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Το νέο Βιετνάμ από το Αφγ
ΓΡΑΦΕΙ Ο KAΣΣΑΝΔΡΟΣ

]

]λια του ελληνισμού από της

Η μεγαλύτερη βόμβα στα θεμέ-

ιστορικής καταβολής του είναι η
προϊούσα μείωση του πληθυσμού
μετά το 2011. Είναι η πρώτη φορά
που καταγράφεται συστηματική
πραγματική ελάττωση αριθμού κατοίκων, με αποτέλεσμα οι ειδικοί επιστήμονες να κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου, κάνοντας ζοφερές
προβλέψεις για το 2050.
Οι πιο πρόσφατες μελέτες και προβλέψεις της εξέλιξης του πληθυσμού
της Ελλάδας μέχρι το έτος 2050 δείχνουν μια μέση μείωση των κατοίκων της χώρας κατά περίπου δύο
εκατομμύρια. Η πληθυσμιακή συρρίκνωση μπορεί να αποδίδεται εν μέρει στην οικονομική κρίση, αλλά ο
βασικότερος παράγοντας είναι ο χαμηλός ρυθμός γεννήσεων. Όπως
προβλέπουν τα σχετικά επιστημονικά
σενάρια1 το 2050 ο πληθυσμός θα
είναι περί τα 8,5 εκατομμύρια, ενώ
αν δεν υπάρξει αναστροφή των τάσεων υπογεννητικότητας πολλοί
ερευνητές πιστεύουν ότι το 2100 οι
κάτοικοι της Ελλάδας δεν θα ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια από
10.858.020 το 2015.
Πολύ πιο δυσοίωνη είναι η εικόνα
για τον πληθυσμό στην απογραφή
του 2001 που απαρτιζόταν κατά μεγαλύτερο μέρος από γηγενείς κατοίκους, καθώς την τελευταία εικοσαε-

τία έχουν εισρεύσει εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, εξισορροπώντας
μερικώς τη μετανάστευση Ελλήνων
στο εξωτερικό και τη μείωση του
πληθυσμού. Ο δείκτης γονιμότητας
στην ομάδα των Ελλήνων ελληνικής
καταγωγής (Ε-2001) πέφτει από το
1,33 παιδιά ανά γυναίκα στον σημερινό γενικό πληθυσμό, στο ένα παιδί,
κάτι που σημαίνει ότι θα οδηγηθούμε
σε υποδιπλασιασμό του γηγενούς
πληθυσμού μέσα σε δυο γενιές. Η
ακριβής πρόβλεψη για το 2100 είναι
2.427.971 άτομα ελληνικής καταγωγής (http://ardin-rixi.gr/archives/7032).
Ένας υγιής δείκτης γονιμότητας,
που θα διατηρούσε την αυξητική τάση του πληθυσμού της Ελλάδας μετά
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θα
κυμαινόταν γύρω στο 2,3 και πάντως λίγο πάνω από το 2. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε οικογένεια θα έπρεπε
να έχει τρία παιδιά, ώστε να καλύπτονται οι απώλειες από το άτεκνο
τμήμα του πληθυσμού. Αρκεί όμως
να κοιτάξουμε στον περίγυρό μας για
να διαπιστώσουμε ότι οι περισσότερες οικογένειες αρκούνται στο ένα ή
στα δύο παιδιά. Ολόκληρη η Ελλάδα
έχει πέσει στη λεγόμενη δημογραφική παγίδα.
Την ίδια στιγμή το ελληνικό πολιτικό σύστημα «κουρεύει» συστηματικά
τα κίνητρα για τους πολύτεκνους,

μειώνει τις επιδοτούμενες θέσεις
στους παιδικούς σταθμούς και κάνει
ό,τι μπορεί για να αποθαρρύνει τη
γεννητικότητα. Αλλά και η κοινωνία,
αντί να θεωρεί τίτλο τιμής το να είναι
κάποιος πολύτεκνος και να τον θεωρεί παράδειγμα προς μίμηση, καλλιεργεί και αποδέχεται πρότυπα ολιγομελών οικογενειών. Έτσι η κατάσταση επιδεινώνεται και η πλήρως
απενοχοποιημένη εξ επιλογής ατεκνία εξαπλώνεται.
Η μέση ηλικία τεκνοποίησης της
Ελληνίδας σήμερα είναι τα 29 χρόνια έναντι 22,3 ετών των γυναικών
στην Τουρκία, που έχουν δείκτη γονιμότητας 2,1. Και στην Τουρκία ο
δείκτης γονιμότητας μειώνεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια (έχασε 0,12 μέσα στην τελευταία τριετία)
και για αυτό ο ίδιος ο Ερντογάν κάνει
εκστρατεία υπέρ της πολυτεκνίας, σε
μια προσπάθεια να ανακόψει την τάση υπογεννητικότητας πριν ακόμη
εμφανισθεί ουσιαστικά.
Οι δικοί μας πολιτικοί, παρότι το
πρόβλημα έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις στην Ελλάδα, έχουν πιο σοβαρά πράγματα να ασχολούνται. =
1

(http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/09/ekthesi_B_di
mograﬁko_erevna_parartima_ﬁnal.pdf),

Η κατά χώρα εξέταση της διαρκούς όξυνσης των πραγμάτων,
κρύβει μια ολιστική θεώρηση της κατάστασης. Στις 27 Απριλίου 2017 ο
Πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδότησε το
Πεντάγωνο να αποφασίζει αυτό για
την αύξηση τού αριθμού του Αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού που
θα μάχεται στην Συρία. Γνωρίζουμε
ότι έκτοτε ο αριθμός των Ε.Δ. των
ΗΠΑ αυξήθηκε αλλά δεν γνωρίζουμε
τον ακριβή αριθμό.
Γνωρίζουμε επίσης ότι το Πεντάγωνο εξουσιοδοτήθηκε από τον Πρόεδρο να αυξάνει τις Αμερικανικές Ε.Δ.
που μάχονται στο Ιράκ.
Ο πόλεμος στην Συρία οξύνεται και
για πρώτη φορά αμερικανικό καταδιωκτικό κατέρριψε Συριακό βομβαρδιστικό αεροπλάνο, όπως επίσης καταρρίφθηκαν από Αμερικανούς δυο
τουλάχιστον Ιρανικά Drones πάλι εντός του Συριακού αεροπορικού χώρου.
Έκτοτε το Πεντάγωνο ,σταδιακά και
σιωπηλά αυξάνει τα επίπεδα του
στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ
στις δυο αυτές χώρες.
Στις 14 Ιουνίου ο Πρόεδρος Τραμπ
εξουσιοδότησε το Πεντάγωνο να
αποφασίζει αυτό για το ύψος των Ε.Δ.
των ΗΠΑ που θα πολεμούν στο Αφγανιστάν, μόλις μερικές ώρες μετά τις
δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας
Στρατηγού James Mattis ότι έχει
εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο να
αυξάνει τον αριθμό των στρατιωτικών που εμπλέκονται στον πόλεμο

του Αφγανιστάν.
Ο Στρατηγός Mattis είχε δηλώσει
μια μέρα πριν σε αρμόδια επιτροπή
της Γερουσίας ότι “ο πόλεμος στο Αφγανιστάν δεν κερδίζεται”. Ο Στρατηγός John Nicholson,επικεφαλής των
Ε.Δ. στο Αφγανιστάν ότι χρειάζεται
“μερικές χιλιάδες άνδρες ακόμη”.
Στις 29/6, ειδικές δυνάμεις των
ΗΠΑ, αγνώστου αριθμού, ανεπτύχθησαν στην Συριακή πόλη Tal Abayad
που είναι υπό Κουρδική κατοχή, κοντά
στα Σύρο-Τουρκικά σύνορα, για να
αποτρέψουν Τουρκική εισβολή και
ραγδαία περιφερειακή εξάπλωση του
πολέμου.
Σε αυτά ήρθε να προστεθεί η ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ του
Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας και
λοιπών αραβικών χωρών που με ενθάρρυνση από τον Πρόεδρο Τραμπ,
από τις 4 Ιουνίου διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις με το Κατάρ και το
απέκοψαν από ξηράς, λόγω των διαφορών τους επί της κριτικής που κάνει στα καθεστώτα τους το δορυφορικό κανάλι Al Jazeera αλλά και το ότι
χρηματοδοτούν αντίπαλες η/και τρομοκρατικές οργανώσεις ,όπως οι
Αδελφοί Μουσουλμάνοι, η Χαμάς και
η Χεζμπολά Κατακρίνουν επίσης το
Κατάρ διότι έχει κανονικές/συμφεροντολογικές σχέσεις με το Ιράν.
Το τελεσίγραφο συμμόρφωσης
που έστειλε στο Κατάρ η Σαουδική
Αραβία και οι σύμμαχοι της, για την
άρση του αποκλεισμού του, απερρίφθη από το Κατάρ αλλά επίσης θεωρήθηκε εξαιρετικά άκαμπτο και αντι-
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ανιστάν ως την Μεσόγειo
παραγωγικό και από τις Ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες αλλά και τον Υπουργό
Άμυνας των ΗΠΑ Rex Tillerson,αντίθετα με τις απόψεις του Προέδρου
Τραμπ.
Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ο
Λευκός Οίκος ασκεί την δική του εξωτερική πολιτική, αντίθετη από αυτή
του Στέητ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο ασκεί τις δικές του στρατιωτικές
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το Στέητ
Ντιπάρτμεντ και ανεξέλεγκτα από τον
Λευκό Οίκο.
Είναι πλέον γνωστό στην Ουάσιγκτον ότι ο Tillerson είναι εξοργισμένος με τον Λευκό Οίκο.
Την στιγμή κατά την οποία προσπαθούσε να πιέσει τους Σαουδάραβες
να μειώσουν τις ακραίες απαιτήσεις
τους για να επιτευχθεί μια προσέγγιση
με το Κατάρ, ο Λευκός Οίκος έβγαλε
επίσημη ανακοίνωση συγχαίροντας
την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα
Εμιράτα για την “σκληρή αλλά αναγκαία στάση τους” στις απαιτήσεις
τους για συμμόρφωση του Κατάρ.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο
Mark Perry του American Conservative ο πραγματικός συγγραφέας του
κειμένου του Λευκού Οίκου ήταν ο
Πρέσβης των Εμιράτων, ο οποίος
έδωσε το κείμενο στον φίλο του ,γαμπρό του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος
γαμπρός έπεισε τον Πρόεδρο να εγκρίνει για δημοσίευση την ανακοίνωση.
Ο Tillerson δήλωσε ότι έχει κουραστεί να σπεύδει ανά την υφήλιο για να
“μαζεύει” τα λάθη εξωτερικής πολιτι-

κής που γίνονται διότι ο Αμερικανός
Πρόεδρος στηρίζεται στις συμβουλές
για αυτήν, του 36 ετών ερασιτέχνη
γαμπρού του.
Ανεξάρτητα από τις ευθύνες του
Κατάρ για την παρούσα Κρίση, οι
οποίες είναι μεγάλες, η παρούσα Κρίση δεν δημιουργήθηκε ούτε από την
Σαουδική Αραβία, ούτε από τα Ηνωμένα Εμιράτα, ούτε από την Αίγυπτο,
αλλά από τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος μερολήπτησε και ενθάρρυνε το
ένα μέρος να ασκήσει τις ενστάσεις
του προς την πολιτική του Κατάρ κατά
τον οξύτερο δυνατό τρόπο.
Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας
Στρατηγός McMaster έχει βαθύτατα
μελετήσει τα λάθη και τις συνέπειες
των πολιτικών και στρατιωτικών αποφάσεων του πολέμου του Βιετνάμ και
υπήρξε σκληρός κριτής της τότε Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας των
ΗΠΑ.
Αντιλαμβάνεται ότι ο κύριος αντίπαλος των ΗΠΑ στην περιοχή είναι το
Ιράν, αλλά δεν θέλει στρατιωτική αντιπαράθεση μαζί του διότι εκτιμά ότι
το κόστος για τις ΗΠΑ θα είναι πολύ
μεγαλύτερο του οφέλους. Όμως ο
Λευκός Οίκος επιθυμεί μια πιο δυναμική πολιτική.
Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ικανότητα των Αμερικανικών Ενόπλων
Δυνάμεων να κυριαρχήσουν σε κάθε
σύγκρουση στην Μέση Ανατολή .
Όμως όπως και στο Βιετνάμ, σειρά
επιτυχών τακτικών αποφάσεων οδήγησε τις ΗΠΑ σε στρατηγική ήττα.
Το ερωτήματα είναι ποιο είναι το
όφελος των ΗΠΑ στον πόλεμο του
Αφγανιστάν, που ούτε η τεράστια
ισχύς και σκληρότητα της ΕΣΣΔ δεν
μπόρεσε να επιβληθεί. Ποιο είναι το
όφελος των ΗΠΑ από την ενδοαραβική σύγκρουση και ποιο είναι το όφελος των ΗΠΑ στην εμπλοκή τους με
την Συρία και το Ιράκ; Σε τι χρησιμεύει
στις ΗΠΑ η ένταση με το όντως θρησκοκρατούμενο και ιδεοληπτικό Ιράν;
Η θεωρία ότι αυτό γίνεται για να αυξηθούν οι πωλήσεις όπλων είναι υπεραπλουστευτική. Αυτό είναι παράλληλη εκμετάλλευση της κατάστασης, όχι
σκοπός της.
Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι όλα
αυτά είναι συνέπειες πολιτικών αποφάσεων χωρίς γεωστρατηγικό υπόβαθρο, επιλογές απόψεων της Ηγεσίας, χωρίς επεξεργασία των επιλογών και συνεπειών τους από τα αρμόδια όργανα και ασυμφωνία στο
ανώτατο επίπεδο χάραξης πολιτικής
της μοναδικής Υπερδύναμης σε όλο
τον πλανήτη.
Η συνολική στρατιωτική εμπλοκή
των ΗΠΑ σε όλη αυτήν την περιοχή
που διαφαίνεται, θα βλάψει πρωτίστως τις ίδιες. Οι συνέπειες της όμως
θα είναι παγκόσμιες.
=

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΝΑΔΙΦΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ

Νέοι τρόποι δράσης και στρατολόγησης
του Ισλαμικού Κράτους
Οι τελευταίες τρομοκρατικές
]επιθέσεις
στην Καταλωνία που

είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη
ζωή τους 15 άνθρωποι μας οδηγούν σε συμπεράσματα απαισιόδοξα. Κατ’ αρχάς, είναι φανερό ότι το
φαινόμενο της ισλαμιστικής τρομοκρατίας θα βρεθεί σε έξαρση στη Γηραιά Ήπειρο το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα αλλά και για τα
επόμενα χρόνια.
Η ήττα του Ισλαμικού Κράτους στο
πεδίο των μαχών στη Μέση Ανατολή
θα δημιουργήσει νέες εστίες συγκέντρωσης στρατευμένων τζιχαντιστών που θα μεταχειριστούν οποιαδήποτε μέσα για να πετύχουν τους
στόχους τους. Ήδη, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που έδωσαν στη
δημοσιότητα δυτικές μυστικές υπηρεσίες προβλέπεται ότι το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα θα περάσουν τις πύλες της Ευρώπης περισσότεροι από 3.000 φανατικοί τζιχαντιστές. Οι περισσότεροι από αυτούς
έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη και
έχουν μεγαλώσει σύμωνα με δυτικά
πρότυπα, τα οποία έχουν απαρνηθεί.
Οι άνθρωποι αυτοί για τις δυτικές
μυστικές υπηρεσίες θεωρούνται πολύ πιό επικίνδυνοι.
Σήμερα ουδείς μπορεί να προβλέψει με ποιόν τρόπο ακριβώς θα δράσουν οι άνθρωποι αυτοί. Η πρόληψη
στη συγκεκριμένη περίπτωση ίσως
αποδειχθεί δύσκολη. Φυσικά δεν είναι λίγες οι φορές που οι Αρχές
έχουν κατορθώσει να προλάβουν
τρομοκρατικά κτυπήματα και να
εξαρθρώσουν τζιχαντιστικούς πυρή-

νες. Τις προάλλες στο Ρότερνταμ κι
ενώ είχε αναβληθεί ροκ συναυλία
λόγω απειλής τρομοκρατικής επίθεσης (γεγονός που σημαίνει ότι η
προειδοποίηση ελήφθη σοβαρά υπ’
όψιν) βρέθηκε κοντά στον τόπο της
συναυλίας λεωφορείο, το οποίο είχε
φορτίο φιαλών γκαζιού.
Ενδεχομένως αυτός να ήταν και ο
τρόπος που σχεδιάζαν την επίθεσή
τους οι τρομοκράτες στη Βαρκελώνη. Αυτό, φέρεται να είπε στον Εισαγγελέα, ένας εκ των συλληφθέντων ο οποίος είχε τραυματιστεί από
την έκρηξη σε σπίτι στην πόλη Αλκανάρ. Αρχικά, η αστυνομία δεν είχε
συνδέσει την έκρηξη στο σπίτι με κάτι ύποπτο. Απλή διαρροή γκαζιού είχε ειπωθεί. Κι έτσι παρά τους τουλάχιστον δύο νεκρούς στο σπίτι της Αλκανάρ, η είδηση είχε περάσει στα ψιλά των ισπανικών εφημερίδων. Μόνον όταν την επομένη μέσα σε επτά
ώρες σημειώθηκαν δύο επιθέσεις,
στην καρδιά της Βαρκελώνης και
στην Καμπρίλς, παραλιακή πόλη λίγα
χιλιόμετρα μακριά, η αστυνομία κατόρθωσε να συνδέσει με αυτές το
σπίτι στην Αλκανάρ. Η υπόθεση αυτή
οδηγεί και σε άλλα συμπεράσματα.
Κατ’ αρχάς πώς ο ISIS καθοδηγεί τις
τρομοκρατικές ενέργειες από μακριά. Το γεγονός ότι χάνει στα πεδία
των μαχών και το ότι ουσιαστικά
έχουν κλείσει τα σύνορα σε ξένους
μαχητές έχει οδηγήσει ανώτατα στελέχη της οργάνωσης να προχωρούν
σε στρατολογήσεις και εκπαίδευση
ακόμη μέσω ίντερνετ. Οι συνομιλίες
με τους ενδιαφερόμενους γίνεται

