του
δημιούργησε μια κοιτίδα χαράς και αγαλλίασης για τα παιδάκια των άλλων, έκανε μια
μικρή αναδρομή στο χθες ενώ, αναφέρθηκε και στο σήμερα έτσι ώστε, αυτοί που γνώ-
ριζαν το Χαμόγελο του Παιδιού να θυμηθούν και πάλι το έργο του αλλά και να το γνω-
ρίσουν οι νεότεροι. 



]Με αφορμή την έναρξη των Πανελλήνιων εξετάσεων σε
λίγες μέρες καθώς και τη συμπλήρωση των

μηχανογραφικών που θα ακολουθήσουν, η συζήτηση για τις εκ-
παιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων έρχεται
πάλι στο προσκήνιο. Κατά την εφηβεία, το νεαρό άτομο καλείται
να λάβει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του επιλέγοντας
σπουδές και επάγγελμα, αποφάσεις καθόλου εύκολες, καθώς
συμπίπτουν με ραγδαίες βιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές στη
ζωή του.

Η λήψη απόφασης είναι μια διαδικασία επιλογής και εύρεσης
λύσης ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές. Το άτομο προσπαθεί να
βγει από τη γνωστική ασυμφωνία στην οποία βρίσκεται και να
καταλήξει κάπου. Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί την πρώτη
πιο σημαντική και δύσκολη απόφαση του ατόμου, η οποία έιναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητα και την προσωπικότητά
του. Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες για τον τρόπο λήψης από-
φασης, όπως η λογική και η συναισθηματική θεώρηση, η ορθο-
λογική και η διαισθητική. Για να γίνει σωστή επιλογή απαιτείται
συναισθηματική ωριμότητα, πληροφόρηση, νηφαλιότητα καθώς
και ο συνδυασμός γνωστικού και συναισθηματικού στοιχείου.

Οι έφηβοι επηρεάζονται τόσο από εσωτερικούς τόσο και από
εξωτερικούς παράγοντες για τη λήψη των αποφάσεών τους. Οι
εσωτερικοί σχετίζονται με την προσωπικότητα, τα χαρακτηριστικά
τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις αξίες τους, τις ικανότητές τους,
τους βαθμούς στα μαθήματα, την εμπειρία της σχολικής ζωής. Οι
εξωτερικοί παράγοντες αφορούν τα κοινωνικά στερεότυπα, την
επιρροή από φίλους και κοινωνικό περίγυρο, την κοινωνικοοικο-
νομική κατάσταση, την ανεργία, τις επαγγελματικές προοπτικές,
τα πρότυπα που προβάλλονται στα ΜΜΕ.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους εφήβους στις αποφά-
σεις τους για το μέλλον τους; Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε
δίπλα και όχι απέναντί τους. Οι έφηβοι έχουν ανάγκη από απο-
δοχή και στήριξη, κατανόηση και αγάπη. Χρειάζεται να νιώθουν
ότι έχουν υποστήριξη στη λήψη των αποφάσεών τους. Μην ξε-
χνάμε ότι το μέλλον τους αφορά και είναι στα χέρια τους. Η τε-
λική επιλογή είναι δική τους, όπως δικές τους θα είναι και οι ευ-
θύνες των επιλογών. Οι έφηβοι αποζητούν την αυτονομία και
τη δικαιούνται, αλλά χρειάζονται και τα όρια καθώς αυτά τους
δίνουν ασφάλεια.

Ποια πρέπει να είναι λοιπόν η στάση των γονέων στη λήψη
επαγγλεματικών αποφάσεων των παιδιών τους; Σημαντική είναι
η δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης ήδη από τις μι-
κρές ηλικίες. Ο γονιός μπορεί να βοηθήσει το παιδί του να διε-
ρευνήσει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και να αποδεχτεί
τον εαυτό του, να το παρακινήσει να κυνηγήσει τα όνειρά του, να
το ενθαρρύνει να προσπαθεί συνέχεια και να μην παραιτείται εύ-
κολα από τους στόχους του. Ο ρόλος των γονέων πρέπει να είναι

υποστηρικτικός και στο θέμα της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρω-
σης για τις σχολές και τα επαγγέλματα με την αξιοποίηση των κα-
τάλληλων πηγών πληροφόρησης. Οι γονείς μπορούν να ενθαρ-
ρύνουν τα παιδιά τους να παρακολουθούν προγράμματα Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού και να συζητούν μαζί τους με γό-
νιμο και δημοκρατικό διάλογο. Αντενδείκνυνται ο αυταρχικός
τρόπος διαπαιδαγώγησης και η επικριτική στάση των γονέων, η
υπερπροστατευτικότητα καθώς μπορεί να οδηγήσει είτε σε υπερ-
βολική αντίδραση του νέου είτε σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, η προσ-
δοκία του γονέα να εκπληρώσουν τα παιδιά τις δικές του ανεκ-
πλήρωτες επιθυμίες και όνειρα καθώς και η τάση των γονιών να
αναλαμβάνουν πλήρως οι ίδιοι την επιλογή επαγγέλματος των
εφήβων.

Η επιλογή επαγγέλματος μπορεί με την συνεργασία και την θε-
τική και υποστηρικτική στάση του γονέα, να γίνει μια δημιουργική
και ευχάριστη διαδικασία, μια ευκαιρία να γνωρίσει ο έφηβος τον
εαυτό του καλύτερα, να αποκτήσει υπεύθυνη στάση στις επιλογές
του και να μάθει πώς να θέτει στόχους και να τους πετυχαίνει.
Με τον τρόπο αυτό θα αναπτύξει δεξιότητες που θα του φανούν
χρήσιμες στην υπόλοιπη ζωή του και θα συμβάλλουν στο να εξε-
λιχθεί σε έναν υπεύθυνο και δημιουργικό ενήλικα. Ας αφήσουμε
λοιπόν τους εφήβους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Εμείς
ως γονείς θα είμαστε δίπλα τους ακούραστοι συμπαραστάτες και
αρωγοί στη διαδρομή αυτή με το εξής σύνθημα: προχώρα, πίστε-
ψε στον εαυτό σου, άδραξε το μέλλον σου…βρες το επάγγελμα
που σου ταιριάζει…γιατί η επιτυχία είναι επιλογή και η επιλογή εί-
ναι δική σου! =
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, 
MSC ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

αποτελεί διαχρονικά μεγάλη πρόκληση είναι η
κάλυψη της λειτουργίας κάθε δράσης μας και
του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού
που την υλοποιεί. 

w Τόσα χρόνια αγώνα και αγωνίας τι είναι
αυτό που σας κρατά στη δράση

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι το όραμα
του 10χρονου γιου μου που λίγο πριν φύγει από
τη ζωή, μου έδωσε την «εντολή» για ένα σύλ-
λογο που θα προσφέρει απλόχερα αγάπη, στορ-
γή, ενδιαφέρον και σεβασμό σε όλα τα παιδιά!
Ο Ανδρέας έδωσε την «εντολή» και μέχρι σήμε-
ρα –και μέχρι το τέλος- θα την ακολουθώ ευλα-
βικά προσπαθώντας να την υλοποιήσω. Μαζί με
εμένα και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που μοιρα-
ζόμαστε το ίδιο όραμα: το Χαμόγελο κάθε παι-
διού! 

w Πρόσφατα αντιμετωπίσατε ένα σοβαρό
πρόβλημα υγείας. Τι είναι αυτό που σας
φοβίζει και τι είναι αυτό που σας δίνει δύ-
ναμη 

Αυτό που με έμαθαν οι γιατροί μου είναι ότι η
αισιοδοξία είναι βασικό «συστατικό» στη θερα-
πεία και στην καλή ανάρρωση και φυσικά ότι η
πρόληψη σώζει ζωές. Κοινότοπο αλλά τελικά

τόσο αληθινό! Η αγάπη που πήρα πρώτα από τα
παιδιά που μεγαλώνουν ή μεγάλωσαν στα Σπί-
τια μας, τους ανθρώπους μου στο Χαμόγελο,
τους χιλιάδες φίλους πραγματικά με γέμισε αι-
σιοδοξία και θετική ενέργεια και πιστεύω ότι
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καλή πορεία που
ακολούθησε.