μέσω ειδικών applications που
έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν με
ασφάλεια μηνύματα, όπως π.χ. το
Telegram. Κατά τα φαινόμενα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ενδιαφέρονται
και προσανατολίζονται σε τέτοιου είδους στρατολογήσεις. Ή επίσης
στρατολογούνται άτομα υπεράνω
κάθε υποψίας όπως ήταν τα παιδιά
του πυρήνα της Ριπόλ, της ισπανικής
πόλης από την οποία κατάγονταν οι
περισσότεροι από τους τρομοκράτες
που έδρασαν στην Καταλωνία. Όπως
τουλάχιστον ισχυρίστηκαν γείτονες
και άνθρωποι που τους ήξεραν, ήταν
όλοι τους “καλά παιδιά” και φαινόταν
αδιανόητο να περάσει από το μυαλό
οποιουδήποτε ότι θα μπορούσαν να
σκορπίσουν το θάνατο. Έφθασε στο
σημείο η αδελφή του Μόυσα Ουκαμπίρ, του 17χρονου που σκοτώθηκε
στην Καμπρίλς, να μην δέχεται επουδενί το γεγονός ότι ο αδελφός της
προσπάθησε να σκοτώσει αθώους
πολίτες και να κατηγορήσει τις Αρχές
που σκότωσαν ένα αθώο παιδί.
Ο τρόμος για τις αστυνομικές Αρχές είναι πλέον το γεγονός ότι τόσο
στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες
Πολιτείες η χρήση του αυτοκινήτου
ως όπλου πραγματοποίησης των
τρομοκρατικών επιθέσεων κερδίζει
πόντους. Αν ο επίδοξος τρομοκράτης
είναι σεσημασμένος υπάρχουν ελπίδες να προληφθεί η τυχόν επίθεση,
αν όμως όπως οι νεαροί της Ριπόλ
είναι υπεράνω υποψίας τότε οι ελπίδες σύλληψης του πριν προχωρήσει
στην κίνησή του ελαχιστοποιούνται.
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Ο εμφανής τρόπος με τον οποίο ασκεί πολιτική ο Πρόεδρος Τραμπ είναι σε όλους
γνωστός, με φροντίδα του ίδιου.
Ο ημερήσιος όγκος των απόψεων του είναι
αρκετός για να εξασφαλίσει μόνιμη και συνεχή
εργασία σε μεγάλο αριθμό αναλυτών των tweet του.
Μια βαθύτερη όμως εξέταση της πολιτικής
του, ιδίως αν συνδεθεί με την ιστορική εξέλιξη
της πολιτικής των ΗΠΑ, δείχνει μια εντελώς διαφορετική πρακτική από αυτό που φαίνεται επιφανειακά.
Η πραγματική πολιτική Τραμπ γίνεται δυσδιάκριτη και λόγω των λυσσωδών επιθέσεων
εναντίον του μεγάλης μερίδας των ΜΜΕ και της
ανομοιογενούς συμμαχίας Κλίντον/Ομπάμα/Νεοσυντηρητικών οι οποίοι ,μην έχοντας συνέλθει
ακόμη από την ήττα τους, αγωνίζονται εναντίον
του “ξηλώματος” του δικού τους πλέγματος
εξουσίας, το οποίο βίαια ξεριζώνει ο Τραμπ.
Αυτό που εξετάζεται εδώ είναι η ασκούμενη
πολιτική των ΗΠΑ, όχι το ποιος και πώς την εκφράζει.
Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια ανατρεπτική είσοδο στον Λευκό Οίκο. Ήταν εναντίον όλων.
Εναντίον της Κίνας, της Γερμανίας, του ΝΑΤΟ,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρώ , της συνθήκης του Κλίματος του Πλανήτη, της αντιρρύπανσης, του Μεξικού, των Μεταναστών, των
πολυεθνικών, της NAFTA,του σχεδίου Ομπάμα
για την ιατρική ασφάλιση, των ομοφυλοφίλων
και σειρά άλλων θεμάτων. Το μόνο για το οποίο
ήταν θετικός ήταν η βελτίωση των σχέσεων με
την Ρωσία.
Μετά την εκλογή του, έκανε τον πρώτο του
μετασχηματισμό με τον λόγο του της 6ης Ιουλίου στην Πολωνία.
Έγινε ο υπερήφανος Ηγέτης της Υπερδύναμης της Δύσης που είναι ”μια κοινότητα εθνών’’
που μοιράζονται “κοινό τρόπο ζωής”. Το δόγμα
Τραμπ είναι πλέον ότι η Αμερική δεσμεύεται
“στην υπεράσπιση αυτού το ιδίου του Πολιτισμού”. Αυτό είναι το σλόγκαν που επαναλαμβάνουν όλοι οι Αμερικανοί Πρόεδροι. Υπεράσπιση
της επιβίωσης του “Δυτικού Πολιτισμού”. Από
την εποχή του Προέδρου Αϊζενχάουερ ο οποίος
ταύτιζε τα συμφέροντα της Αμερικής με την
“προστασία των θεμελίων του Δυτικού Πολιτισμού έναντι παντός αδίστακτου επιδρομέως”
και δήλωνε ότι αυτός ήταν ο σκοπός του ΝΑΤΟ,
μέχρι σήμερα, αυτό είναι το δόγμα της Αμερικανικής Πολιτικής.
Έχει περάσει πάνω από ένα εξάμηνο από την
ανάληψη της Προεδρίας και είναι χρήσιμο να
αποτιμήσουμε που φαίνεται να αποκλίνει η κατεύθυνση της Αμερικανικής Πολιτικής με το
δόγμα Τραμπ εν σχέσει με την προηγούμενη
πορεία της. Η βραχεία απάντηση είναι πουθενά.
Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην άνεση με την
οποία κυβίζει ο Πρόεδρος Τραμπ. Οφείλεται
στο ότι ο προκάτοχος του ήταν ένας ρεαλιστής Πρόεδρος που ήξερε να χρησιμοποιεί το
χάρισμα του για να καλύπτει μια ανατρεπτική
πολιτική όπου χρειαζόταν ,όπως για παράδειγμα στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή και να είναι ελαστικός μέχρι παρεξήγησης,

όπως στην περίπτωση της Κινεζικής επέκτασης στην Θάλασσα της Νοτίου Κίνας και την
υιοθέτηση του δόγματος της “στρατηγικής
υπομονής” στην περίπτωση της Βορείου Κορέας.
Ο Πρόεδρος Ομπάμα άρχισε την Προεδρία
του με έναν θερμό λόγο υπέρ του Ισλάμ στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, για να συνεχίσει, λόγω
Αραβικής Άνοιξης, με την ανατροπή του παλαιότερου και στενότερου φίλου και σύμμαχου των
ΗΠΑ, Προέδρου Μουμπάρακ της Αιγύπτου. Ακολούθησαν δημοκρατικές εκλογές όπου πλειοψήφησαν οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, για να
ανατραπούν κατόπιν με κίνημα, από τον Στρατηγό Αλ Σίσι, σημερινό Πρόεδρο της Αιγύπτου
και τώρα σύμμαχο των ΗΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι, η πολύ επαινεθείσα από τα
Δυτικά ΜΜΕ, Αραβική “Άνοιξη” διέλυσε την Λιβύη και την Συρία επίσης επί Προεδρίας Ομπάμα
και δημιούργησε το τεράστιο κύμα της ανθρώπινης δυστυχίας που συνεχίζεται ακόμη, στην

Συρία, την Λιβύη, την Υεμένη και αλλού.
Επι Προεδρίας Ομπάμα άρχισε και ο πόλεμος
δι’ αντιπροσώπων με την έναρξη της τριχοτόμησης του Ιράκ, με εργαλείο το Ισλαμικό Κράτος, αλλά όταν αυτό επεκτάθηκε δραματικά στην
Συρία, έγινε η στρατιωτική και πολιτική επιστροφή της Ρωσίας στην Συρία με την σύμφωνη
γνώμη Ομπάμα. Επτά πόλεμοι άρχισαν επί Προεδρίας Ομπάμα.
Η συνεννόηση Αμερικανών και Ρώσων για
την καταστροφή του Ισλαμικού Κράτους, έγινε
επί Ομπάμα. Τώρα συνεχίζεται. Η εμφατική δήλωση Λαβρώφ στην πρόσφατη συνάντηση του
με τον Τίλλερσον ήταν:
“Αναμένουμε ότι οι επαφές μας με τις ΗΠΑ θα
συνεχισθούν και σε άλλες πλευρές της επίλυσης
του Συριακού, τόσο στις στρατιωτικές ,όσο και
στις πολιτικές. Ουσιαστικά οι επαφές αυτές δεν
έπαψαν ποτέ.”
Η Ουκρανική εμπλοκή συνέβη επίσης επί
Προεδρίας Ομπάμα. Πρωτεύων στόχος της δεν

ήταν η προώθηση τού ΝΑΤΟ ανατολικά αλλά η
διάλυση του άξονα Βερολίνου-Μόσχας εν τη γενέσει του και η εξασθένηση μιας Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την απόσπαση των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης από την Ευρωγερμανική επιρροή. Ακολούθησε η ένταξη τους στο αμερικανικό άρμα. Αυτά επετεύχθησαν επί Προεδρίας Ομπάμα. Την πολιτική της Δημοκρατικής Προεδρίας Ομπάμα και ΥΠΕΞ Χίλαρι Κλίντον στήριξε
σύσσωμη η Ρεπουμπλικανική Νεοσυντηρητική
παράταξη.
Οι Αμερικανό-Γερμανικές σχέσεις δεν χάλασαν λόγω της διαφωνίας Τραμπ - Μέρκελ. Οι
ΗΠΑ και η Γερμανία αποστασιοποιούνται μεταξύ
τους εδώ και αρκετό καιρό όλο και ταχύτερα.
Γεωπολιτικά , η ένωση Γερμανικής τεχνολογίας και Ρωσικών φυσικών πόρων θα δημιουργούσε μια ακαταμάχητη υπερδύναμη. Το γερμανικό αυτό όνειρο έσβησε στο τέλμα της Ουκρανίας.
Ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει αυτή την πολι-
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κή. Οι παράλογες αποφάσεις δεν είναι προβλέψιμες. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει πλέον πέντε φορείς εξουσίας για να διαμορφώσει πολιτική.
Τρεις Στρατηγούς. Τον Mattis Υπουργό Άμυνας, τον McMasters Εθνικό Σύμβουλο Ασφαλείας και τον Kelly Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Έχει και δυο πολίτες, τον Mnuchin Υπουργό
Οικονομικών και εκπρόσωπο του μεγάλου Αμερικανικού Κεφαλαίου και τον Tillerson Υπουργό
Εξωτερικών και εκπρόσωπο των μεγάλων Αμερικανικών Πολυεθνικών.
Η ισορροπία του Κόσμου εξαρτάται κυρίως
από την ισορροπία αυτών των πέντε μεταξύ
τους και την συμφωνία τους για τον χειρισμό
του πρωτόγονου και παρορμητικού, αλλά καθόλου ανόητου, Προέδρου Τραμπ.
Το πρότυπο της διοικούσας ελίτ της Αμερικής
είναι αυτό της Αρχαίας Ρώμης. Όσο οι λεγεώνες
έβγαιναν κάθε χρόνο, υπέτασσαν δια του ξίφους ένα Λαό και έφερναν το ταμείο του στην

τική. Η έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς
Γερμανίας για συμμετοχή στην παγκόσμια πολιτική των ΗΠΑ και η εστίαση της μόνο σε θέματα
οικονομικού ενδιαφέροντος, την περιθωριοποιούν στην αξιολόγηση των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος
Τραμπ και η Καγκελάριος Μέρκελ, εξέφρασαν
πιο έντονα μια κατάσταση που ήδη υπάρχει εδώ
και πολύ καιρό.
Αυτός είναι και ο λόγος και της περιφρόνησης
του Προέδρου Τραμπ προς το ΝΑΤΟ. Ήδη επί
Προεδρίας Ομπάμα είχε εκφραστεί η δυσαρέσκεια των ΗΠΑ για την άρνηση πολλών χωρών
του ΝΑΤΟ να συμβαδίσουν και φυσικά να συν
δαπανήσουν με τις ΗΠΑ.
Για τον ίδιο λόγο ήδη η Προεδρία Ομπάμα δεν
είχε καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση
μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ρωσία
από το 1990 και μετά δεν είναι για την Ευρώπη
απειλή αλλά Πελάτης.
Στην Μέση Ανατολή εφαρμόζει την πολιτική
Ομπάμα/Κλίντον αλλά ενώ ο Ομπάμα χρησιμοποιούσε την εκλεπτυσμένη φιλελεύθερη ρητορική του για να καλύψει την ανάγκης αύξησης
της επιθετικότητας και γεωγραφικής επέκτασης
του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος
Τραμπ πήγε ωμά πιο πέρα.
Ο Πρόεδρος Ομπάμα είχε αρνητική συνεργασία και με το Ισραήλ και με την Σαουδική Αραβία
και εμπόδιζε και τους δυο να ασκήσουν επιθετική πολιτική για λόγους εθνικού τους συμφέροντος για να μην εξελιχθεί, εκτός Αμερικανικού
ελέγχου, η σύγκρουση στην περιοχή.
Ο Πρόεδρος Τραμπ ασπάσθηκε ταυτόχρονα
τις επιδιώξεις τόσο του Ισραήλ όσο και της Σαουδικής Αραβίας και των Εμιράτων, πληροφορίες δε υπάρχουν ότι εργάζεται για την επιτυχή
προσέγγιση των δυο πλευρών.
Αποκάλεσε δε τους Τζιχαντιστές “παράνομους άγριους” θυμίζοντας Βρετανική Ιμπεριαλιστική Πολιτική του 19ου Αιώνα.
Σε ό,τι αφορά την Ρωσία, ο λυσσασμένος πόλεμος των ΜΜΕ, που είναι εναντίον του, της
ανορθόδοξης συμμαχίας Νεοσυντηρητικών και
Δημοκρατικών επίσης εναντίον του, του Κογκρέσου που τον υποχρέωσε σε νέες αντί-Ρωσι-

κές κυρώσεις που δύσκολα θα γίνουν σεβαστές
από την Ευρώπη, τα περιθώρια ευρύτερης συνεργασίας με την Ρωσία φθίνουν.
Στο Αφγανιστάν ο Πρόεδρος Τραμπ, όπως και
ο Πρόεδρος Ομπάμα πριν προσπαθεί να βρει
τρόπο απαγκίστρωσης που να σώζει τα προσχήματα.
Εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν πραγματικά είναι με την Κίνα, την γιγάντωση της και
το παρέκταμα της, την Βόρειο Κορέα. Η μόνη
διαφορετική επιλογή που έχει ο Πρόεδρος
Τραμπ, εν σχέσει με την Πολιτική Ομπάμα είναι
η στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βορείου
Κορέας.
Με την Κίνα οι ΗΠΑ έχουν τόσα κοινά και περίπλοκα οικονομικά συμφέροντα αλλά και γίνεται όλο και πιο δύσκολη κάθε χρόνο η στρατιωτική αντιπαράθεση με την Κίνα. Η Κίνα έχει τόσο
ισχυροποιηθεί στρατιωτικά στην περιοχή της
όσο και έχει τεράστια πολιτική σημασία γιατί είναι η μόνη που μπορεί να ελέγξει κάπως το καθεστώς της Βορείου Κορέας.
Με την Βόρεια Κορέα όλες οι επιλογές του
Προέδρου Τραμπ είναι αρνητικές.
Εάν επιτεθεί στην Βόρειο Κορέα συμβατικά
θα προκαλέσει το ολοκαύτωμα της Νότιας Κορέας.
Εάν επιτεθεί πυρηνικά μπαίνει σε μία διαδικασία που έχει ισχυρές πιθανότητες παγκόσμιου
ολοκαυτώματος.
Εάν πιέσει πολύ την Κίνα με κυρώσεις και εμπορικό πόλεμο θα προκαλέσει κατάρρευση της,
ήδη πολύ εύθραυστης, Παγκόσμιας Οικονομίας.
Η Κίνα δεν επιθυμεί την νίκη των ΗΠΑ επί της
Βόρειας Κορέας γιατί αυτό θα έφερνε την ενωμένη Κορέα στα σύνορα της, ελεγχόμενη εξ
ολοκλήρου από τους Αμερικανούς.
Αν τελικά έρθει σε μία συνεννόηση με την Βόρειο Κορέα κατά τα πρότυπα της συμφωνίας με
το Ιράν, θα πρέπει να αποδεχτεί σκληρούς και
υβριστικούς χειρισμούς από έναν δικτάτορα που
δεν έχει την λογική της διαπραγμάτευσης και
τον ρεαλισμό που έδειξαν οι Ιρανοί, ούτε παρέχει καμία βεβαιότητα τήρησης των συμφωνιών.
Τα ανωτέρω ισχύουν αν πρυτανεύσει η λογι-

Ρώμη, η Αυτοκρατορία συνέχιζε να ευημερεί. Το
μοντέλο αυτό, αρχικά είχε το ωφελιμιστικό Imperium της Ρωμαϊκής Γερουσίας και των Πληβείων . Αυτό μετά τον Ιούλιο Καίσαρα και τους
Αυτοκράτορες, μετατράπηκε σε ένα αυταρχικό
Imperium ,που στηρίζονταν στην αναγκαστική
συνεργασία των υποτελών δικτατόρων των
χωρών των οποίων η Ρώμη ήτοι επικυρίαρχη.
Οι Ρωμαίοι πολίτες αποδέχτηκαν την κατάργηση
της Δημοκρατίας έναντι “άρτου και θεαμάτων”.
Μέχρις ότου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έφτασε
στα όρια της επέκτασης της. Μετά άρχισε η κάθοδος.
Το ερώτημα είναι διπλό. Η σημερινή Αμερική
θα επιλέξει αυτήν την οδό, και αν ναι, θα είναι
σε θέση να την επιβάλει ; Οι “φτηνοί’’ πόλεμοι
τελειώνουν. Τώρα αναπτύσσονται Δυνάμεις
που δεν υπήρχαν μια γενιά πριν. Η αντιπαράθεση με αυτές τις Δυνάμεις δεν μπορεί να είναι
=
φτηνή.
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Ας αρχίσουμε από τα αυτονόητα. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα λόγω μεγέθους των επιχειρήσεων και της αγοράς της αποτελεί μια χαμηλής παραγωγικής δυναμικότητας χώρα σε διεθνές
επίπεδο. Ωστόσο σε ορισμένους κλάδους και προϊόντα οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει
ένα αξιοσημείωτο συγκριτικό και ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους,
πραγματοποιώντας εξαγωγές σε διάφορες χώρες
του κόσμου και αυξάνοντας το ελληνικό παραγόμενο προϊόν και τα συνολικά κέρδη τους από τις
δραστηριότητές τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο κλάδος της μεταλλουργίας και
των μεταλλικών κατασκευών, της φαρμακοβιομηχανίας, της διατροφής, των γεωργικών προϊόντων
κ.ά.
Ως γνωστόν κάθε οργανωμένο κράτος επιδιώκει να επενδύσει παραγωγικούς πόρους στους
κλάδους που διαθέτει πλεονέκτημα, εμπειρία στην
παραγωγή και ποιότητα στο τελικό προσφερόμενο
προϊόν. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ιαπωνία παράγουν κατά κόρον βαριά βιομηχανικά
και τεχνολογικά προϊόντα, ενώ, η Πορτογαλία, η
Βουλγαρία, η Αργεντινή κυρίως προϊόντα του
πρωτογενούς τομέα. Άλλες χώρες όπως η Ρωσία
και το Αζερμπαϊτζάν στηρίζονται κατά βάση στις
πλουτοπαραγωγικές τους πηγές και στα ενεργειακά προϊόντα (φυσικός πλούτος, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ.), αποκομίζοντας τεράστια γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη. Η αλιεία, η οινοποιία, η
κτηνοτροφία, η γεωργία συνιστούν την παραγωγική δύναμη ορισμένων κρατών, ενώ η ναυτιλία,
ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος και ο τουρισμός
ανάγονται σε θεμέλιους λίθους για κάποιες οικονομίες π.χ. Κίνα, Κορέα και το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι καινοτόμες επιχειρήσεις και η νεοφυής επιχειρηματικότητα για άλλες π.χ. Ισραήλ, Φινλανδία
κ.ά.
Η Ελλάδα με τα 16300 χιλιόμετρα ακτογραμμής
που διαθέτει βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκάδα
όλων των κρατών σε μήκος ακτογραμμής. Αυτό
συνεπάγεται αμέτρητες μικρές ή μεγάλες παραλίες και ακρογιαλιές, αμμώδεις ή βραχώδεις, προσβάσιμες οδικώς ή μόνο με θαλάσσιο μεταφορικό
μέσο. Οι πανέμορφοι κόλποι και κολπίσκοι, οι χερσόνησοι, το μαγευτικό θαλάσσιο και υποθαλάσσιο
περιβάλλον, οι παραλίες και οι ακρογιαλιές τόσο
στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα
αποτελούσαν και αποτελούν διαχρονικά πόλο έλξης για τους Έλληνες και για τους αλλοδαπούς επισκέπτες, επειδή εξασφάλιζαν ευχάριστες, χαλαρωτικές και ξένοιαστες στιγμές, κυρίως κατά τη
θερινή περίοδο, που ταυτίζεται πάντα με τις διακοπές.
Το «ελληνικό καλοκαίρι» διακρίνεται για την
πληρότητα των ανέσεων που προσφέρει, την κάλυψη όλων των προτιμήσεων, ακόμη και των πιο