Τους φόβους μου ή καλύτερα τις ανησυχίες
μου σε μία κίνηση αυθόρμητη και ειλικρινή,
όπως άλλωστε πάντα κάνω, επέλεξα να τους
δημοσιοποιήσω. Θεώρησα ότι όφειλα να το κά-
νω απέναντι στα παιδιά που μεγαλώνουν στα
Σπίτια μας, απέναντι στα παιδιά που στηρίζουμε
μέσα από τις δράσεις μας, απέναντι σε όλους
όσοι μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, απέ-
ναντι στους ανθρώπους μου, τους εργαζόμε-
νους. 

Ανησυχώ γιατί «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
που έχει “εδραιωθεί” στη συνείδηση του κόσμου,
που το τιμά κάθε μέρα με την εμπιστοσύνη και
την αγάπη του, δεν έχει γίνει τελικά αντιληπτό
από το κράτος. Δεν έχει θωρακιστεί, δεν έχει
αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε και δυ-
στυχώς μετά από 22 χρόνια σκληρής δουλειάς
μία Υπουργική απόφαση μπορεί να το κλονίσει.

Είμαστε, όμως, δυνατοί και συνεχίζουμε με
αισιοδοξία

ΤΟ 2016 «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΒΡΕΘΗΚΕ ΔΙΠΛΑ 
ΣΕ 100.392 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ:

43.856 παιδιά θύματα βίας
(http://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias/)
27.900 παιδιά με προβλήματα υγείας
(http://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-me-provlimata-igeias/)
170 παιδιά θύματα εξαφάνισης
(http://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia/)
22.724 παιδιά που ζουν ή απειλούνται από
συνθήκες φτώχειας (http://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-se-ftocheia/)



]Ο γνωστός επίκουρος καθηγητής γυναικο-
λογίας κ. Ζήσης Παπαθανασίου και η δημο-

σιογράφος Υγείας κ. Φλώρα Κασσαβέτη ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους για να μας διδάξουν
πώς μπορούμε να διατηρήσουμε υγιή τη σχέση
μας και να αποφύγουμε την αποξένωση και την
αποτυχία.
Μέσα από το βιβλίο
«ΟΙ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ
ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ»
που κυκλοφορεί από
τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ
απαντώνται ερωτή-
ματα όπως, γιατί οι
σχέσεις των δύο φύ-
λων γίνονται όλο και
πιο δύσκολες; Γιατί η
απόσταση μεταξύ
τους μεγαλώνει χω-
ρίς να γεφυρώνεται
από την καλύτερη
παιδεία, την ενημέ-
ρωση και την ευκο-
λία επικοινωνίας
που παρέχουν τα μέ-
σα κοινωνικής δι-
κτύωσης; Ποια είναι
η ιδανική απόσταση
μεταξύ των δύο συντρόφων για υγιή ερωτική σχέση;
Τι κάνουμε όταν από εραστές γινόμαστε ξένοι στο ίδιο
σπίτι; Κι επιτέλους τι φταίει και καταλήγουμε μόνοι;
Γιατί το σεξ απογοητεύει όλο και μεγαλύτερο αριθμό
ατόμων; Μα και ακόμα όταν «απογειώνει» γιατί εξα-
νεμίζεται τόσο γρήγορα; 
Κύριος συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Ζήσης Παπα-
θανασίου, ο οποίος μας ταξιδεύει στο παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον των ερωτικών σχέσεων, του γά-
μου και της οικογένειας μέσα από την τεράστια πείρα
του ως Επίκουρος Καθηγητής Γυναικολογίας και Πρό-
εδρος του Ελληνικού Σεξολογικού Ινστιτούτου και την
εύστοχη ματιά του παρατηρητή. 
Βοηθός και συνοδοιπόρος στη συγγραφή του βιβλίου,
η δημοσιογράφος Φλώρα Κασσαβέτη, η οποία έχει
ασχοληθεί ιδιαίτερα με το κομμάτι της υγείας, της ψυ-
χολογίας, του έρωτα και του σεξ. 
Ένα βιβλίο που απευθύνεται σε όλους και για όλα. Είτε
είστε μοναχικοί, ελεύθεροι, σε σχέση, παντρεμένοι,
χωρισμένοι, με ή χωρίς παιδιά, στο πλαίσιο της οικο-
γένειας, έξω από αυτή ή με στόχο αυτή. Όποιος κι αν
είναι ο σεξουαλικός σας προσανατολισμός και ο προ-
σωπικός σας ηθικός κώδικας. Είτε είστε οπαδοί του
έρωτα, είτε στέκεστε απέναντί του με σκεπτικισμό, οι
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ είναι ένα βιβλίο
που θ’ αλλάξει την οπτική σας για τις σχέσεις ενώ ταυ-
τόχρονα θα αποτελέσει στα χέρια σας ένα πρακτικό
εγχειρίδιο για οτιδήποτε σας προβληματίζει σχετικά
με αυτές. Με έρευνες, τεστ και απολαυστικές μαρτυ-
ρίες, αλλά κυρίως με λόγο κατανοητό άμεσο και αλη-
θινό, που θα απολαύσετε από την πρώτη σελίδα μέχρι
την τελευταία. Ένα βιβλίο πολυδιάστατο και πολυχρη-
στικό όπως ο κόσμος που ζούμε! =
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ΝΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & OMOΡΦΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΦΟΥΜΑΡΙΚΟ
ΔΙΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑ

]Η Biogen (NASDAQ: BIIB)
ανακοίνωσε νέα δεδομένα

από την καθημερινή κλινική
πρακτική που καταδεικνύουν ότι
η αντιμετώπιση με τις θεραπείες
της για την πολλαπλή
σκλήρυνση (ΠΣ), τον Φουμαρικό
Διμεθυλεστέρα και τη
Ναταλιζουμάμπη, μπορεί να
βελτιώσει την πορεία των
ασθενών με υποτροπιάζουσα
ΠΣ. Τα δεδομένα αυτά
παρουσιάστηκαν στην 69η
ετήσια συνάντηση της
Αμερικανικής Ακαδημίας
Νευρολογίας (AAN) στη
Βοστόνη. Η ΠΣ είναι μία χρόνια
νόσος, η οποία προσβάλλει το
κεντρικό νευρικό σύστημα,
προκαλεί σε αυτό φλεγμονή και
συχνά οδηγεί σε αναπηρία. Η
έναρξη μιας κατάλληλης
τροποποιητικής της νόσου
θεραπείας έγκαιρα μετά τη
διάγνωση, έχει δείξει ότι
επιβραδύνει τη σωματική και
γνωσιακή επιδείνωση και μπορεί
να αποτρέψει τη συσσώρευση
αναπηρίας, επιτρέποντας στους
ασθενείς να παραμείνουν
ενεργοί και δραστήριοι για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
«Τα νέα δεδομένα από την
καθημερινή κλινική πρακτική για
τον Φουμαρικό Διμεθυλεστέρα
και τη Ναταλιζουμάμπη, που
παρουσιάστηκαν στο συνέδριο
AAN, τονίζουν τη σημασία της
έγκαιρης έναρξης
αποτελεσματικής θεραπείας στην
πορεία της νόσου ενός ασθενή»,
δήλωσε η Kate Dawson, M.D.,
Αντιπρόεδρος Ιατρικού Τμήματος
της Biogen στις ΗΠΑ. «Η έγκαιρη
αντιμετώπιση με τις κατάλληλες
θεραπείες μπορεί να συμβάλλει
στον περιορισμό της φλεγμονής
που προκαλείται από την ΠΣ και
να καθυστερήσει τη
μακροχρόνια αναπηρία για τα
άτομα που πάσχουν από τη
νόσο». =

ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

]Πρόκειται για το συνδυασμό των δραστικών ουσιών υδροχλωρικής ναλτρε-
ξόνης/ υδροχλωρικής βουπροπιόνης της Valeant/PharmaSwiss Ελλάδας,

Κύπρου & Μάλτας που απευθύνεται σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ενήλικες,
ως συμπλήρωμα μιας δίαιτας μειωμένων θερμίδων και φυσικής άσκησης. Πιο συγ-
κεκριμένα ο συνδυασμός υδροχλωρικής ναλτρεξόνης/υδροχλωρικής βουπροπιόνης
είναι εγκεκριμένος (από τον FDA και από τον EMA) για χρήση σε ενήλικες ασθενείς
(ηλικίας 18 ετών και άνω), με αρχικό δείκτη μάζας σώματος 30 ή μεγαλύτερο.
Μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε άτομα με δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 27 και 30,
εάν έχουν πρόσθετες σχετιζόμενες με το βάρος παθήσεις, όπως ελεγχόμενη υψηλή
αρτηριακή πίεση (υπέρταση), διαβήτη τύπου 2 ή υψηλά επίπεδα λιπιδίων (λίπους)
στο αίμα. Η ανάγκη συνεχιζόμενης θεραπείας θα πρέπει να αξιολογείται μετά από
16 εβδομάδες και να επαναξιολογείται ετησίως. Το φάρμακο αυτό δρα σε περιοχές
του εγκεφάλου που εμπλέκονται στον έλεγχο της πρόσληψης τροφής και της
δαπάνης κατανάλωσης ενέργειας. Διατίθεται υπό μορφή δισκίων παρατεταμένης
αποδέσμευσης. Κάθε δισκίο περιέχει 8 mg υδροχλωρικής ναλτρεξόνης, ισοδύναμα
με 7,2 mg ναλτρεξόνης, και 90 mg υδροχλωρικής βουπροπιόνης, ισοδύναμα με
78 mg βουπροπιόνης και χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Οι δραστικές ουσίες
του φαρμάκου (ναλτρεξόνη/βουπροπιόνη), έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας μεμο-
νωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλες χρήσεις (ναλτρεξόνη: το 1989 εγκρίθηκε
στην Αυστρία ως επιπρόσθετη θεραπεία για τη διακοπή του αλκοόλ/ βουπροπιόνη:
το 1999 εγκρίθηκε στην Ολλανδία για τη διακοπή του καπνίσματος), ενώ στην
Αμερική ο συνδυασμός υδροχλωρικής ναλτρεξόνης/ υδροχλωρικής βουπροπιόνης
για τη θεραπεία της παχυσαρκίας, έχει περισσότερο από 2,5 χρόνια κυκλοφορίας
και περισσότερο από 1,4 εκ. ασθενείς. =
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ΤΟ «ΜΑΓΙΚΟ» 
ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ ΕΥΕΞΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
Η ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

]Καθημερινά το δέρμα βάλλεται από
περιβαλλοντικές επιθέσεις που προ-

καλούν ορατά σημάδια γήρανσης όπως
το μπλε φως των οθονών (κινητών τηλε-
φώνων, υπολογιστών), ο καπνός από τσι-
γάρα, η ρύπανση από τις εκπομπές καυ-
σαερίων, η υπέρυθρη ακτινοβολία από
ηλεκτρικές συσκευές όπως φούρνοι μι-
κροκυμάτων και φυσικά η ηλιακή ακτινο-
βολία UV. Αυτό οδήγησε τη Murad να σχε-
διάσει ένα επαναστατικό προϊόν που θα
προστατεύει σφαιρικά την επιδερμίδα το:
City Skin® Age Defense Broad Spectrum
SPF 50 PA++++ Ένα πολυδραστικό προϊόν
με 100% φυσικά αντηλιακά φίλτρα, υπερ-
βαίνει σε δράση ένα απλό αντηλιακό και
προσφέρει πλήρη προστατευτική ασπίδα
από τις 5 κύριες περιβαλλοντικές
επιθέσεις: μπλε φως, ρύπανση, υπέρυθρη
ακτινοβολία, UVA, και UVB. Έχει διακριτική
ιριδίζουσα φόρμουλα η οποία ομαλοποιεί
τυχόν δυσχρωμίες, δίνει ροδαλό νεανικό
χρώμα στην επιδερμίδα και την κάνει να
ακτινοβολεί! Το βρίσκετε: Σε χώρους αι-
σθητικής και στο www.murad.gr