απαιτητικών και ακριβών – πολυτελείας, διασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση των
Ελλήνων και των τουριστών, πολλοί από τους
οποίους επισκέπτονται, «ψηφίζουν» επανειλημμένα την Ελλάδα για προορισμό των διακοπών τους.
Η τουριστική μας βιομηχανία, όπως αποκαλείται,
αποφέρει σημαντικά κέρδη και συνεισφέρει κατά
περίπου 20% στο παραγόμενο προϊόν (ΑΕΠ) της
ελληνικής οικονομίας (στοιχεία του ΕΟΤ για το
2016).
Όλα αυτά είναι θετικά στοιχεία. Αναρωτιέμαι
όμως πόσο θα είχαμε ωφεληθεί ως οικονομία,
εάν «επενδύαμε» και με άλλο τρόπο στον τουρισμό, εκτός από την «παραδοσιακή συνταγή», την
πεπατημένη δηλαδή, της προσφοράς υπηρεσιών
ποικίλων μορφών, όπως ξενοδοχειακών, ενοικίασης διαμερισμάτων ή δωματίων, εστίασης και ψυχαγωγίας. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων που σχετίζονται
με τη θάλασσα και τις θαλάσσιες δραστηριότητες,
όπως, για παράδειγμα, τα μαγιό, οι πετσέτες θάλασσας, οι μάσκες και οι αναπνευστήρες κατάδυσης, τα παιδικά παιχνίδια για τη θάλασσα, τα στρώματα, οι σανίδες, οι φουσκωτές βάρκες για μικρές
θαλάσσιες διαδρομές κ.ά. Βεβαίως πρόκειται για
εποχικά προϊόντα. Όμως η χρήση τους είναι έντονη, κάποιες φορές και καθημερινή, κατά τις καλοκαιρινές ημέρες. Εκατομμύρια τουριστών επιλέγουν τη χώρα μας. Οι κρατήσεις των φημισμένων
ταξιδιωτικών πρακτορείων (tour operators) το
επιβεβαιώνουν κάθε χρόνο.
Πιστεύω ότι θα ήταν έξυπνη και προσοδοφόρος
κίνηση, εάν προωθούσαμε ένα ή δύο ελληνικά εμπορικά σήματα (brands) - εταιρείες στον κλάδο
των θαλάσσιων ειδών (υπαρκτές ή καινούριες), οι
οποίες να ανταγωνίζονται με αξιώσεις, με ποιότητα και προσιτές τιμές, τις διεθνείς μάρκες, όπως
Adidas, Calvin Klein, Tommy Hilﬁger, Emporio Armani, Polo, Ralph Lauren κ.ά. Αυτά τα ελληνικά
σήματα (made in Greece) θα μπορούσαν να στηριχθούν επικοινωνιακά στο απαράμιλλο φυσικό
κάλλος της Ελλάδας και να συνδυαστούν με αυτό
μέσω κατάλληλων στρατηγικών μάρκετινγκ, που
να προβάλλουν διεθνώς, με στοχευμένες διαφημιστικές εκστρατείες τις ασύγκριτες ομορφιές της
χώρας μας. Απώτερος στόχος πρέπει να συνιστά
ο εξαγωγικός προσανατολισμός αυτών των προϊόντων, ώστε να καθιερωθούν ως διεθνείς μάρκες και να αυξηθεί, κατά συνέπεια, η ζήτηση και η
παραγωγή τους.
Η προσπάθεια αυτή δεν θα στεφθεί εύκολα με
επιτυχία. Αξίζει, όμως, να το επιδιώξουμε και να
το υποστηρίξουμε εθνικά, παρέχοντας τα απαραίτητα φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα και διευκολύνοντας τις επιχειρηματικές ενέργειες – πρωτοβουλίες, γιατί έτσι θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες επιχειρηματικές κινήσεις και επενδύσεις,
που θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Άλλωστε σε μια εποχή κρίσης και ύφεσης για την οικονομία μας είναι τόσο πολυπόθητες. Με αυτόν
τον τρόπο θα περιοριστεί, ως ένα βαθμό, η ανεργία, που έχει σκαρφαλώσει σε υψηλότατα ποσοστά, αγγίζοντας το 25% και πλήττοντας πρωτίστως τους νέους ανθρώπους είκοσι έως τριάντα
ετών, ορισμένοι από τους οποίους αναγκάζονται
να μεταναστεύσουν.
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Μακάρι να βρει «ευήκοα ώτα» αυτή η σκέψη πρότασή μου, να παραχθούν περισσότερα ελληνικά προϊόντα σχετικά με τη θάλασσα, που την αγαπούμε πολύ όλοι οι Έλληνες και είμαι σίγουρος ότι
την έχουμε στην καρδιά μας όλες τις εποχές του
χρόνου. Αυτό θα δημιουργήσει ανάταση και αναζωογόνηση για την ελληνική βιομηχανία και μεταποίηση, που τόσο έχουν «χτυπηθεί» από την τρέχουσα κρίση. Ίσως έτσι περιοριστούν τα διάφορα
εισαγόμενα θαλάσσια είδη, ακόμη και βουλγαρικής προέλευσης(!) που βλέπουμε όλοι μας καθημερινά στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στα ποικίλα καταστήματα που πωλούν ανάμεσα στα άλλα και
προϊόντα για τη θάλασσα, στα ράφια και στις προθήκες των μαγαζιών στα οποία ψωνίζουμε… =

* Γιώργος Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος,
Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΙΑΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:

Η ισχύς εν τη ενώσει
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

συνεργασία στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.”
Με λίγα λόγια λέτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, για
να επιφέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Να πάμε τώρα σε ένα αντίστοιχο θέμα αξιοποίησης που γίνεται στην κοινότητα του Πέρα. Είστε και εκεί Πρόεδρος και νομίζω είστε
σε φάση ολοκλήρωσης ενός σημαντικού έργου που αποτελεί
τέτοιο παράδειγμα, του Huzur Apartmanı.

“Μια παρόμοια συνάντηση είχε γίνει προ δεκαετιών.” λέει
ο κ. Παπαλιάρης και συνεχίζει: “Βέβαια αυτή η συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε τώρα στον Βόσπορο δεν είναι τυχαία αλλά μας το επέβαλαν οι συγκυρίες και η καθημερινότητα των βακουφίων. Το κυριότερο θέμα είναι να βρεθεί λύση στην σπατάλη
δυνάμεων. Το ότι δηλαδή σκορπιζόμαστε σε δέκα ή και περισσότερες διοικήσεις τα ίδια και τα ίδια άτομα. Βλέπετε λόγω της
λειψανδρίας ως επί το πλείστον υπηρετούμε σε δυο τρείς ή και
περισσότερες εφοροπεπιτροπές τα ίδια άτομα. Εκείνη τη μέρα,
ήμασταν 11 βακούφια. Ήμασταν 10 κοινότητες στην ουσία και
συνολικά 30 άτομα. Εξαίρεση ήταν η κοινότητα Γαλατά που δεν
είναι στον βοσπορο αλλά εκπροσωπήθηκε από τη πρόεδρο της
κ. Κομοροσάνο, γιατί συζητήθηκε και το θέμα δημιουργίας πολιτιστικού κέντρου στην Σχολή Γαλατά.
Οι διοικήσεις βάσει του νόμου είναι επταμελής ή και παραπάνω. Ήμασταν όμως 30 όχι γιατί έλλειπαν πολλοί αλλά γιατί οι
εφοροεπίτροποι είναι κοινοί σε πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα σε
κάποιες εφορίες είναι τρία μέλη από την ίδια οικογένεια. Κάτι που
δεν είναι θεμιτό ή αν θέλετε δεοντολογικά σωστό. Ένα από αυτά
τα θέματα που μας απασχόλησε ήταν αυτό. Η περιφέρεια του Βοσπόρου με αυτές τις συναντήσεις, ξεκίνησε και θέτει ως στόχο
να προετοιμαστεί για τα επόμενα 10 χρόνια. Να είμαστε δηλαδή
έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο ακόμη και να μην επιτραπούν εκλογές. Αλλά και γενικότερα να βρούμε ένα μοντέλο να είναι παράδειγμα για όλη την Κωνσταντινούπολη. Αυτό πώς θα γίνει; Βέβαια με συνέπεια και με συνεργασία η οποία θα βασίζεται σε αλληλεγγύη. Δηλαδή η κάθε κοινότητα να γνωρίζει τα προβλήματα
και τις ανάγκες της γειτονικής για να μπορεί να είναι σε θέση να
συνδράμει αμέσως παρά να γίνονται συναντήσεις επί συναντήσεων κοκ. Γνωρίζοντας τις ανάγκες και τα προβλήματα θα μπορούν να λειτουργούν σαν μια κοινότητα κατά κάποιον τρόπο αλλά και η κάθε μία ανεξάρτητη. Βάσει αυτών μπορώ να πω ότι ,
με το ξεκίνημα, με τον τρόπο και με τους όρους που είχαμε βάλει
στην ημερήσια διάταξη, το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ θετικό,
παρόλο που ήταν η πρώτη συνάντηση.”

Τι αποφασίστηκε;
Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στην επόμενη συνάντηση που ορίστηκε τον Οκτώβριο του 2017. Αλλά το
πρώτο θέμα στο οποίο συμφωνήσαμε ήταν η δημιουργία ένός

κοινού ταμείου, ώστε να υπάρχει ένα απόθεμα και να μπορούν
να αντιμετωπίζονται άμεσα έκτακτες καταστάσεις. Ως παράδειγμα μπορούμε να πούμε την πυρκαγιά που είχε γίνει πριν χρόνια
στο Νιχώρι, στην κοινότητα του Αγίου Νικολάου, της οποίας κάποια άτομα έμειναν άστεγα και αντιμετώπιζαν αρκετά προβλήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ή δεύτερον είναι η ήδη υπάρχουσα συνεργασία να είναι πιο στενή όσον αφορά για παράδειγμα, το συσσίτιο μας που λειτουργεί καθημερινά στο Μέγα Ρεύμα,
να είναι σε θέση να τροφοδοτεί και άτομα που βρίσκονται πιο
μακριά από όσους βρίσκονται στην εμβέλειά μας. Να μπορούμε
να μοιράζουμε φαγητό σε περισσότερα άτομα και σε μεγαλύτερη
απόσταση στις κοινότητες του Βοσπόρου. Ο στόχος είναι να κάνουμε τουλάχιστον 3 συναντήσεις τον χρόνο. Η επόμενη είναι
ουσιαστικά τον προσεχή μήνα. Ένα σημαντικό επίσης θέμα είναι
η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Διότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες σε κάθε κοινότητα, τις οποίες μπορούν οι κοινότητες
ενωμένες να τις αξιοποιήσουν πoλύ καλύτερα. Παραδείγματος
χάριν η μία κοινότητα έχει την τεχνογνωσία της διαχείρισης, η
άλλη κοινότητα έχει τις γνωριμίες, η άλλη έχει την υποδομή για
να μπορέσει να προχωρήσει σε κάτι. Ίσως το κυριότερο, η μεγαλύτερη απόφαση που μπορεί να παρθεί είναι να υπάρξει άμεση

“Σας ευχαριστώ που αναφερόμαστε και σε αυτό το έργο
και πιστεύω πως θα είναι ένα κτήριο που θα είναι το καμάρι μας, διότι αυτό το κτήριο δεν δημιουργείται για να αυξήσει
μόνο τους πόρους της κοινότητας αλλά να εξυπηρετήσει τον Ρωμιό, τον οποίο προσπαθεί σήμερα, με τις δύσκολες συνθήκες που
έχει η Κωνσταντινούπολη, να ζήσει σε ένα πολιτισμένο διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. Για πρώτη φορά, εξ ολοκλήρου μία
πολυκατοικία από τα θεμέλια θα ανήκει στην ομογένεια. Ένα κτήριο, το οποίο θα παρέχει 16 διαμερίσματα και δύο μαγαζιά. Από
τα 16 διαμερίσματα, τα 4 είναι μεγέθους στούντιο που θα εξυπηρετούν τους ‘’περαστικούς- επισκέπτες’’ που λέμε, της Πόλης
, τους ανθρώπους που δεν λησμονούν την Πόλη και θέλουν να
μείνουν 1 με 2 εβδομάδες και τα υπόλοιπα 12 , εκ των οποίων
τα 3 ανήκουν σε άλλες κοινότητες της Πόλης, 1 στην κοινότητα
Ταταούλων και 2 στην κοινότητα Προπόδων Ταταούλων της Παναγίας Ευαγγελίστριας του Ντολάπντερε, θα είναι κανονικά.
Αυτή η συνεργασία ξεκίνησε με την παρουσίαση που έκανε η
κοινότητα Σταυροδρομίου, πόρτα – πόρτα, σε κάθε κοινότητα,
εξηγώντας και ζητώντας από κάθε κοινότητα συμπαράσταση
υλική. Σε αυτή βέβαια, μπορούσε κάποια κοινότητα να δώσει κάποια δωρεά, μια συμπαράσταση οικονομική για να τελειώσει το
έργο ή να πάρει αντίστοιχο του ποσού του οποίου θα έδινε. Εδώ
συμφωνήσαμε να δοθεί το αντίστοιχο διαμέρισμα έναντι του ποσού που θα καταβάλει. Αυτή τη στιγμή οι άλλες κοινότητες με τα
χρήματα τα οποία προσέφεραν στην κοινότητα, έχουν βοηθήσει
να ολοκληρωθεί το έργο, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχαν οι πόροι
και από την άλλη έχουν αποκτήσει ένα διαμέρισμα, το οποίο δεν
θα μπορούσαν να βρουν με κανέναν τρόπο, με αυτή την τιμή και
σε εκείνο το σημείο.
Τελικά βγήκαν και οι δύο πλευρές κερδισμένες και το κτήριο
ανήκει εξ ολοκλήρου στις κοινότητές μας. Επίσης ο όρος που
πουλήθηκαν αυτά τα διαμερίσματα, είναι οι κοινότητες αυτές να
τα ενοικιάσουν μόνο σε ομογενείς και έτσι θα έχουμε ένα ακίνητο όπου θα διαμένουν μόνο ομογενείς.
Πολύ ωραία ιδέα και νομίζω είναι ένα καλό μοντέλο
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, το να στηρίζουν
οι κοινότητες η μία την άλλη από το να πωληθούν αναγκαστικά εκείνα τα διαμερίσματα ή να δοθούν εκτάσεις, αντιπαροχή .
“Αυτό θα πρέπει να είναι λίαν συντόμως ένα από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν, διότι σήμερα, η κοινότητά μας, και μπορώ να το υπογραμμίσω κιόλας, έχει
πρότζεκτ τα οποία αγγίζουν το ύψος των 100.000.000 ευρώ.
Έργα, αυτού του ύψους, τα οποία αναμένουν και μπορούν να
υλοποιηθούν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ακόμα και
ενός χρόνου. Μιλάμε για έργα σε όλα τα ιδρύματά μας και όχι
μόνο της κοινότητας Σταυροδρομίου, έργα τα οποία γνωρίζουμε
φυσικά ότι είναι προς υλοποίηση. Λοιπόν, σε αυτή περίοδο, θα
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δεν έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία και αυτομάτως δεν έχουμε
πόρους. Εκεί λοιπόν σκεφτήκαμε το πώς θα τα βγάλουμε πέρα
και κάναμε έναν προγραμματισμό. Έναν προγραμματισμό διάρκειας τεσσάρων έως 5 ετών. Και όμως αυτός ο προγραμματισμός, παίρνοντας και από τα εισοδήματά μας, τα οποία κάθε μήνα τα αφιερώνουμε στα έργα αυτά και κάνοντας μία συμφωνία
και με τον κατασκευαστή για να μην μας πιέζει στην πληρωμή,
κατορθώσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο στο τέταρτο έτος.
Στην διάρκεια αυτή για να εξυπηρετούνται οι τελετές των νεκρώσιμων ακολουθιών, ανακαινίσαμε – και προτείνω σε όποιον
έρχεται στην Πόλη να επισκεφτεί- το ναϊσκο του Πέτρου και Παύλου και στη συνέχεια ακολούθησε και η Μεταμόρφωση που πλέον είναι έτοιμη. Άρα πρώτα επισκευάσαμε το μικρό ναό για να
γίνονται οι κηδείες και τώρα είμαστε στη Μεταμόρφωση.”

ήταν πάρα πολύ καλό να ενωθούν οι κοινότητες, να ενωθούν
διοικήσεις και να αποφασίσουν έτσι ώστε να δουν αν θα μπορέσουν και μόνοι τους να αντεπεξέλθουν, για να μπορεί η ίδια
η κοινότητα να κάνει το έργο και να βγαίνει τριπλά κερδισμένη,
παρά να υπάρχει μεσάζων, και ό,τι όφελος υπάρχει να μοιράζεται μεταξύ των κοινοτήτων. Το όνειρό μου είναι ο κάθε ομογενής
να μπορεί να επωφελείται από την τεράστια περιουσία που μας
άφησαν οι πρόγονοί μας.
Αυτό το μοντέλο λειτούργησε πάρα πολύ καλά, οι κοινότητες
εμπιστεύτηκαν, κάναμε επίσημα συμφωνητικά με εκείνους και
το έργο στην τελική του φάση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου και στον εορτασμό των
Εισοδίων της Θεοτόκου έχουμε στόχο να γίνουν τα εγκαίνια καινα μοιράσουμε τα κλειδιά των ατόμων που επιθυμούν πλέον να
ζήσουν σε αυτό το οίκημα και πιστεύω τα κλειδιά να τα παραδώσει εκείνη τη μέρα ο Παναγιότατος , μετά τη λήξη της λειτουργίας στην Παναγία του Πέρα.”

Τι έγινε εκεί; αντικαταστάθηκαν οι πέτρες ή συντηρήθηκαν;
“Έχουν αντικατασταθεί παραπάνω από τις μισές πέτρες
και οι υπόλοιπες έχουν συντηρηθεί. Αυτό οφείλω να το
πω, και είναι καύχημά μας, λόγω της παγκόσμιας κρίσης που
υπάρχει και κυρίως στην Ελλάδα και είναι ένα πράγμα που πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι η κοινότητα Σταυροδρομίου δεν έχει
πάρει ούτε ένα ευρώ ούτε κάποια δωρεά, ούτε από εξωτερικούς
φορείς αλλά ούτε και από άλλα βακούφια εντός της Πόλης. Αποπερατώνεται με τα δικά μας εισοδήματα. Εύχομαι στις 22 Οκτωβρίου να ξεκινήσει τη λειτουργία του ο Ναός αυτός.”

Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και συμφωνώ ότι πρέπει να συζητηθεί, για το μέλλον φαντάζει να είναι το
ιδανικό μοντέλο για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
καθώς ό,τι προκύπτει μένει μέσα στην κοινότητα.. Θέλω να
περάσουμε σε ένα έργο. Είναι σχεδόν στα τελειώματα το έργο
στον νεκροταφειακό ναό του Σισλί, κάτι που είχε ξεκινήσει
πρώτα με το νεκροταφείο και επεκτάθηκε στη συνέχεια και
στον ναό. Θα θελα να μας πεις δύο λόγια για αυτά.
“Είναι μεγάλη η αγωνία μας, να έρθει η μέρα αυτή, η 22
Οκτωβρίου, όπου είναι και η ενθρόνιση του Πατριάρχου
μας, να έχουμε τα θυρανοίξια και να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή
τη μέρα. O Ναός και το κοιμητήριο του Σισλί, είναι ένα από τα
ωραιότερα κοιμητήρια όχι μόνο της Πόλης αλλά και της Ευρώπης. Εξάλλου αυτό δεν το λέω εγώ τo λένε επιστήμονες. Στις 4
Οκτωβρίου στην Κηφισιά θα γίνει μια παρουσίαση για τα κοιμητήρια της Ευρώπης από έναν ευρωπαϊκό φορέα, και μέσα σε αυτά έχουνε δώσει και ένα πολύ μεγάλο μέρος και στο νεκροταφείο
του Σισλί. Το κοιμητήριό μας έγινε γνωστό μέσα από το ντοκιμαντέρ που είχε ετοιμαστεί πριν χρόνια. Αφού ξεκινήσαμε την
διάσωση και την ανακαίνιση κάποιων ταφικών μνημείων, περάσαμε στον Ναό της Μεταμορφώσεως, ο οποίος ποτέ δεν είχε περάσει από κάποια συντήρηση. Αυτό μας έβαλε σε πολλή σκέψη.
Αρχικά, η σκέψη ήταν , επειδή είμαστε μέσα στο κέντρο της πόλης
, πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τον τίτλο ιδιοκτησίας
τον Ναό και Νεκροταφείο. Και πήγαμε στα δικαστήρια και πήραμε
τον τίτλο ιδιοκτησίας μετά από 2μιση χρόνια. Στη συνέχεια, ενώ
ήμασταν καλυμμένοι με τον τίτλο ιδιοκτησίας, λόγω των φαινομένων να μετακινούνται τα νεκροταφεία της πόλης, έπρεπε να
βρούμε έναν τρόπο να κατοχυρωθούμε και γι’ αυτό. Ένα από αυτά ήταν να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε μέσα στον χώρο αυτόν τα αρχαιολογικά μνημεία τα οποία είναι και οι τάφοι, που
έχουν καταγραφεί στην αρχαιολογική υπηρεσία αλλά το κυριότερο είναι ο Ναός της Μεταμορφώσεως και ο ναϊσκος Πέτρου
και Παύλου. Έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει επίσημες ενέργειες και έχουν καταγραφεί αρχικά αυτοί οι δύο ναοί στην αρχαιολογική υπηρεσία.
Όταν λοιπόν γινόταν αυτή η ενέργεια, είδαμε ότι αν δεν παρθούν σοβαρά μέτρα, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο
Ναός της Μεταμορφώσεως, με όλες τις ζημιές που είχε, θα είχε
πολύ σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης. Διότι οι πέτρες που είναι στο
εξωτερικό κομμάτι του ναού, είναι πέτρες που διαβρώνονται εύκολα. Οι πέτρες αυτές είχαν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Και
όταν άρχισαν να φεύγουν κάποιες πέτρες με τον χρόνο, το μέρος
των μαρμάρων που βρισκόταν πάνω δεν μπορούσε να στηριχθεί.
Κρίθηκε άμεση ανάγκη δηλαδή πραγματοποίησης αυτού του
έργου και δεν έγινε μόνο για να έχουμε έναν κομψό ναό.
Όπως ξέρετε ,η κοινότητα του Πέρα είναι μία κοινότητα που
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Αν δεν κάνω λάθος έχετε στα σκαριά και ένα ακίνητο
στο Χάρμπιγιε.
“Μάλιστα, εμείς ως κοινότητα και ως εφορία πάντοτε
έχουμε έναν στόχο. Να κάνουμε προγραμματισμό και να
έχουμε σχέδια όσον αφορά την κοινότητα από πριν. Πράγμα το
οποίο δεν μας παίρνει ούτε επιπλέον χρόνο ούτε μας ταλανίζει
με τα οικονομικά. Μέσα σε αυτούς τους προγραμματισμούς ήταν
και ένα μικρό ακίνητο, γύρω στα 50 τ.μ. σε καλό σημείο.
Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και να πάρουμε άδεια οικοδόμησης, η οποία καθυστέρησε να βγει. Κάναμε δικαστήριο διότι

Πρόσφατα ο ΣΥΡΚΙ έχει πάρει μία απόφαση την
οποία και κοινοποίησε, να μην γίνεται καμία πώληση ακινήτου χωρίς να υπάρχει γενική ενημέρωση και
απόφαση. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ σημαντικό και μου
φαίνεται ότι δίνει λύσεις στις περιπτώσεις όπου οι κοινότητες βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να πουλήσουν, και
πολλές φορές χωρίς να ενημερώσουν, κάποια ακίνητα τα
οποία είναι μια περιουσία που μπορεί να παίρνουμε το αντίτιμό της σε λεφτά την δεδομένη στιγμή, αλλά να χάνεται
σαν ακίνητη περιουσία. Ενώ με τον τρόπο που λέτε το ακίνητο μπορεί να μένει και στην κατοχή γενικότερα της ομογένειας αλλά και να αξιοποιηθεί από κοινού.
“Ευχαριστώ για την υπενθύμιση καθώς είναι ένα από
τα πολύ σοβαρά θέματα για αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας. Τελευταία ασχολούμαι στο διοικητικό του ΣΥΡΚΙ, και
βλέπω αυτό το φαινόμενο. Ότι, επίσης πως ακόμη δεν μπορέσαμε να κάνουμε μια απογραφή, δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε να έχουμε και την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που έχουμε. Μία κοινότητα πρέπει να γνωρίζει πόσα τετραγωνικά ακίνητα έχει. Πόση ακίνητη περιουσία έχει σε κοιμητήρια, πόσα τετραγωνικά έχει σε μαγαζιά, σε κατοικίες κλπ.
Δυστυχώς αυτή την καταγραφή εμείς ακόμα δεν μπορέσαμε
να την κάνουμε. Αυτό δεν μας τιμά. Χρειάζεται συνεννόηση
μεταξύ μας, να δουλέψουμε με ανοιχτά χαρτιά. Και πάλι θα

το πω. Είναι πολύ μεγάλη (η ακίνητη περιουσία). Αλλά ποιό
είναι αυτό το μέγεθος; Ποιά είναι η αξία αυτής της περιουσίας
και δεν τη γνωρίζουμε. Υπάρχει όμως και κάτι. Κάποτε το να
εκποιούμε ακίνητη περιουσία σε κάποιες αδιέξοδες καταστάσεις που έχουν οι κοινότητες, μπορεί να είναι στιγμιαία λογική
λύση. Αλλά το να γίνονται κινήσεις χωρίς συνεννόηση και συνεργασία, αυτό μας βάζει πάντοτε σε σκέψη.
Να σας δώσω ένα χειροπιαστό παράδειγμα για να γίνω πιο
αντιληπτός.
Η Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος , την περίοδο του 1990,
είχε πουλήσει κοντά στα 50 στρέμματα ακίνητη περιουσία.
Όταν φτάσαμε σε μία περίοδο, που νομίζαμε ότι πήραμε μία
μεγάλη κοινότητα, με πολλά στρέμματα, χωράφια, δεν γνωρίζαμε για την κατάσταση αυτή που αναλάβαμε. Πριν χρόνια
ήταν διπλάσια και τριπλάσια. Να τονίσω εδώ ότι, όταν λέμε
πουλήθηκε ακίνητη περιουσία 50 στρέμματα, δεν πουλήθηκαν στρέμματα που είχαν προβλήματα ή ήταν κτήρια έτοιμα
για κατάρρευση, καταπάτηση είτε απαλλοτρίωση. Πρόκειται
ακίνητα, τα επονομαζόμενα φιλέτα, πρώτα έχουνε πουληθεί
αυτά. Δηλαδή ακίνητη περιουσία που μπορείς να την αξιοποιήσεις και να φέρεις δεκαπλάσια αξία, στο εκάστοτε ακίνητο.
Αυτό το φαινόμενο πιστεύω δίνει μία εικόνα, ένα παράδειγμα.
Αυτή είναι η έννοια του ‘’μοιράζομαι το βάρος’’. Μπορεί κάποια κοινότητα να εξαντλήσει οποιαδήποτε δυνατότητα να
βοηθήσει την άλλη, να αποφευχθούν τέτοιες κινήσεις πώλησης, να αγοράσει το ακίνητο για να αξιοποιηθεί μερικά χρόνια
αργότερα πάλι για το καλό της ίδια της κοινότητας.”

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
κρύνεται διότι δεν θέλουμε να τον βάλουμε στα εσωτερικά, εννοώ τα διάφορα τελετουργικά και μέσα στις διοικήσεις. Πρώτον
πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία που έχουμε.
Να έχουμε τους ανθρώπους, τους νέους μας όσο μπορούμε
δίπλα μας και εθελοντικά να τους βάζουμε μέσα ώστε να μαθαίνουν τα κοινοτικά και να είναι άτομα έτοιμα και με υποδομή για
να αναλάβουν τα πράγματα που κάνουμε εμείς. Όταν δίνουμε
υποτροφίες στα παιδιά, δεν πρέπει να περιμένουμε, δίνοντας
υποτροφία, κάποιο αντάλλαγμα. Το αντάλλαγμα έρχεται από μόνο του. Δεν είναι άτυπο συμβόλαιο όπου λέμε ‘’σου δίνω τόσα
χρήματα, και έναντι αυτού πρέπει να τα επιστρέψεις κάπως’’. Αυτά τα κάνει μία πολυεθνική εταιρεία. Κάνοντας κάτι τέτοιο θίγουμε οικογένειες, θίγουμε και τους νέους μας. Αισθάνονται μία πίεση. Αυτή την πίεση ψυχολογικά, πρέπει να την ξεπεράσουμε, να
μην ζητάμε ανταλλάγματα.”
Ένα άλλο κεφάλαιο είναι οι επαναπατριζόμενοι ή οι
νεοπολίτες όπως τους ονομάζουμε. Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Στην ιστορία από διάφορα μέρη από τη
Μικρά Ασία, τα νησιά και τη Στερεά Ελλάδα έρχονται στην Πόλη και έχουν στελεχώσει την ομογένεια. Ποια είναι η γνώμη
σας, τι βήματα γίνονται και πρέπει να γίνουν προς αυτή την
κατεύθυνση;

υπήρχε και κάποιο αυθαίρετο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να
πούμε ότι ολοκληρώθηκε πλήρως η εργασία, έχουμε πάρει όλες
τις άδειες και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ένα νέο κτήριο. Θα
είναι συνολικά 5 όροφοι, ένα μαγαζί και 4 ορόφους και θα ξεκινήσει εάν βρούμε κάποια κοινότητα η οποία θα συνεργαστεί με
εμάς στο ίδιο μοντέλο που συνεργαστήκαμε και στο Huzur.”

Ερχόμενοι σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω,
και επειδή υπάρχει η τάση όλο και περισσότερο, αυτές
οι περιουσίες να εξυπηρετούν την ομογένεια, ποια είναι η
άποψή σας για την νεολαία και για την επόμενη γενιά και πώς

μπορεί να βοηθηθεί μέσα από αυτές τις διαδικασίες.
“Αρχικά για τη νεολαία, έχω να τονίσω το εξής: πολλές
φορές στις ομιλίες που έχω παρευρεθεί ως ακροατής αλλά και ως ομιλητής στην Ελλάδα και εδώ, βλέπω κάτι πολύ σημαντικό και παρατηρώ ότι οι νέοι δεν έρχονται σε αυτές τις συναντήσεις. Εμένα προσωπικά δεν με τιμά αυτό. Προσπάθησα να
μάθω την αιτία. Σε πόσους νέους έχουμε δώσει την ευκαιρία να
ασχοληθούν και με τα κοινά; Λυπάμαι που θα το πω αλλά το παλιό το «τσορμπαντζιλίκι» δεν το παρατήσαμε. Όταν βλέπουμε κάποιον νέο, κάποιον ομογενή που θέλει να έχει άμεση σχέση και
να βοηθήσει ακόμη εθελοντικά δημιουργείται θέμα και απομα-

“Αυτό πιστεύω πρέπει να είναι μία συλλογική δουλειά μεταξύ των κοινοτήτων και των πολιτών που είναι εδώ διότι
αρχικά με μία διεργασία μεταξύ των κοινοτήτων μπορούμε να
εντοπίσουμε σε ποια σημεία της κοινωνίας μας έχουμε ανάγκη
εργασίας και τεχνογνωσίας που μας στερείται για να μπορέσουν
αυτά τα άτομα να βρούνε απασχόληση. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή
η εργασία, που θα είναι χειροπιαστή. Όπως γνωρίζετε έχουμε
ένα νοσοκομείο με 600 άτομα υπαλλήλους το οποίο ένα μέρος
του μπορούμε να το συμπληρώσουμε με ανθρώπους και οικογένειες που να θέλουν να εγκατασταθούν. Πιστεύω ότι με ένα
πρόγραμμα σταθερό και με μία στρατηγική να βοηθήσουμε έτσι
ώστε οι άνθρωποι που επιθυμούν πραγματικά να εγκατασταθούν στην Πόλη, να έρθουν και να ενισχύσουν δημογραφικά την
κοινότητά μας.”
=

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Ολοκληρώθηκαν τα έργα στην Παναγία Γοργοεπήκοου
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

]

«Η ιστορία ξεκινάει 10 χρόνια πριν όταν
μεσοτοιχία στα σπίτια μας υπήρχαν παράνομα κτίσματα όπου με απόφαση του Δήμου
Μεγαλούπολης γκρεμίστηκαν. Οι ζημιές που
προξενήθησαν στις τοιχοποιοίες πολλές, όπου
με το πέρασμα του χρόνου οι ρωγμές άνοιξαν
και δημιουργήθηκαν ανεπανόρθωτα ρήγματα
αλλά και κίνδυνοι κατάρρευσης και ασφάλειας
ακόμη και για τους διερχόμενους από αυτές τις
ζώνες» αυτά μας δηλώνει ο Δημήτρης Οζπρόδρομος ζητώντας του να μας ξεδιπλώσει, με
τον δικό του τρόπο την ιστορία της περιοχής Έξι
Μάρμαρα. Και συνεχίζει, “Ως Εφοροεπιτροπή
αρχίσαμε τις αλληλογραφίες με τον Δήμο Μεγαλούπολης για να πάρουν μέτρα ασφαλείας,
και να μας ανακαινίσουν τα σπίτια μας. Η επικοινωνία με τον τουρκικό δήμο και η μεταξύ μας
αλληλογραφία κράτησε παραπάνω από δύο
χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα ο αντιπρόεδρος
μας Στυλιανός Γκουλγκούν με τις επαφές που
είχε στο δήμο το πάλεψε το θέμα πολύ σκληρά
και στο τέλος βγήκε θετική η απόφαση και μας
ανακοινώθηκε ότι θα μας ανακαινίσουν τους
τοίχους και γενικότερα τα κτήσματα που έχριζαν
συντήρησης’’. Η εταιρεία που ανέλαβε την δουλειά πήρε δείγματα από τις πέτρες και από το
τσιμέντο για αναλύσεις, ενώ αποφασίστηκε να
μεταχειριστούν όσα από τα παλαιά υλικά ήταν
κατάλληλα και να συμπληρώσουν τα κενά με το
ίδιο είδος πέτρας ώστε να διατηρηθεί εικόνα και
ο χαρακτήρας της περιοχής, αρχιτεκτονικά. Όταν
ολοκληρώθηκε το έργο της ανακατασκευής -εκ
νέου με αίτημα της Εφοροεπιτροπής προς τον
δήμο- πραγματοποιήθηκε συντήρηση και στα
τμήματα της «υγιούς» τοιχοποιοίας ώστε να
υπάρχει ομοιομορφία στο σύνολο των κτησμάτων της περιοχής. Όμως η φροντίδα του Δήμου
Μεγαλούπολης δεν σταματάει σε αυτά τα έργα
υποδομής αλλά συνεχίζει με την κατασκευή νέας ενορειακής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.
‘’Η προϋπάρχουσα αίθουσα ήταν ένα παλαιάς
κατασκευής δωμάτιο στο οποίο χωρούσαμε 20
-25 άτομα, και δεν μπορούσαμε να κάνουμε καμιά εκδήλωση στην ενορία μας. Η αίτηση μας
έγινε δεκτή από το Δήμο και πολύ σύντομα μας
έφτιαξαν μία πολυτελή αίθουσα διαμορφώνοντας παράλληλα τα παρτέρια και τον όλο αύλιο
χώρο, συμπληρώνει ο ομιλητής.Επόμενος μεγάλος στόχος και όνειρο για πολλά από τα μέλη
αυτής της ρωμαίικης Κοινότητας ήταν η ανακαίνηση και επαναλειτουργία του Αγιάσματος, το
οποίο μετά τα Σεπτεμβριανά Γεγονότα, όταν
κάηκε τελείως η εκκλησία, το Αγίασμα λειτουργούσε ως κεντρικός ναός της ενορίας και βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Τελικά μετά
από πολλή δουλειά, κόπους, επιμονή και υπο-

μονή, αρκετά χρήματα και φυσικά πνεύμα συνεργασίας από όλες τις πλευρές το αποτέλεσμα
είναι εξαιρετικό. Σήμερα πια επαναλειτουργεί ο
περίκαλος ιστορικός ναός περιτρυγυρισμένος
από τον όμορφα φροντισμένο κήπο και την πολυτελή αίθουσα εκδηλώσεων. Όσο για το Αγίασμα λειτουργεί και έχει πια καθημερινά πολλούς προσκυνητές. Βέβαια για την υλοποίηση
όλων αυτών των έργων σημαντική είναι η συνεισφορά του ανθρώπινου δυναμικού και συμπληρώνει ο κ. Οζπρόδρομος ‘’πρέπει να ευχαριστήσουμε πολλούς ανθρώπους διότι αν δεν

είχαμε την συμπαράσταση αυτή δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ πρέπει να το πω στον αντιπρόεδρο μας
Στέλιο Γκουλγκούν ο οποίος για δύο χρόνια κάθε μέρα ήταν στην εκκλησία, επέβλεπε στα έργα
και έτρεχε για το καθετί. Παράλληλα είχαμε την
μεγάλη υποστήριξη και οικονομική και ηθική
από τις ενορίες Μεγά Ρεύμα, Ταταούλων και
Μακροχωρίου. Το ευχαριστώ προς αυτές τις
ενορίες είναι λίγο φτωχό διότι με την συμπαράσταση που μας έδωσαν μπορέσαμε και φτάσαμε στην ολοκλήρωση των έργων, σήμερα. Βέ-

βαια αμέριστη ήταν και η συμπαράσταση μεμονομένων πολιτών που συνεχώς ρωτούσαν τι
μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να προσφέρουμε για την Εκκλησία. Όλα αυτά μας έδιναν
μεγάλη δύναμη για να ολοκληρώσουμε τα έργα’’. Μέσα σε αυτό το διάστημα καταλάβαμε και
ζήσαμε το πόσο σημαντική είναι η αλληλοβοήθεια και συμπαράσταση αναμεταξύ μας και πως
παρόμοιες ενέργειες στήριξης σε ομαδικό και
ατομικό επίπεδο πρέπει να αυξηθούν για να
μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να προσφέρουμε πιο πολλά στην Ομογένεια μας’’ συμπληρώνει.
H Κοινότητα των Έξι Μαρμάρων βρίσκεται
στην εντός των Θεοδοσιανών τειχών πόλη, στο
δρόμο που οδηγεί από το τζαμί του Νταβούτ
Πασά (Davut Paşa) προς την πύλη της Σηλυβρίας, κοντά στην περιοχή όπου υπήρχε η ανοιχτή κινστέρνα του Μωκίου, η οποία μετατράπηκε αργότερα σε μποστάνι. Αρχικά και πριν από
την επέκταση των τειχών επί Θεοδοσίου βρισκόταν έξω από την τειχισμένη πόλη. Η αρχική
ονομασία της περιοχής ήταν Εξώ Κιόνιον επειδή, σύμφωνα με το Σκαρλάτο Βυζάντιο, «εν αυτώ Κωνσταντίνος ο Μέγας έστησε επί κίονος
τον εαυτού ανδριάντα» ή από έναν ανδριάντα
του Κωνσταντίνου του Λέοντος και της Ειρήνης.
Στο πέρασμα του χρόνου και ήδη πριν από την
Άλωση το όνομα παραφθάρθηκε και το μεν
«έξω» έγινε «έξ» και στη συνέχεια «έξι», το δε
«κιόνιον» έγινε αρχικά «κιόνια» και μετά «μάρμαρα». Από την ελληνική παραφθορά Έξι Μάρμαρα προέκυψε και το τουρκικό Altı Mermer,
που αποτελεί αυτολεξεί μετάφραση του Έξι
Μάρμαρα.
Η περιοχή κατοικούνταν ήδη από τη Βυζαντινή εποχή. Ο Σκαρλάτος Βυζάντιος αναφέρει ότι
εδώ είχαν εκτοπιστεί από το Μέγα Θεοδόσιο οι
υποστηρικτές της αίρεσης του Αρείου, με τον
Πατριάρχη τους Δημόφιλο, οι οποίοι γι΄αυτό το
λόγο αποκαλούνταν και Εξωκιονίτες, όπως επίσης ότι εδώ κατοικούσαν πολλοί Αρμένιοι και
ότι εδώ ήταν εγκατεστημένο το Αρμενικό Πατριαρχείο.
Η συνοικία συνέχισε να κατοικείται και στη μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης εποχή
και μάλιστα αποτέλεσε μία από τις χριστιανικές
συνοικίες εντός των τειχών με σημαντικό πληθυσμό μέχρι και το 19ο αιώνα. Σύμφωνα με
απογραφή του καδή της Κωνσταντινούπολης,
το 1478 υπήρχαν στη χερσόνησο της Κωνσταντινούπολης 3.151 εστίες Ρωμιών. Τον επόμενο
αιώνα ο πληθυσμός τόσο των μουσλουμάνων
όσο και των μη μουσλουμάνων αυξήθηκε. Σε
ό,τι αφορά μάλιστα το χριστιανικό πληθυσμό,
σύμφωνα με κατάστιχα του 1540 και του 1544
που αφορούν τα εισοδήματα του βακουφίου
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του Μωάμεθ Β’, καταγράφονται εντός των τειχών 1.547 Ρωμιοί.Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 1540 καταγράφονται 32 εστίες στη συνοικία ‘Εξι Μάρμαρα και 43 το 1544. Πιο συγκεκριμένα, στα παραπάνω κατάστιχα αναφέρεται μια κοινότητα Έξι Μαρμάρων υπαγόμενη στο
λιμάνι της Kadirga με 10 σπίτια το 1540 και 13
το 1544 και ένα “Mahalle-i Alti Mermer ve Semendirek ve Gulaman-i Hamza Beg” με 32 οικογένειες το 1540 και 43 το 1544.10 Στο πλαίσιο μάλιστα εποικισμού της πόλης από πληθυσμούς, μουσλουμάνους και μη, από άλλες νεοκατακτηθείσες περιοχές, στη συνοικία Έξι Μάρμαρα, σύμφωνα με τα παραπάνω κατάστιχα, εγκαταστάθηκαν έποικοι από τη Σαμοθράκη.
Η περιοχή κατοικούνταν σε μεγάλο βαθμό
από Καραμανλήδες, οι οποίοι «μέχρι τέλους της
ΙΗ΄ εκατονταετηρίδος ελάλουν την τουρκικήν»,
όπως αποδεικνύεται και από πατριαρχικό σιγίλλιο του 1763 γραμμένο στα καραμανλήδικα καθώς και από το ότι, όπως διασώζει ο Μανουήλ
Γεδεών, το κήρυγμα στον ενοριακό ναό της περιοχής γινόταν στα τουρκικά. Οι διάφορες εισφορές της ενορίας στις αρχές του 19ου αιώνα,
όπως για παράδειγμα η συνδρομή 500 γροσίων που δίνει η ενορία το 1804 για την κατασκευή του ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου
στο Πέρα, αποδεικνύουν ότι τα Έξι Μάρμαρα
αποτελούσαν μια σημαντική και δυνατή κοινότητα.
Ο ενοριακός ναός της συνοικίας Έξι Μάρμαρα
είναι η εκκλησία της Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου, η οποία βρισκόταν μεταξύ των τζαμιών
του Νταβούτ Πασά και Χεκίμογλου. Σύμφωνα με
τον Μανουήλ Γεδεών, ο ναός παλαιότερα είχε
άλλο όνομα, αλλά «επειδή δε ευρέθη εις παρακείμενόν τι τζαμί παλαιά εικών της Θεοτόκου
φέρουσα επιγραφήν Γοργοεπήκοος, η μεν εικών παρεδόθη υπό των γειτόνων μωαμεθα-
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νών εις τους ενορίτας του ναού των Εξ-Μαρμάρων, ο δε ναός έκτοτε μετωνομάσθη ως και
σήμερον λέγεται». Στο ημερολόγιο ωστόσο του
Οικουμενικού Πατριαρχείου ο ναός αναφέρεται
ως αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου.
Αν και δε γνωρίζουμε το ακριβές έτος ανοικοδόμησης του ναού, αυτός πιθανόν να χτίστηκε πριν από την Άλωση της Πόλης, το 1449
όπως συμπεραίνει ο Γεδεών από μια επιγραφή
που βρέθηκε στον περίβολο της εκκλησίας. Μετά από απανωτές καταστροφές αιτία πυρκαγιάς
ο ναός ανακαινίστηκε το 1965 όπου θεωρούνταν ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα που στα
μέσα του 19ου αιώνα «προσείλκυεν ουχί εκαντοντάδας προσκυνητών κατά μήνα αλλά χιλιάδας»,29 όπως μαρτυρεί ο Γεδεών στο χειρόγραφο του.
Με το πέρασμα στην Τουρκική Δημοκρατία,
τόσο η Κοινότητα όσο και γενικά η περιοχή άρχισε να παρακμάζει. Η συνοικία με τους φημισμένους μεϊχανέδες (ταβέρνες) στο β’ μισό του
19ου αιώνα, αποτελεί έναν περίπου αιώνα αργότερα μια περιοχή ξεχασμένη.Την ίδια φθίνουσα πορεία ακολουθεί και η ελληνορθόδοξη Κοινότητα. Αν και το 1949 ανασυγκροτήθηκε η Φιλόπτωχος Αδελφότητα των Έξι Μαρμάρων,
σύμφωνα με πατριαρχική απογραφή στην περιοχή κατοικούσαν 37 οικογένειες, κάποιες από
τις οποίες εξυπηρετούνταν από το συσσίτιο του
Αγίου Κωνσταντίνου Υψωμαθείων, ενώ από το
1955, η Κοινότητα είναι υπό διάλυση, με 17 μόνο οικογένειες που και αυτοί οι τελευταίοι κάτοικοι μετοίκισαν.
Στόχος όλος των αρμοδίων θεσμικών φορέων της Ρωμαίικης Ομογένειας είναι να αναστήσει αυτή την ιστορική Κοινότητα και φυσικά να
μπορέσουν να συντηρηθούν όλα αυτά τα έργα
και να αντέξουν σε πείσμα του χρόνου, των
=
προκλήσεων και της πραγματικότητας .
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Ο Οικουμενικός
Πατριάρχης στη Ζάκυνθο
]Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπου-

Ολοκληρώθηκαν στη Ζάκυνθο, παρουσία του
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λου και του Οικουμενικού Πατριάρχη κκ.Βαρθολομαίου
οι εορτασμοί για τη συμπλήρωση 300 χρόνων από τη
μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου
από τα νησιά Στροφάδες. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
έφτασε στη Ζάκυνθο την Τετάρτη 23 Αυγούστου το
απόγευμα από την Κίζικο όπου τον υποδέχθηκαν ο
υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, οι μητροπολίτες
Ζακύνθου Διονύσιος και Δωδώνης Χρυσόστομος, ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος
και ο δήμαρχος Παύλος Κολοκοτσάς .
Ο κκ. Βαρθολομαίος μετέβη στην Ιερά Μονή Στροφάδων και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η επίσημη
κάθοδος του στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου. Ακολούθησαν η δοξολογία και η περιφορά, μέσα στο ναό,
του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου και ο Μέγας Πατριαρχικός Εσπερινός, παρουσία πλήθους πιστών που είχαν κατακλύσει τον ναό και τον περίβολο
του.
Μετά το πέρας του Εσπερινού ο μητροπολίτης Ζακύνθου Διονύσιος, απένειμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη
και στον αρχιεπίσκοπο Κύπρου το ανώτατο παράσημο
=
του Αγίου Διονυσίου.

Μήνυμα συμπαραστάσεως
του Οικουμενικού Πατριάρχη
προς την Ιερά Μητρόπολη
Ζακύνθου και τον Λαό
της νήσου που δοκιμάστηκαν
από τις καταστροφικές πυρκαγιές
Μήνυμα συμπαθείας και συμπαραστάσεως προς
την τοπική Εκκλησία και τον λαό της πυρόπληκτης
Ζακύνθου που δοκιμάστηκαν και πάλι λίγες μέρες
μετά τη επίσκεψη αυτή, από καταστροφικές πυρκαγιές απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.
Σε επιστολή του προς τον Μητροπολίτη Ζακύνθου
Διονύσιο σημειώνει, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά:
«Iκετεύομεν τον Θεόν των οικτίρμων και πάσης
παρακλήσεως να λήξη πάραυτα η δοκιμασία σας αυτή, να μη υπάρξουν, κυρίως, ανθρώπινα θύματα και
να έχετε την άνωθεν ενίσχυσιν διά την διατήρησιν
ακμαίου του φρονήματος και διά την αποκατάστασιν
των ζημιών, τη συμπαραστάσει της Εκκλησίας, της
Πολιτείας, του Δήμου και όλων των δυναμένων».

Εγκαίνια της Παιδουπόλεως

Λειτουργία
στο Μετόχι
της Μονής
Παντελεήμονος
στον Γαλατά
της Πόλης

από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

]

Πατριαρχική χοροστασία πραγματοποιήθηκε στο Μετόχι της Μονής Αγίου
Παντελεήμονα στην περιοχή Γαλατά
της Πόλης , προς τιμής του Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα, παρουσία του
Επισκόπου Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ καθώς
και πλήθος πιστών από την Ρωσική
Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης
και της Αυστραλίας
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
, ο Οσ. Ιερομόναχος κ. Τιμόθεος εκφώνησε θερμό λόγο προς τον Πατριάρχη
κ. Βαρθολομαίο για την τιμή και αφοσίωση προς την κοινή Μητέρα Εκκλησία. Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Παναγιότατος, ο οποίος, αφού εξήρε την
οικουμενική και υπερεθνική διακονία
του Οικουμενικού Θρόνου προς όλους
τους Ορθόδοξους πιστούς ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής και γλώσσας
, μετέδωσε στους παρευρισκόμενους
τις ευχές και τις ευλογίες του. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε δεξίωση
στην αίθουσα τελετών του Μετοχίου.
Μ.Λ.

Κάθε καλοκαίρι η Πατριαρχική Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη νήσο Πρώτη των Πριγκιποννήσων, μεταμορφώνεται σε
μια μεγάλη φιλόξενη κατασκήνωση για τα παιδιά της Ρωμιών της Πόλης,
με τις ευλογίες, την μέριμνα και την πατρική αγάπη του Οικουμενικού
Πατριάρχη Βαρθολομαίου, όπως χαρακτηριστικά γράφει το amen.gr.
Την περασμένη εβδομάδα έγινε η έναρξη της θερινής κατασκηνωτικής
περιόδου όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία την οποία παρακολούθησαν όλα τα παιδιά ενώ ακολούθησε Τρισάγιο στον τάφο του ευεργέτη Συμεών Σινιόσογλου και στη συνέχεια
Αγιασμός για το φετινό «άνοιγμα» της κατασκήνωσης. Ακολούθησε πρόγραμμα με τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς ενώ ο Πατριάρχης
βράβευσε ένα προς ένα τα παιδιά που διακρίθηκαν σε διάφορους διαγωνισμούς. Υπεύθυνες για τον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος της Παιδοπόλεως είναι οι εθελόντριες από την Ι.Μ.Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως με επικεφαλής την καθηγήτρια Μαρία Χαραλαμ-

πίδου. Στην ομιλία της η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Παιδοπόλεως Μαρία Αποστολίδου ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την
αγάπη με την οποία περιβάλλει την Κατασκήνωση αλλά και τις ομογενειακές Κοινότητες για το έμπρακτο ενδιαφέρον τους στα λειτουργικά
θέματα της κατασκήνωσης. Στον λόγο του ο κκ.Βαρθολομαίος εξέφρασε
την ευαρέσκειά του προς την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδοπόλεως καθώς και στις κυρίες που μεριμνούν για την
εύρυθμη λειτουργία της. Ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως Βαρνάβα διότι παραχωρώντας στην Παιδόπολη και
έφέτος πολύτιμους συνεργάτες του υπό την καθοδήγηση της κ.Μαρίας
Χαραλαμπίδου του δίνει την ευκαιρία να είναι και χαρούμενος αλλά και
ήσυχος κυρίως για την πνευματική προκοπή και εξέλιξη των μικρών παιδιών της Ρωμηοσύνης που ξεκουράζονται τις μέρες αυτές στην Παιδόπολη της Πρώτης. Στο τέλος ευλόγησε τα παιδιά ενώ δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει και τον Διευθυντή της Κατασκήνωσης Σταύρο Ραφαηλίδη
που εργάζεται με αφοσίωση και ζήλο στη νεότητα της Παιδοπόλεως.
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H εορτή της
Μεταμορφώσεως
στα Πριγκιποννήσια
Mε τη δέουσα λαμπρότητα εόρτασε η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία την Αγία Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος,
ανήμερα της εορτής, συνεόρτασε περιστοιχιζόμενος από παιδιά της Ρωμηοσύνης
ενώ την παραμονή βρέθηκε στην «πληγωμένη» Εκκλησία της Μεταμορφώσεως
Χάλκης για την οποία οι Αρχές εξακολουθούν να μην επιτρέπουν την ανακαίνιση
της, δέκα χρόνια μετά την προσπάθεια κατεδάφισής της από τη Δασική Υπηρεσία
Πριγκηποννήσων.
Στην Παιδόπολη της Πρώτης
Ανήμερα της εορτής ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στην Ιερά Πατριαρχική
και Σταυροπηγιακή Μονή της νήσου Πρώτης όπου λειτουργούν οι παιδικές κατασκηνώσεις του Πατριαρχείου. Κατά τη
διάρκειά της ο Πατριάρχης ευλόγησε τη
νέα σοδειά της Αμπέλου καθώς από τα
σταφύλια παράγεται ο οίνος που σε κάθε
θεία λειτουργία μεταβάλλεται σε αίμα Χριστού.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Μητροπολίτες Μεξίκου Αθηναγόρας, ο Επίσκοπος
Δέρβης Ιζεκιήλ, ο Πρόξενος της Ελλάδος
στην Πόλης κ.Γιώργος Γαϊτάνης καθώς και
προσκυνητές από την Πόλη και το εξωτερικό.
Μετά την απόλυση ο Οικουμενικός Πατριάρχης χειροθέτησε σε Άρχοντα Ευταξία
της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
τον κ.Αριστόδημο Καρνάκη, ομογενή εκ
Παναμά και πιστό μέλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεξικού. Με την ευκαιρία αυτή ο
Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε για το
έργο της Μητρός Εκκλησίας στην Ορθόδοξη Διασπορά.
Ακολούθως στον αυλόγυρο της Μονής
πραγματοποιήθηκε μικρή εορταστική εκδήλωση από τα παιδιά της κατασκήνωσης
με την εποπτεία του Διευθυντή της κ.Σταύρου Ραφαηλίδη και την καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών που εθελοντικά και αυτό το
καλοκαίρι βρέθηκαν στο πλευρό των παιδιών της Ρωμηοσύνης προκειμένου να
απολαύσουν ξέγνοιαστες στιγμές στην κατασκήνωση του Πατριαρχείου. Με τις χαριτωμένες φωνές τους, συνοδευόμενα από
τα τιτιβίσματα των πουλιών και τη μουσική
των τζιτζικιών, τραγούδησαν αλλά και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς για τον Πατριάρχη της Ρωμηοσύνης και της Οικουμένης, για τον πνευματικό τους πατέρα.
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε
εκ μέρους των κυριών που συγκροτούν το
ΔΣ της Παιδοπόλεως η Πρόεδρος αυτού,
κυρία Μαίρη Αποστολίδου, ενώ μίλησαν ο
Μητροπολίτης Μεξικού Αθηναγόρας και ο
Επίσκοπος Δέρβης Ισεκιήλ, περιγράφοντας
αμφότεροι την εμπειρία τους από τη διακονία στην Ορθόδοξη Διασπορά.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Τένεδο
]

Στην Τένεδο βρέθηκε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, προσκεκκλημένος του Σεβ. Μητροπολίτη Ίμβρου και
Τενέδου κ. Κύριλλου και των των εν Ελλάδι Σωματείων των Τενεδίων προκειμένου να παραστεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της
προστάτιδος του νησιού Οσιομάρτηρος Αγ. Παρασκευής. Τον Πατριάρχη συνόδευσαν ο Ιερολ.
Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης .
Μετά τον εσπερινό που πραγματοποιήθηκε
την παραμονή της εορτής στον Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου Τενέδου, η κ. Πελαγία Πισιριτσή,
πρόεδρος της κοινότητας Τενέδου προσφώνησε και καλωσόρισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη
στο νησί.
Παρόντες σε όλες τις εκδηλώσεις ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Τέρενς
Κουίκ μετά των συνεργατών του, ο πρώην
υπουργός και νυν αντιπρόεδρος της Ν.Δ. κ.
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης μετά της συζύγου
του, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, πρέσβυς κ. Ευάγγελος Σέκερης καθώς και ο

πρόεδρος του εν Αθήναις Συλλόγου Τενεδίων κ.
Χρήστος Κάλφας, άρχοντες του Θρόνου, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Νέα Τένεδος Χαλκιδικής των απανταχού Τενεδίων. Στο χώρο βρέθηκαν πλήθος προσκυνητές ντόπιοι αλλά και από
την γειτονική Ίμβρο, την Πόλη, την Ελλάδα, τη
Γαλλία καθώς και απόγονοι Ιμβρίων και Τενεδίων από διάφορες χώρες που προσήλθαν στο
νησί για τις εορταστικές εκδηλώσεις.
Ακολούθως, ο Παναγιότατος επισκέφτηκε το
κοιμητήριο του νησιού προκειμένου να τελέσει
τρισάγιο στον παλαιό Εφημέριο μ. Στέφανο Τενέδιο αλλά και σε πλήθος προσώπων, κληρικών
και λαϊκών που σχετίζονται με την ιστορία της
Τενέδου, με πρώτο τον Τενέδιο Οικουμενικό
Πατριάρχη Μελέτιο Β’.
Ανήμερα της εορτής η Α.Θ.Π. χοροστάτησε στη
Θεία Λειτουργία στο εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής ενώ στη συνέχεια ακολούθησε γεύμα
και εορταστικές εκδηλώσεις με παραδοσιακούς
τοπικούς χορούς αλλά και από τη γειτονική Μυτιλήνη, οι οποίες αναβίωναν τις πανηγύρεις των

παλαιών ημερών, όταν η παρουσία των Ρωμιών
Τενέδιων ήταν στο απόγειό της.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε πατριαρχική χοροστασία και στο ανακαινισμένο εξωκκλήσι των Αγίων Θεοδώρων κατά
τον εσπερινό τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονος ενώ ανήμερα της εορτής
τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, στο τέλος της οποίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποχαιρέτησε τους κατοίκους
του νησιού και τους πιστούς που προσήλθαν για
αυτό το σκοπό, στέλνοντας τις ευχές και ευλογίες της Μητρός Εκκλησίας για τη συνέχιση της
προσπάθειας για πνευματική και πολιτιστική
ανάταση και αναγέννηση της Τενέδου και Ίμβρου.
Να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της
επίσκεψης, ο Πατριάρχης είχε την ευκαιρία να
συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον Νομάρχη
Τσανάκκαλε, τον Έπαρχο και τον Δήμαρχο Τενέδου με τους οποίους γευμάτισε.
Μ.Λ.

Επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού
Πατριάρχη στην Ουγγαρία
]
Tετραήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ουγγαρία πραγματοποίησε
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ύστερα από πρόσκληση των Αρχών της χώρας. Σημαντική είδηση είναι ότι στο πλαίσιο της
επίσκεψης παραδόθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται στο κέντρο της Βουδαπέστης και το οποίο αποφασίσθηκε από την Ουγγρική Κυβέρνηση να παραχωρηθεί για τις ανάγκες
της Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ουγγαρία, προκειμένου να στεγαστούν η Πατριαρχική Ακαδημία, το Ελληνικό Σχολείο το
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης αλλά και Ξενώνας φιλοξενίας. Υπενθυμίζεται ότι πριν τρία χρόνια υπεγράφη μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ουγγρικής Κυβερνήσεως, Σύμφωνο Συνεργασίας,
με το οποίο ρυθμίζονται οι σχέσεις της Εξαρχίας Ουγγαρίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το Κράτος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Σύμφωνο Συνεργασίας επισημαίνεται ο
σημαντικός ρόλος, τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία διαδραμάτισε στην
ιστορία της Ουγγαρίας. «Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος έφεραν εδώ την
Ανατολική Χριστιανοσύνη, η οποία εξακολουθεί να είναι παρούσα ως
ζωντανή εκκλησιαστική κοινότητα. Ήδη πριν από την ίδρυση του κράτους το αρχαίο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως καλλιεργούσε σχέσεις με τον Ουγγρικό λαό και έστειλε τον επίσκοπο Ιερόθεο για να διαδώσει τον Χριστιανισμό», σημειώνεται μεταξύ άλλων στο

προοίμιο της Συμφωνίας που υπέγραψαν η Ουγγρική Κυβέρνηση και
το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας, τον περασμένο Δεκέμβριο υπεγράφη μεταξύ της Ι.Μητροπόλεως Αυστρίας και
Εξαρχίας Ουγγαρίας και της Ουγγρικής Κυβερνήσεως, Μνημόνιο Συνεργασίας, στο οποίο προβλέπεται η παραχώρηση του εν λόγω κτηρίου.
Επιθυμία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της οικείας Μητροπόλεως
είναι όπως η νέα έδρα της Εξαρχίας αποτελέσει χώρο της ανάπτυξης
του διαλόγου και πολιτιστικό κέντρο συνάντησης όλων των ανθρώπων.
Της εξαιρετικά πολυσήμαντης Συμφωνίας με την Ουγγρική Κυβέρνηση προηγήθηκε μια ακόμα προσφορά προς την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας, ως αποτέλεσμα των αόκνων προσπαθειών και επιτυχών χειρισμών του επιχωρίου Μητροπολίτου Αρσενίου. Συγκεκριμένα, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην Αυστρία προσέφερε στην Ορθόδοξη Μητρόπολη Αυστρίας ένα ανακαινισμένο Ναό στην πόλη Λεόμπεν – ο οποίος
έγινε το κέντρο για όλους τους Ορθοδόξους της πόλης, με τις I. Ακολουθίες να τελούνται στη γερμανική γλώσσα – καθώς και οικόπεδο μεγαλύτερο των 70 στρεμμάτων όπου και θα ιδρυθεί Ορθόδοξη Μονή.
Τα δωρητήρια Συμβόλαια είχε παραλάβει συμβολικά ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τη διάρκεια επισκέψεώς του
στην Αυστρία, τον Νοέμβριο του 2014.
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Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
στο Γλυκύ της Ίμβρου 12.8
]μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο

Στο Γλυκύ της Ίμβρου βρέθηκε ο Οικου-

οποίος χοροστάτησε στον εσπερινό που τελέστηκε στον ενοριακό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου.
Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν ο επιχώριος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος, ο Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος Ησύχιος,
εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κληρικοί,
Άρχοντες του Θρόνου και πλήθος Ιμβρίων, οι
περισσότεροι εκ των οποίων επέστρεψαν για
τις καλοκαιρινές διακοπές στον τόπο καταγω-

γής τους.
Μετά την εσπερινή δέηση ο Οικουμενικός
Πατριάρχης αναφέρθηκε στις αδικίες που υπέστησαν οι Ίμβριοι αλλά και στα βήματα που κάνει η Ομογένεια για την ενίσχυση της Κοινότητας της Ίμβρου. Αμέσως μετά κάλεσε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ.
Ησύχιο να απευθυνθεί προς τους πιστούς. Ο
Μητροπολίτης Ησύχιος εξέφρασε με τη σειρά
του τη χαρά του για την πρώτη αυτή επίσκεψή
του στην Ίμβρο.
Μ.Λ.

Η επίσκεψη του
Πατριάρχη στην Αρτάκη
]

Την τιμητική της είχε η χερσόνησος της
Κυζίκου, αφού και φέτος αξιώθηκε να
τελέσει Θεία Λειτουργία στα ερείπια της ιστορικής Μονής Παναγίας Φανερωμένης η Α.
Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.
Συλλειτουργοί ήταν οι Σεβ. Μητροπολίτες
Ικονίου κ. Θεόληπτος και Αυστρίας κ. Αρσένιος ενώ πλήθος πιστών από την Πόλη, τη
Χίο, τη Νέα Αρτάκη και αλλού παρευρέθηκαν
για να προσευχηθούν. Στη συνέχεια όλοι μαζί ξεναγήθηκαν στο νησί Κερά (Zeytinliada),
όπου περιηγήθηκαν στις συνεχιζόμενες αρχαιολογικές ανασκαφές και εν συνεχεία παρακολούθησαν σεμινάριο σχετικά με αυτές
από Τούρκους και Έλληνες ομιλητές. Στο
πλαίσιο του σεμιναρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στα ιστορικά δεδομένα, σχετικά με την περιοχή και στο τέλος ευ-

χήθηκε στους μουσλουμάνους ακροατές Καλή εορτή των Θυσιών (Kurban Bayramı).
Ακολούθησε υπαίθρια διάλεξη του διάσημου καθηγητή ιστορίας İlber Ortaylı, με θέμα
την ανταλλαγή των πληθυσμών παρουσία
του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιμου, του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αναστάσιου Πρατσόλη,
της Γεν. Προξένου της Ελλάδος στη Σμύρνη
κ. Αργυρώς Παπούλια μετά του συζύγου της,
του δημάρχου Αρτάκης κ. Hüseyin Sarı καθώς και πλήθους πιστών και πολιτών της περιοχής.
Μετά τη λήξη της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε μουσικοχορευτικό πρόγραμμα ενώ
ο Πατριάρχης μετά της συνοδείας του αναχώρησαν για τη Ζάκυνθο.
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ΣΚΕΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

]

Λίγες εβδομάδες πριν προσγειώθηκα στο
αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν της Πόλης.
Πρόκειται για το δεύτερο αεροδρόμιο της Πόλης
και βρίσκεται στην ασιατική πλευρά. Η τελευταία
φορά που είχα πάει στην Πόλη ήταν το 2011 έχοντας ενδιάμεσα, το 2015, «διακτινισθεί» νοτιοανατολικά της Τουρκίας στο πολύ όμορφο Βαν που
συνορεύει με το Ιράν.
Ο προορισμός μου ήταν η Χηλή. Η Χηλή (Şile) είναι μια μικρή πόλη 70 χλμ. βορειοανατολικά
της Πόλης, στην ασιατική της πλευρά. Μέχρι τα
χρόνια της ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ
Τουρκίας και Ελλάδας, το 1922, ζούσαν εκεί Έλληνες και στη συνέχεια η κεντρική διοίκηση εγκατέστησε Βόσνιους.
Αυτό το ταξίδι με λύπησε. Όχι, δεν πρόκειται για
συναισθήματα περί «πάτριων εδαφών» και λοιπά
παρόμοια, σεβαστά απόλυτα. Η λύπη μου ήταν μια
στενοχώρια που είχε ως αιτία τις παραστάσεις μιας
Πόλης όχι μόνο των παιδικών και εφηβικών και
μετεφηβικών μου χρόνων αλλά ακόμη και μιας
δεκαετίας πριν. Παραστάσεις που πλέον ανήκαν
στη σφαίρα των αναμνήσεων.
Η όψη της γενέτειρας ως προς τους ανθρώπους
της έχει αλλάξει. Και εκεί βρίσκεται η δυσκολία και
η στενοχώρια. Αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς
η ενδυματολογική εμφάνιση της γυναίκας της
Τουρκίας.
Στο αεροδρόμιο πήγα στο ανταλλακτήριο να αλλάξω ευρώ με λίρες Τουρκίας. Εκεί η ευγενέστατη
και εξυπηρετικότατη υπάλληλος ήταν με μαντήλα.
Θα με ρωτήσετε και σε τι σε πείραξε και τι με νοιάζει. Η απάντησή μου καλώς ή κακώς είναι ότι και
με πείραξε και με νοιάζει. Για μια χώρα όπου γεννήθηκες και μεγάλωσες και έζησες 25 χρόνια με
μια συγκεκριμένη εικόνα των ανθρώπων γύρω
σου και τώρα που αυτή η εικόνα αλλάζει με ζαλιστικούς ρυθμούς σίγουρα δεν μένεις αδιάφορος.
Το μεγάλο σοκ ήταν την επομένη μέρα όταν κατέβηκα να κολυμπήσω στην απέραντη αμμουδιά.
Σχεδόν επτά στις δέκα γυναίκες που ήταν στην
παραλία, μέσα και έξω από τη θάλασσα, ήταν ντυμένες. Δηλαδή, για να μην υπάρχει κάποια ασάφεια, έμπαιναν στο νερό ή λιαζόντουσαν με ρούχα
και με μαντήλα. Συνάντησα ακόμη και γυναίκες
ντυμένες μέσα στο νερό που είχαν περάσει πλαστικό σωσίβιο. Από κοντά και οι άντρες τους πάλι
στην πλειοψηφία με ένα μαγιό μεταξύ βράκας και
σώβρακου που εν πολλοίς άφηνε «ανάγλυφο» το
περιεχόμενο. Ο φίλος μου, τούρκος συμφοιτητής
μου στο Πανεπιστήμιο της Πόλης στη δεκαετία των
΄70, μου λέει με ειρωνεία αλλά και με οργή και
πίκρα για τα … μαγιό των ανδρών «ee, ne yapalım
erkeğin malı meydanda derler ya» (= ε, τι να κάνουμε, όπως λένε, τα «υπάρχοντα» (!!!) του άντρα
πρέπει να φαίνονται).
Εδώ να διευκρινίσω ότι η προσέγγιση μου για
τις εμφανίσεις αυτές δεν σημαίνει ότι θεωρώ αυ-

τούς τους ανθρώπους κακούς στο χαρακτήρα ή
γενικότερα ως αρνητικά στοιχεία της τουρκικής
κοινωνίας. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι γεμάτοι με ψυχικά χαρίσματα και πανανθρώπινες
αξίες.
Φυσικά και δεν είμαι σε θέση να κάνω μια επιστημονικών ερεισμάτων κοινωνιολογική ανάλυση.
Ωστόσο, και με κάθε επιφύλαξη, νομίζω ότι ο
λαός της Τουρκίας, και με την ενθάρρυνση (νομοθεσία) και την καθοδήγηση ηγεσιών των τελευταίων ετών νιώθει ελεύθερος να εκφραστεί –στην
περίπτωση μας- ενδυματολογικά, που όμως και
αυτό έχει, εσκεμμένα είτε όχι, έχει τη σημειολογία
του.
Μάλλον, οι όροι πλέον έχουν αντιστραφεί και το
επί σειρά ετών εν μέρει άτυπα «καταπιεζόμενο»
μέρος του λαού, μέσα από κεμαλικές αναντίρρητες
μεταρρυθμίσεις των οποίων θεματοφύλακας θεωρείτο το στράτευμα, τώρα νιώθει πλέον ότι επιτέλους έχει «το πάνω χέρι».
Το συμπέρασμα, μέσα από μια ευρωπαϊκή προσέγγιση ενδέχεται να είναι ότι η Τουρκία οδεύει
προς ένα συντηρητισμό, με συγκεκριμένα μοντέλα
συμπεριφοράς, που ίσως και να καταπιέζει τη γυναίκα π.χ. ως προς το ντύσιμο, ή ευρύτερα προς
ένα ισλαμισμό που μελλοντικά μπορεί να εξαχθεί
και να απειλήσει την κουλτούρα της Ευρώπης.
Από την πλευρά ωστόσο του τούρκου πολίτη
που ασπάζεται αυτή τη στάση ζωής, πολύ ενδεχόμενα θα πρόκειται για μια θρησκευτική απαίτηση
σεμνότητας που επιτέλους μπορεί να την εκφράσει
ελεύθερα μιας και η σημερινή κυβέρνηση – και
πλέον και η δομή του κράτους- την ενθαρρύνει
χρησιμοποιώντας το λογικό επιχείρημα της «ελευθερίας της αμφίεσης».
Τυπικά κάθε ντύσιμο είναι ελεύθερο, ανεξάρτητα της έμπρακτης αποδοκιμασίας κάποιων (λίγων;)
ανεγκέφαλων που νιώθουν αναφαίρετο δικαίωμά
τους να χειροδικούν, χαστουκίζουν ή γρονθοκοπούν, νεαρά κορίτσια που θα τολμήσουν να φορέσουν σορτς σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η χώρα θα
συνεχίσει να οδεύει προς το «συντηρητισμό» όπως
υποστηρίζεται από κάποιους, ή προς την έκφραση
ελευθερίας (και με θρησκευτική χροιά) όπως υποστηρίζεται από κάποιους άλλους.
Το στοίχημα είναι να μην δημιουργηθούν συνθήκες δυσανεξίας και το χειρότερο κοινωνικού
αυτοματισμού κατά αυτών που δεν θα ασπάζονται
την επικρατούσα αντίληψη.
Στη φωτογραφία μας που είναι από πλαζ της
Χηλής η πινακίδα μπροστά από την περίφραξη λέει
«αποκλειστικά για οικογένειες».
Και ο νοών νοείτω!
=

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΤΟΠΤΣΟΓΛΟΥ
toptsoglou@hotmail.com
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ΘΕΜΑΤΑ

]

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθεί ομολογουμένως εμβρόντητη η κοινή γνώμη τις συνεχείς
αποκαλύψεις του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιάνη
Βαρουφάκη για την περιβόητη διαπραγμάτευση με τους
δανειστές το πρώτο εξάμηνο του 2015 και όλες τις συνομιλίες που διαμηνύθηκαν.
Είναι φανερή η αμηχανία της κυβέρνησης για όλα όσα
βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς το μεγάλο
ερώτημα που πλανάται δεν είναι αν το αποτέλεσμα της
διαπραγμάτευσης ήταν μόνο επιζήμιο ή όχι για την χώρα
μας, αλλά το ποιες ήταν πραγματικά οι προθέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά την πορεία της κυβερνητικής πολιτικής το 2015.
Αυτό που οι περισσότεροι πολίτες υποπτεύονταν, ότι
δηλαδή ο Γιάνης Βαρουφάκης δεν ενεργούσε αυτοβούλως, αλλά σε απόλυτη συνεννόηση με τον πρωθυπουργό και με κορυφαίους υπουργούς είναι πραγματικότητα,
καθώς φαίνεται περίτρανα από όλες τις συνομιλίες που
έχουν διαρρεύσει.
Το πιο εντυπωσιακό αν όχι τραγικό για την χώρα μας
βέβαια και εκεί οφείλει να πάρει θέση η αντιπολίτευση,
είναι η θέση του πρωθυπουργού της χώρας απέναντι στο
σχέδιο Grexit ή timeout όπως είχε ως τίτλο, από τον Βόλφανγκ Σόιμπλε.
Ο Αλέξης Τσίπρας, εμφανίστηκε να σκέφτεται σοβαρά
το σχέδιο εξόδου από την Ευρωζώνη με μία ισχυρή και
πρόσκαιρη οικονομική βοήθεια από την ΕΕ για να καλυφθούν οι βασικές βιοτικές ανάγκες από την πλήρη φτωχοποίηση των πολιτών που θα προέκυπτε από την εκτόξευση του πληθωρισμού και την απαξίωση των πλούτου
και όλων των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων.
Επίσης ο Γιάνης Βαρουφάκης, διαχωρίζει την θέση του
για το Grexit αναφέροντας ότι το PlanB που πρότεινε
αναφερόταν σε σχέδιο παράλληλων πληρωμών εντός
του ευρώ, ενώ το PlanX που πήγαινε τελικά να υιοθετηθεί ήταν το ύστατο σχέδιο εξόδου της χώρας μας από την
Ευρωζώνη και τελικά από την ΕΕ με ανυπολόγιστες συνέπειες.
Το γιατί αποφάσισε τώρα ο πρώην υπουργός Οικονομικών να αποκαλύψει τα όσα συνέβησαν πριν 2 χρόνια
είναι δική του υπόθεση και αφορά προφανώς την δική
του υπερασπιστική γραμμή αφενός προς την κοινή γνώμη και αφετέρου προς την δικαιοσύνη αν και όποτε προκύψει τέτοιο θέμα.
Σε κάθε περίπτωση, όπως και να δει κάποιος τις σχετικές αποκαλύψεις, κατανοεί ότι η όλη συζήτηση από το
κυβερνητικό επιτελείο ήταν στην κατάστρωση σχεδίων
εξόδου της χώρας από το υφιστάμενο θεσμικό σύστημα
που συνδέει την χώρα μας τόσο με τον έξω κόσμο όσο
και με την ίδια την ΕΕ της οποίας η Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο κράτος μέλος.
Όποιο σχέδιο και να εφαρμοζόταν τελικά από τα προτεινόμενα, είτε δηλαδή το PlanB είτε το PlanX, θα επρόκειτο για ένα σύγχρονο πραξικόπημα με τον μανδύα της
ανάκτησης της λαϊκής κυριαρχίας, γεγονός που θα μπορούσε από νομικούς κύκλους να χαρακτηριστεί και ως
εσχάτη προδοσία και όχι αδίκως.
Για όσους γνωρίζουν την οικονομία και τα μακροοικο-