ΈΝΑ ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

]Ένα νέο συμπλήρωμα διατροφής με την ονομασία
Meritene® αναπτύχθηκε από την Nestlé Health Scien-

ce και διατίθεται στην αγορά από τη φαρμακευτική εταιρεία
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο συμπλή-
ρωμα το οποίο περιλαμβάνει εκτός από πρωτεΐνες ένα
πλούσιο αριθμό βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων ικανά
όλα μαζί να προσφέρουν στον οργανισμό μας την απαραί-
τητη τόνωση και τη δύναμη που χρειάζεται να ανταπεξέλθει
στη δύσκολη καθημερινότητα και διαύγεια σκέψης. Συγκε-
κριμένα το Meritene® περιέχει 19 βιταμίνες και μέταλλα,
συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών B2, B6 και B12, που
μειώνουν το αίσθημα της κόπωσης, ενώ αντίθετα από άλλα
συμπληρώματα περιέχει υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες (γά-
λακτος), οι οποίες βοηθούν στη διατήρηση της μυϊκής
μάζας που μειώνεται 1-2% ανά έτος στους ανθρώπους
άνω των 50 ετών. Επιπλέον, περιέχει Βιταμίνη D, κάλιο,
μαγνήσιο και ασβέστιο, που βοηθούν στην ομαλή
λειτουργία των μυών, ενώ ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο
ενισχύουν την ομαλή σύνθεση των πρωτεϊνών. Το προϊόν
δεν περιέχει γλουτένη ούτε έχει προσθήκη ζάχαρης πέρα
από τα φυσικά σάκχαρα του ίδιου του γάλακτος. Και διατί-
θεται σε τρεις γεύσεις: σοκολάτα, βανίλια και καφέ. =

ΚΡΕΜΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ

]Η κρέμα Εlix, η οποία διατίθεται από τα ελληνικά φαρ-
μακεία και από την Genomed, προσφέρει ανακούφιση

και τόνωση σε δέρμα με πληγές, εγκαύματα, χρόνια
προβλήματα όπως έλκη διαφόρων αιτιολογιών, κατακλίσεις,
αιμορροΐδες, πληγές διαβητικών. Ενδυναμώνει, επίσης, τα πά-
σχοντα σημεία και διατηρεί το δέρμα σε καλή κατάσταση. Πε-
ριέχει εκχυλίσματα των φυτών Alkanna tinctoria, Calendula
officinalis, Picea excelsa, Betula Pubescens. Μπορείτε να προ-
μηθευτείτε την κρέμα από το φαρμακείο
ή με τηλεφωνική παραγγελία στο
210 93 19 050

ΝΕΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ

]Μια νέα ελπιδοφόρα θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγ-
χείρητο ή μεταστατικό μελάνωμα, που φέρει τη μετάλλαξη

BRAF V600 αποτελεί ο συνδυασμός κομπιμετινίμπης
(Cobimetinib) και βεμουραφενίμπης (Vemurafenib). Η θεραπεία
εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και απο-
ζημιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Η κομπιμετινίμπη είναι ένας αναστολέας της MEK, μιας πρωτεΐ-
νης που συμμετέχει στο μονοπάτι MAPK του κυτταρικού πολλα-
πλασιασμού. Στο μελάνωμα με μετάλλαξη BRAF V600 παράγεται
μια μη φυσιολογική μορφή της πρωτεΐνης BRAF, η οποία ενεργο-
ποιεί την πρωτεΐνη MEK, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη
του καρκίνου λόγω του μη ελεγχόμενου πολλαπλασιασμού των
καρκινικών κυττάρων. Η κομπιμετινίμπη δρα αναστέλλοντας
απευθείας τη ΜΕΚ και εμποδίζοντας την ενεργοποίησή της από
τη μη φυσιολογική μορφή της BRAF, με αποτέλεσμα την επιβρά-
δυνση του ρυθμού ανάπτυξης και εξάπλωσης του καρκίνου. Η βε-
μουραφενίμπη, ήταν ο πρώτος αναστολέας BRAF που έλαβε έγ-
κριση το 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπευτική αντι-
μετώπιση των ασθενών με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. =
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