νομικά, η προσδοκία της κατάρρευσης επί της ουσίας την
προκαλεί και λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, όπως ακριβώς θα συνέβαινε και με το σχέδιο Βαρουφάκη για παράλληλες πληρωμές, το οποίο μαθηματικά θα οδηγούσε σε πλασματική ρευστότητα χωρίς αντίκρυσμα, με τον πληθωρισμό να καλπάζει και την πείνα
στους δρόμους να οργιάζει.
Πρέπει να τονίσουμε ότι παρά την εκ των υστέρων ειλικρίνεια του πρωθυπουργού περί απειρίας, αυταπάτες
και λάθος επιλογές προσώπων, αυτό δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση πολιτικές ή και ποινικές ακόμη ευθύνες
για την παραβίαση του Συντάγματος της χώρας που συνδέει θεσμικά την Ελλάδα με την ΕΕ και το ευρώ ως κυρίαρχο εθνικό νόμισμα, ως μέσο συναλλαγών αλλά και
ως αποθεματικό νόμισμα.
Οποιαδήποτε τροποποίηση στο υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο, συνεπάγεται εκτροπή που θα οδηγούσε την χώρα σε μία βίαιη χρεωκοπία είτε μέσω των παράλληλων
πληρωμών είτε με απ’ευθείας Grexit.
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τόσο οι συνεχιζόμενες
αποκαλύψεις όσο και η στάση του πρωθυπουργού μαρτυρούν ότι κυριολεκτικά η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα
πριν τον γκρεμό οικονομικά και κοινωνικά και θα προσομοίαζε σήμερα με το τραγικό παράδειγμα της Βενεζουέλας.
Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να διερευνηθούν μέσω εξεταστικής επιτροπής όλες οι συνθήκες και οι τυχόν
ευθύνες που υπάρχουν, αλλά πέρα από αυτό, ιδίως ο
πρωθυπουργός γνωρίζοντας πλέον τις αυταπάτες του,
δεν έχει κανένα άλλοθι στο να καθυστερήσει τις μεταρρυθμίσεις και την πιστή εφαρμογή του προγράμματος
καθώς το οφείλει πάνω απ’όλα στον ελληνικό λαό για τις
τραγικές συνέπειες που συνεχίζει να υφίσταται με την
εφαρμογή του 3ου Μνημονίου που έφερε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ.
=
Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος τραπεζικός.
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Face lifting
στη Σχολή Γαλατά
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

]

Ένα από τα πιο επιβλητικά κτίρια της Πόλης, το οποίο θεμελιώθηκε
το 1885 στεγάζει την Σχολή του Γαλατά. Το 1903 ξεκινάει να λειτουργεί σαν ιδιωτικό σχολείο και μάλιστα αρρένων ενώ από το 1935 και
μετά αρχίζει να λειτουργεί ως μικτό εξατάξιο σχολείο. Το 1968 μετονομάζεται σε Karaköy Rum İlkokulu, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία με δέκα
δασκάλους και 230 μαθητές στα θρανία του εκ των οποίων 122 ήταν
αγόρια και 108 κορίτσια. Το 1970 ο αριθμός των μαθητών αρχίζει να
μειώνεται σταδιακά και από το 1985 και για μια δεκαετία θα παραμείνει
χωρίς μαθητές. Το 1997, το σχολείο αρχίζει να ανακαινίζεται εσωτερικά
και επαναλειτουργεί το νηπιαγωγείο. Το 2012 η πρόεδρος του σχολείου
Μαίρη Κομοροσάνο και ο Λάκης Βίγκας, εκ μέρους της Εφοροεπιτροπή
της Σχολής Γαλατά παρέλαβαν επίσημα από το Υποθηκοφυλακείο της Πόλης τον τίτλο ιδιοκτησίας του σχολείου μετά από μακροχρόνιους αγώνες
με το Τουρκικό Δημόσιο. Είναι η πρώτη απόφαση που υλοποιείται ουσιαστικά από το Συμβούλιο της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων βάσει του
νέου νόμου περί επιστροφής της ακίνητης περιουσίας των μειονοτικών
ιδρυμάτων. Η επιστροφή του ιστορικού σχολείου του Γαλατά στην ελληνορθόδοξη κοινότητα είναι σπουδαίο γεγονός και το όραμα της Μαίρης
Κομοροσάνο για ίδρυση ενός πολιτιστικού κέντρου της Ρωμιοσύνης στην
Πόλη αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Το σχολείο βρίσκεται σε μία γενικότερη διαδικασία ανακαίνισης ώστε να αναδειχθεί και πάλι η ομορφιά
και η μεγαλοπρέπεια του εξαώροφου κτιρίου. Στην προσπάθεια αυτή, σημαντική είναι η εθελοντική συμβολή Τούρκων ειδικών όπως του γνωστού
αρχιτέκτονα Korhan Gümüş, των επίσης αρχιτεκτόνων Elif Özdemır και
Esra Bulcı αλλά και του διακεκριμένου καθηγητή του Πολυτεχνείου της
Πόλης Işık Aydemir. Η πρόσοψη του κτηρίου παρουσίασε έντονα σημάδια
φθοράς και μεγάλη επικινδυνότητα λόγω πτώσης επιχρισμάτων και άλλων διακοσμητικών στοιχείων. Οι εργασίες, όσοι έχουν ήδη περάσει
απ’έξω θα το έχουν παρατηρήσει, βρίσκονται σε εξέλιξη. Καθημερινά κατάλληλα συνεργεία επαγγελματιών πλένουν με ειδικές μικροαμμοβολές
την πρόσοψη, όπου χρειάζεται συμπληρώνουν τσιμεντένια στοιχεία που
έχει καταστρέψει το πέρασμα του χρόνου αλλά και η ρύπανση, και ενισχύουν από κάθε άποψη την εξωτερική μορφή του Σχολείου. Ένα δυναμικό face liﬅing είναι σε εξέλιξη με αγάπη και σεβασμό στο ιστορικό κτήριο. Το κόστος των εργασιών θα φτάσει τις 365000 λίρες συν το ΦΠΑ
ενώ η αντικατάσταση των παραθύρων θα στοιχίσει 165000 λίρες. Μεγάλο το κόστος που αναμφίβολα χρειάζεται την αρωγή, τόσο ιδιωτών
όσο και εταιριών και φυσικά κάθε Κοινοτική βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη
συμπληρώνει η δραστήρια πρόεδρος της Σχολής που θα θυσιάσει ακόμη
και τις διακοπές της προκειμένου να επιβλέπει όλες τις εργασίες που είναι
σε εξέλιξη. Το φθινόπωρο και συγκεκριμένα τη 1η Σεπτεμβρίου βάσει
χρονοδιαγράμματος οι σκαλωσιές θα αποκαθηλωθούν και η γοητεία του
ιστορικού κτηρίου θα αποκαλυφθεί. Εξάλλου έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την Μπιενάλε νέων καλλιτεχνών που θα φιλοξενηθεί στις
=
αίθουσες της Σχολής Γαλατά.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Σπουδαία έργα με ελληνική υπογραφή και διεθνή βραβεία
]

Στην Πόλη του σήμερα υπάρχει ένας Ελληνικός πυρήνας
που ξέρει να δημιουργεί και να προσφέρει υπηρεσίες
υψηλής αισθητικής αλλά και ουσιαστικού αποτελέσματος στον
κατασκευαστικό τομέα. Η αρχιτεκτονική εταιρία RMJM με 60
χρόνια διεθνή εμπειρία και 28 γραφεία ανά τον κόσμο έχει εγκατασταθεί εδώ και 5 χρόνια στην Πόλη με διευθύνοντα σύμβουλο και συνέταιρο τον αρχιτέκτονα Σωτήρη Τσούλο. Η εταιρία
είναι ήδη γνωστή για τον σχεδιασμό του METROPOL στο Ατάσεχιρ που είναι το 8ο υψηλότερο κτήριο στην Ευρώπη με εμβαδόν πάνω από 1,000,000τμ του Meridien έργο μικτής χρήσης
με πολλές διεθνής βραβεύσεις και τώρα εκπλήσσει με το μικρό
αλλά ιδιαίτερα σημαντικό έργο την καρδιά της Ιστικλάλ και δίπλα στο Σισμανόγλειο Μέγαρο. Το μισό οικοδομικό τετράγωνο
με πρόσωπο το Circle d’ Orient στην Μεγάλη του Πέραν οδό
ενωποιήθηκε, ανακαινίστηκε και παραδόθηκε στο κοινό με την
ονομασία Grand Pera. Το διάσημο σινεμά ΕΜΕΚ μεταφέρθηκε
στην κυριολεξία κομμάτι κομμάτι από το υπόγειο στον 5ο όροφο
, οι όψεις ανακαινίστηκαν και το μουσείο Madame Tussaud’s
κατέλαβε τα 2 υπόγεια. Καινούρια καφέ , μαγαζιά αλλά και σινεμά που έλειπαν από το κέντρο φτιάχνουν το καινούριο passaje κατά τα πρότυπα της Ιστικλάλ που παραδόθηκε πριν λίγους
μήνες στην Πόλη.
‘’Ο σχεδιασμός απαιτούσε ιδιαίτερη ευαισθησία διότι το ΕΜΕΚ
ήταν βαθιά στην καρδιά των σινεφίλ και νομίζω ότι πετύχαμε
να αποδείξουμε ότι όχι μόνο δεν το καταστρέφουμε αλλά ίσα
ίσα το αναδεικνύουμε παίρνοντάς το από το υπόγειο και βάζοντάς το στην κορφή του συγκροτήματος’’ μας είπε ο κ.Τσούλος.
Η ομάδα που το σχεδίασε ήταν κατά το 80% ελληνική με βασικούς αρχιτέκτονες την Εύη Κρανά , Ρούλα Γιαννάδα και Σω-

τήρη Τσούλο. Το έργο έχει ήδη τραβήξει το διεθνές ενδιαφέρον
με πρώτη αναγνώριση την τοποθέτησή του στην μικρή λίστα
του World Architecture Festival στην κατηγορία ΄ παλιά και νέα
ολοκληρωμένα κτήρια΄
«Το γραφείο μας έχει ακόμα Ελληνικό πυρήνα και συνεχίζουμε να δημιουργούμε στη Τουρκία αλλά και στο εξωτερικό με βάση την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε εγκατασταθεί εδώ από το
2012 και ήδη έχουμε ολοκληρώσει και παραδώσει 5 έργα μικτής χρήσεις , ανακαινίσεις και ξενοδοχεία που στο σύνολό τους

υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο τμ. Αυτή τη στιγμή η ομάδα
μας έχει 16 αρχιτέκτονες από 5 εθνικότητες και σχεδιάζει από
την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Μέκκα και την Αστάνα. Έχουμε
καταφέρει σε συνδυασμό με τα γραφεία μας στο Ντουμπάι και
σε άλλες 27 πόλεις να είμαστε πάντα στην αιχμή του δόρατος
του σχεδιασμού και του concept και να μοιραζόμαστε το βάθρο
με γίγαντες της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Νιώθω τεράστια χαρά να μπορώ να βλέπω δικά μου σχέδια στην Πόλη » δηλώνει
Κ.Π.
με υπερηφάνεια – δικαίως- ο Σωτήρης Τσούλος.

Σαμιώτικο κέφι στο Sığacık

Η τέχνη ενώνει τους λαούς

]

Μεγάλη έκθεση φωτογραφίας Τούρκων καλλιτεχνών, με τίτλο
«Εγώ και η Κωνσταντινούπολη - Benve Istanbul», πραγματοποιείται
στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης, «Αρχοντικό Χαλήμ Μπέη», από τον
Δήμο Λέσβου και τη Φωτογραφική Εταιρεία της Κωνσταντινούπολης. Στα
εγκαίνια, ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, αφού καλωσόρισε τους
Τούρκους καλλιτέχνες και τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους, χαρακτήρισε την έκθεση ως ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, ενώ
δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ανάγκη περαιτέρω συστηματικής καλλιέργειας των σχέσεων Ελλήνων και Τούρκων πολιτών, σε πολλούς και
ποικίλους τομείς.
Στη συνέχεια, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, απένειμε
στον ιδιοκτήτη του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κωνσταντινούπολης
«Ελγκίζ», δισέγγονο του ιδιοκτήτη του αρχοντικού Χαλίμ Μπέη, Τζαν Ελγκίζ, τον τίτλο τιμής του «Πρέσβη της Λέσβου», για τη μεγάλη προσφορά
του στο νησί, ιδιαίτερα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού,
καθώς και για τη δημιουργία του Ομίλου των «Φίλων της Μυτιλήνης»,
που συμβάλλουν στην προβολή της Λέσβου στη Πόλη και στην Τουρκία
Κ.Π.
γενικότερα.

]

Μεγάλη εορταστική εκδήλωση πραγματοποίησε ο
Δήμος Seferihisar στο Sığacık αφιερωμένη στη Σάμο. Το πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα δεν άργησε
να ξεσηκώσει τα κέφια των Σαμιωτών επισκεπτών που
κατέφθασαν επί τούτου στην περιοχή αλλά και των εκατοντάδων Τούρκων πολιτών συμμετείχαν με την ψυχή
τους στην τιμητική βραδιά. Η επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης Sığacık-Καρλόβασι από τον Ιούλιο
του 2016 συμβάλλει στην αύξηση της τουριστικής κίνησης από την περιοχή της Σμύρνης προς τη Σάμο με τις
πολλές φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό της και τις υπέροχες παραλίες της.

Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Σμύρνη Αργυρώ
Παπούλια διευκρινίζει ότι υπάρχουν 3 ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις Σάμου-παράλιων δυτικής Τουρκίας. Κουσάντασι - Βαθύ, Κουσάντασι - Πυθαγόρειο και Sığacık - Καρλόβασι. Επειδή το Sığacık είναι μόλις 45’ από τη Σμύρνη
η γραμμή αυτή εξυπηρετεί τους κατοίκους της Σμύρνης.
Ασφαλώς τα πλοία ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες και
η συχνότητα των δρομολογίων εξαρτάται από τη ζήτηση.
Εξίσου σημαντική για τη Λέσβο είναι η αναμενόμενη από
έτη έναρξη της διασύνδεσης Αϊβαλί-Πέτρας που φέρνει
πιο κοντά την αγορά της Τουρκίας στο υπέροχο βόρειο
τμήμα του νησιού και ιδιαίτερα την Πέτρα και το Μόλυβο.
Κ.Π.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
O AΣΠ στην Α΄ εθνική
]

Tο περασμένο καλοκαίρι η ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρισης ανδρών του Πέρα έκανε
δυναμική επανεμφάνισή στο αγωνιστικό προσκήνιο έπειτα από 32 ολόκληρα χρόνια
και το Μπέγιογλου Σπορ (Beyoğlu Spor), εξασφάλιζε την άνοδο στη Β’ Εθνική κατηγορία της
Τουρκίας ενώ πριν λίγες ημέρες πέτυχε την προαγωγή στην Α’ κατηγορία. Πρόκειται για ένα
σημαντικό άλμα για το Σωματείο, που μεγαλούργησε στις δεκαετίες του ’70 και του ‘80 και
σηματοδοτεί την δυναμική του πορεία στο μέλλον. Άλλωστε, οι ομογενείς Βασίλης και Φάνης
Αλεξανδρίδης, δύο από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της τουρκικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης, που συνέχισαν τον πρωταθλητισμό στην Ελλάδα με το Πέρα Αθηνών, έχουν συμβάλλει
σημαντικά στο να «ζωντανέψει» ξανά το Σωματείο και να επαναδραστηριοποιηθεί.
Στη σεζόν 2016-2017 το Πέρα αγωνίσθηκε στη 2η κατηγορία της Τουρκίας μαζί με άλλες
15 ομάδες. Έδωσε συνολικά 30 αγώνες. Οι αγώνες του 1ου γύρου πραγματοποιήθηκαν στην
Πόλη, 7-9 Οκτωβρίου 2016) και στην πόλη του Κιρσεχίρ, 18-20 Νοεμβρίου 2016. Ο 2ος γύρος έγινε στην πόλη της Ισπάρτα
(Σπάρτη της Πισιδίας) στο διάστημα 35 Φεβρουαρίου 2017) και στο Μαρντίν από τις 19 έως τις 21 Μαΐου 2017.
Με συνολικό απολογισμό 22 νίκες και
8 ήττες το Πέρα κατέλαβε τελικά την
5η θέση.Την άνοδο όμως, την εξασφάλισε πριν από λίγες ημέρες όταν
έγινε γνωστό ότι θα υπάρχουν δύο
απουσίες στη Σούπερ και την 1η εθνική κατηγορία της Τουρκίας. Η πρώτη
από ομάδα του κορυφαίου πρωταθλήματος και η δεύτερη από ομάδα,
που πρωταγωνίστησε στη 2η Εθνική
και είχε εξασφαλίσει το εισιτήριο της
ανόδου. Έτσι, εκεί που κανονικά θ’ ανέβαιναν τρεις ομάδες στην 1η κατηγορία, απέκτησαν το
σχετικό δικαίωμα πέντε και ανάμεσα σε αυτές ήταν και το Πέρα Κωνσταντινούπολης. Δεν
αποκλείεται κιόλας ν’ αυξηθεί αυτός ο αριθμός, αφού και στην Τουρκία αντιμετωπίζουν αρκετές ομάδες οικονομικές δυσκολίες. Ο Βασίλης Αλεξανδρίδης ενίσχυσε και φέτος την ομάδα.
Δεν ήταν παρών στους αγώνες του 1ου γύρου, όπου το Πέρα αρκέστηκε στην 6η θέση, αλλά
στη συνέχεια την οδήγησε μία θέση πιο μπροστά για να καταστεί εφικτή τελικά η άνοδος. Την
1η θέση κατέλαβε η ομάδα του Altinordu, τη 2η το Yakın Doğu Üniversitesi, την 3η η ΒΕΜTED
και την 4η η Çorum Spor İhtisas. Στην ομάδα του Πέρα αγωνίσθηκαν επίσης οι Kamil Uzgur,
Ertan Huner Ugur Surucu , Bora Gurbuz και Omur. Το σωματείο της ομογένειας κατάφερε ν’
ανέβει επίπεδο στα διασυλλογικά πρωταθλήματα χωρίς να το έχει θέσει αυτοσκοπό. Μάλιστα
και την επόμενη χρονιά θα επιδιώξει την παραμονή, αφού η φιλοσοφία του δεν είναι να φτιάξει άμεσα ομάδα για πρωταθλητισμό, αλλά να αναδείξει εν καιρώ καλούς αθλητές από την
ομογένεια, όπως έκανε παλιά. Και επιβάλλεται να συμπληρώσω σε αυτό το σημείο ότι στη
νέα προσπάθεια, ανασυγκρότησης της ομάδας, που άρχισε πριν από 16 μήνες, έχουν ηγετική
παρουσία ο Νταβίτ Κουμρού και ο Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Τους τελευταίους μήνες οι κινήσεις επικεντρώνονται στο να δημιουργηθεί φυτώριο παικτών, κύρια από τα ελληνικά σχολεία και την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, ώστε να
βγουν νέα ταλέντα και να διακριθούν. Και θυμίζουμε ότι στη δεκαετία του ’70 αναδείχτηκαν
από τον συγκεκριμένο σύλλογο κι άλλοι ομογενείς αθλητές, πέρα από τους δύο προαναφερθέντες, όπως ο Αλέξανδρος Δέσης, ο Φώτης Πλακωτάρης, ο Γιάννης Πλακωτάρης, η Στέλλα
Παπαδοπούλου, η Ειρήνη Κουτσουπίδου και πολλοί άλλοι.
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ΒΙΒΛΙΟ
επιλογές

ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ

Μιας και οι περισσότεροι ζουμε ακόμα στο κλίμα των καλοκαιρινών
διακοπών, τι καλύτερο απ’ το να έχουμε ένα βιβλίο ως σύντροφο
στην τσάντα μας; Επιλογές όλων των ειδών, για μικρούς και μεγάλους
αναγνώστες, ένα βήμα πριν πούμε καλό χειμώνα!
ΝΤΟΪΛ ΑΡΘΟΥΡ ΚΟΝΑΝ - Οι περιπέτειες
του Σέρλοκ Χολμς , (μτφρ. Σαπκά Ντίνα,
Μαρούξης Γιώργος , αστυνομικό
μυθιστόρημα)
Μάρω Θεοδωράκη – Γιαγιά, σ’ αγαπώ!
(παραμύθι)
Πίνο Κακούτσι – ΦΡΙΝΤΑ ΚΑΛΟ ¡ VIVA LA
VIDA ! (μτφρ. Τιτίκα Δημητρούλια,
βιογραφία )
Μαρία Σταμπούλογλου «Το ρεμπέτικο τραγούδι και η
ιστορία του» (δοκίμιο)
Παναγιώτης Ροϊλος - Κ. Π.
Καβάφης: Η οικονομία του
ερωτισμού (μτφρ. Αθ. Κ.
Κατσικερός, δοκίμιο)
Ειρήνης Βεκρή - Ο άνθρωπος
που έκανε τις Κυδωνίες να
ανθίσουν
Άλκη Ζέη – Τα παπούτσια του
Αννίβα ( παραμύθι)
Ζωρζ Σαρή - Κόκκινη Κλωστή Δεμένη
(διήγημα)
Η επιστροφή του αστυνόμου Μπέκα ,
Ο ήρωας του Γιάννη Μαρή σε νέες
περιπέτειες (Συλλογικό,
διηγήματα αστυνομικής
λογοτεχνίας)
Γιώργος Σκαμπαρδώνης Η Στενωπός των Υφασμάτων
(μυθιστόρημα)
Φιλιώ Χαϊδεμένου - ΓΙΑΓΙΑ
ΦΙΛΙΩ Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΣΣΑ 2Η
ΕΚΔΟΣΗ
Κωνσταντίνος
Τζούμας - Ως εκ
θαύματος
(αυτοβιογραφικό)

Κ.Π.

Γιάννης Βλαστός
- Μπαμπά να
μιλήσω;
(αυτομυθιστορία)

Μουσική βραδιά στο Νιχώρι

]

Με πολίτικους αμανέδες και σμυρναίικα ταξίμια καλωσόρισε τον καυτό μήνα Ιούλιο η Κοινότητα Νεοχωρίου το βράδυ του Σαββάτου στον αύλιο χώρο της εκκλησίας της Παναγίας
Κουμαριωτίσσης. Η καλοκαιρινή εκδήλωση, που τείνει να γίνει θεσμός, φιλοξένησε την Βασιλική
Παπαγεωργίου και την πολίτικη παρέα της ανεβάζοντας γρήγορα τα κέφια των παρευρισκομένων
που από νωρίς είχαν κατακλύσει τον χώρο. Μουσικές επιλογές από πολίτικα, σμυρναίικα και τραγούδια της Ρόζας Εσκενάζυ ζωντάνεψαν οι μουσικοί Μαρίνα Λιόντου-Μωχάμεντ στο ούτι, Φωτεινή Κοκκάλα στο κανονάκι και Χρήστος Ψωμιάδης στην πολίτικη λύρα. Άξιος ‘’οικοδεσπότης’’ ο
αεικίνητος πρόεδρος της Κοινότητας, Λάκης Βίγκας φρόντιζε τα λειτουργούν τα πάντα στην εν τέλεια ενώ στο φινάλε της εκδήλωσης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους καλλιτέχνες για το κεφάτο τους πρόγραμμα αλλά και τους παρευρισκομένους για την συμμετοχή τους. Σε αποκλειστική
δήλωση της κ.Παπαγεωργίου στην ΗΧΩ τόνισε ιδιαίτερα χαρούμενη που προσκλήθηκε για δεύτερη
συνεχή χρονιά από την συγκεκριμένη Κοινότητα και ευχαρίστησε τον κ.Βίγκα για την συμπαράσταση του σε όλη την καλλιτεχνική συντροφιά. Επίσης αναφέρθηκε στο ‘’ζεστό’’ Ρωμαίικο στοιχείο
που την υποδέχεται κάθε φορά με ενθουσιασμό στις συναυλίες που παρουσιάζει αλλά και στο
τουρκικό κοινό που την αγαπά και την ακολουθεί σταθερά στις εμφανίσεις της. Τέλος μίλησε με
πολύ ενθουσιασμό για τον τελευταίο της δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε, μία ελληνοτουρκική παραγωγή σε ‘’έντεχνο’’ ύφος με αρχαία ελληνική λύρα, μαντολίνο, κρουστά και επώνυμες Τουρκικές
Κ.Π.
συμμετοχές.

Ορχάν Παμούκ – Η
καινούρια ζωή (μτφρ.
Στέλλα Βρετού,
μυθιστόρημα)

Ματθαίος
Γιοσαφάτ Να
παντρευτεί κανείς ή
να μην παντρευτεί
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Τιμητικά οφίκια
για την Ίμβρο
Ο Εκπαιδευτικός και Μορφωτικός Σύνδεσμος Ίμβρου και
]
σύμπασα η εκπαιδευτική οικογένεια της Ίμβρου με πρώτες
τις διευθύνσεις των σχολείων συγχαίρει και συμπανηγυρίζει

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
διαφύγει από τον ιστορικό του μέλλοντος ότι τα καλά που ‘’κόποις κτώνται και πόνοις κατωρθούνται’’ αναγνωρίζονται με τον
πιο καθολικό τρόπο τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Συμμετέχοντες λοιπόν σε αυτή τη χαρά των νέων Αρχόντων με τους
οποίους μοιράστηκαν αγώνες και αγωνίες, τονίζουν σε κοινή
τους δήλωση, ο πρόεδρος του ΕΠΣΙ Λάκης Βίγκας, η διευθύντρια του Δημοτικού Παρασκευή Μπερμπέρη -Κατάκαλου και ο

διευθυντής του Γυμνασίου -Λυκείου Ιωακείμ Καμπουρόπουλος,
‘’τους συγχαίρουμε εγκαρδίως και προσδοκούμε με πιο δυναμικό και παραγωγικό ακόμα τρόπο να συνεχίσουμε την αγαστή
συνεργασία επ’ ωφελεία της Κοινότητας μας, της παιδείας της,
αλλά και επ’ ωφελεία των λαών της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Άξιοι.’’
=

για την απονομή της εξαιρετικής τιμής της απονομής του οφικίου του Άρχοντος από μέρους της Μεγάλης Εκκλησίας και προσωπικώς της Α.Θ.Π., του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, προς τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ιμβρίων Πάρη
Ασανάκη και προς τον Προέδρο της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης Παύλο Σταματίδη. Οι κόποι τους και οι θυσίες
τους για την ανόρθωση και επιβίωση της Ιμβριακής Κοινότητας,
ιδιαίτερα δε για την επαναλειτουργία των ρωμαίικων σχολείων
βρίσκουν αυτή τη στιγμή την πιο υψηλή αναγνώριση και δεν θα

Δυνατή αρχή για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ΣΥΡΚΙ
ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΙΡΗ ΛΑΜΠΡΟΥ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο εργαστή]
ρι το οποίο οργάνωσε το RUMVADER, στo πλαίσιo του
προγράμματος ‘’Γεφυρώνοντας το χάσμα του παρελθόντος,
χτίζοντας μαζί ένα κοινό μέλλον’’ ( Bridging the gap building
together a common future). Οι διεργασίες διήρκεσαν 4 μέρες
και φιλοξενήθηκαν στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή Mustafa Erdoğan, οι συμμετέχοντες, ηλικίας 18-32 ετών και προερχόμενοι από τις μειονότητες των
Αρμενίων, των Ρωμιών, των Συρροϊακωβιτών και των Εβραίων, είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν μεταξύ τους έναν εποικοδομητικό διάλογο, εντοπίζοντας κοινά προβλήματα και προσπαθώντας να βρούνε λύσεις με στόχο ένα από κοινού χτισμένο μέλλον. Στη συνέχεια ανέπτυξαν προσχέδια τα οποία
αργότερα θα αποτελέσουν τη βάση για πρότζεκτ στα οποία τα
παιδιά θα μπορέσουν να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν
τα προγράμματα αυτά ολοκληρωμένα στις κοινότητές τους.
Παρ’ όλο το νεαρό της ηλικίας τους οι νέοι έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και ευαισθησία για την εξάλειψη του λόγου μίσους, την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αλληλεγγύης στην πολιτιστικά πολύμορφη κοινωνία της Τουρκίας.
Μέσα από το εργαστήρι είχαν τη δυνατότητα να μάθουν για
τη μεθοδολογία της μη τυπικής εκπαίδευσης και να ενημερωθούν για την έννοια και τη σύνταξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σημαντικό συμπέρασμα που προέκυψε από τη συνεργασία αυτών των ημερών είναι η συνειδητοποίηση της έλλειψης γνώσης για τις άλλες μειονότητες εξαιτίας της απουσίας ουσιαστικής επικοινωνία μεταξύ τους.
Όπως αναφέρει στην Ηχώ η υπεύθυνη επικοινωνίας του
προγράμματος, Στέλλα Καραχριστιανίδου, διαπιστώθηκε ότι,
παρά τους ίδιους προβληματισμούς που έχουν οι νέοι των μειονοτήτων δεν είχε δημιουργηθεί μία κοινή πλατφόρμα, στην
οποία να μπορούν να συμμετέχουν και να αναπτύξουν μαζί
δράσεις που να τους αφορούν «Μέσω αυτού του εργαστηρίου
ήρθαν για πρώτη φορά κοντά νέοι από την ρωμαίικη, αρμένικη, συρροϊακωβίτικη και εβραϊκή κοινότητα. Κρίνοντας από τα
αποτελέσματα, θεωρούμε ότι πετύχαμε το στόχο μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί τους δώσαμε το κίνητρο για μία
μελλοντική συνεργασία», τονίζει.
Οι συμμετέχοντες έφυγαν με τις καλύτερες των εντυπώσεων κάτι που φάνηκε από την πλήρη συμμετοχή στις δράσεις
του εργαστηρίου και, καθώς, όπως είπαν, έμειναν πολύ ενθουσιασμένοι τόσο με το αποτέλεσμα των εργασιών όσο και
με την δημιουργία μιας ενιαίας ομάδας, ενός δεσμού ο οποίος

αποτελεί εφαλτήριο για τη ενεργή συμμετοχή στις κοινότητές
τους και τη βοήθεια να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που
εντόπισαν οι ίδιοι μέσα από τα εργαστήρια που έγιναν.
Την τελευταία μέρα των εργασιών, η οποία ήταν και το κλείσιμο αυτών, στη Σχολή παρευρέθηκαν ο κ.Λάκης Βίγκας, υπεύθυνος του προγράμματος και πρόεδρος του ιδρυτικού συμβουλίου του ΣΥΡΚΙ, ο κ. Nazaret Özsahakyan, υπεύθυνος της
κοινότητας Αρμενίων στο Μπογιατζίκιοϊ και συνεργάτης του
προγράμματος του ΣΥΡΚΙ, ο κ. Αντώνης Παριζιάνος, πρόεδρος
του ΣΥΡΚΙ, ο οποίος συνομίλησε με τους συμμετόχοντες που
του εξέφρασαν τις εμπειρίες που αποκόμισαν από το εργαστήρι.
Ο κ. Βίγκας, παίρνοντας το λόγο, εξέφρασε την χαρά και την
ικανοποίησή του για την υλοποίηση αυτού του εργαστηρίου
αλλά και ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες που πήραν αυτή

την πρωτοβουλία για συμμετοχή στο εργαστήρι. Ακόμη παρουσίασε στο κοινό τις μελλοντικές δράσεις του προγράμματος καθώς επίσης ευχαρίστησε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Προύσσης και ηγούμενο της Μονής, κ. Ελπιδοφόρο, για τη
φιλοξενία και την εγκάρδια υποδοχή του εργαστηρίου στο χώρο της Μονής.
Ο κ. Ελπιδοφόρος δήλωσε με τη σειρά του ότι οι πόρτες τις
Σχολής είναι πάντα ανοιχτές για τέτοιου είδους δράσεις, ευχαρίστησε τους υπευθύνους για την άψογη συνεργασία και το
σεβασμό τους στο χώρο ενώ, με αφορμή την επέτειο της ονομαστικής εορτής του κ. Βίγκα, του δώρησε μία εικόνα της Παναγίας Παυσολύπης.
Ερωτηθείσα σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια του προγράμματος, η κ. Καραχριστιανίδου δήλωσε ότι αυτό ήταν το πρώτο
από μία σειρά εργαστηρίων που, σε συνδυασμό με άλλες δράσεις θα υλοποιηθούν σε πέντε πανεπιστήμια της Τουρκίας.
Ακόμα, η ομάδα του προγράμματος έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα για την παραγωγή μιας ταινίας με θέμα τις μειονότητες .
Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν σε Ίμβρο και Σμύρνη και θα συνεχιστούν στην Κωνσταντινούπολη, την Αντιόχεια και το
Μάρντιν. Επίσης, ετοιμάζουν ένα τηλεοπτικό σποτ το όποιο θα
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για θέματα που
αφορούν τις μειονότητες.
Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν βάσεις και διαύλους
για μια ουσιαστικότερη επικοινωνία ανάμεσα στις μειονότητες
και την τουρκική κοινωνία και ιδιαιτέρα με τους νέους για να
τους δοθεί ένα έναυσμα να γνωρίσουν καλύτερα τους ανθρώπους με τους οποίους συνυπάρχουν στην ίδια χώρα και
μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και ελπίδες για το μέλλον.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσική πρεμιέρα στην Ίμβρο
]

Στο νεότευκτο αμφιθέατρο του ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου στο χωριό
Αγρίδια της Ίμβρου πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία η πρώτη παρουσίαση του
μουσικού δίσκου «Ούτε να σ’ αρνηθώ μπορώ, ούτε να σε ξεχάσω», μία έκδοση του
Συλλόγου Ιμβρίων με παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια της Ίμβρου.
Κάποια από τα κομμάτια του έργου είχαν
παρουσιαστεί λίγες ώρες νωρίτερα με λιτό
και συγκινητικό τρόπο στην Α.Θ.Π., τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, κατά
τη διάρκεια γεύματος το οποίο παρέθεσε στη
γοητευτική τοποθεσία «Σπηλιά» της Ίμβρου,
ο χειροθετηθείς στις 15 Αυγούστου Άρχων
Δικαιοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε κ. Πάρις Ασανάκης,
νυν Αντιπρόεδρος και επι σειρά ετών Πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων.
Επικεφαλής των καλλιτεχνών του μουσικού δίσκου, που περιέχει 17 σκοπούς και
τραγούδια, τα οποία είναι καρσιλαμάδες, βαριά ζεϊμπέκικα, συρτοί, χασαποσέρβικα, γαμήλια «μάρς» και αστικές καντάδες. Επιμελητής του έργου είναι ο ερευνητής της μουσικής παράδοσης και μουσικός Βασίλης Κασούρας. Ακολουθεί ο βιολιστής Τιμολέων
Τσακνής, που προσέφερε το μουσικό του αρχείο, ένας ζωντανός φορέας της Ιμβριώτικης
μουσικής παράδοσης, ο οποίος συνεχίζει να
καταγράφει και να πλέκει στίχους και σκοπούς σε πείσμα των καιρών. Εξέχουσα ήταν
η συμβολή του επίσης Ίμβριου Στέλιου
Μπερμπέρη, Ιεροψάλτη του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και πρεσβευτή της ποιοτικής
ρεμπέτικης μουσικής στην Τουρκία. Ανεκτίμητο διαμάντι το τραγούδι «Ελενάκι» από τη
φωνή του κυρ-Γιάννη Σάββα, ενός ζωντανού θρύλου της μουσικής παράδοσης του
νησιού. Συμμετείχαν επίσης η Καίτη Κουλλιά
στο τραγούδι, ο Γιώργος Δούσος στο κλαρίνο
και την γκάϊντα, η Άννα Μακρή στην τρομπέτα, ο Βαγγέλης Πασχαλίδης στο σαντούρι και
ο Βασίλης Κασούρας σε λαούτο, ούτι και
τουμπί.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων Στέλιος Πούλαδος ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές του έργου του
οποίου η καταγραφή χρηματοδοτήθηκε από
τον Σύλλογο τονίζοντας την σημασία που αυτό έχει στη διάσωση της μουσικής παράδοσης του νησιού.
Στη συνέχεια, ο εκ των συντονιστών του
έργου και μέλος του Συλλόγου Ιμβρίων Σπύρος Χριστοφορίδης, αναφερόμενος με συγκινητικο τρόπο στα κίνητρα που ώθησαν τη
δική του γενιά -«την πρώτη γενιά που γεννήθηκε μακριά από την πατρίδα»- να αποκτήσει
συνείδηση ιμβριακής ταυτότητας είπε: «Ψάξαμε την πατρίδα μέσα στις διηγήσεις των
γονιών μας. […] Το πρώτο που ανακαλύψαμε
ήταν η εικόνα της Παναγίας, η πίστη και ευλάβεια στον Άγιο Θεό και η έντονη αγάπη
προς το νησί. Κάπου εκεί βρήκαμε μία πέτρα
από τον γρανίτη του Αϊ-Δημήτρη, από την
Αρασιά, το Μαδαρό, τον Άη-Θανάση, λίγη άμμο από τον Κέφαλο, το άρωμα από το θυμάρι
και τον βασιλικό και τη λαχτάρα πότε θα ξαναπάμε εκεί. Η αγάπη μας για το νησί ρίζωσε
μέσα μας και άνθισε. Έτσι δηλώσαμε Ίμβριοι
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Αρχή μιας
νέας πορείας
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

Το Ρωμαίικο πνεύμα ξεχωρίζει και δια]
πρέπει όπου και εάν βρεθεί, στην πατρίδα
ή στο εξωτερικό, κόντρα σε πολιτικές και πολι-

[...] και θελήσαμε να γνωρίσουμε την παράδοσή μας [...] Η πρώτη επαφή με αυτήν ήταν
αναπόφευκτα το βιολί του αείμνηστου Αποστόλη, που ακούσαμε στα πανηγύρια να συνοδεύει τον αργόσυρτο μερακλίδικο χορό
των παλιών. Κάπως έτσι, μία παρέα νέων
πριν από 20-25 χρόνια αρχίσαμε να συζητάμε τη συλλογή των τραγουδιών και των σκοπών μας [..] Το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα όταν εμφανίστηκε στο δρόμο μας ο
φίλος πια και καταξιωμένος μουσικός της
παραδοσιακής μουσικής Βασίλης Κασούρας,
ο οποίος ανέλαβε την καταγραφή και επεξεργασία του υλικού συνεργαζόμενος με τον
Ίμβριο λαϊκό οργανοπαίκτη Τιμολέοντα Τσακνή».
Ο έτερος επιμελητής του δίσκου Γενικός
Γραμματέας και τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων Κώστας Χριστοφορίδης μιλώντας για την «Αλήθεια της Ίμβρου» ως κινητήριο δύναμη που ωθεί τους Ιμβρίους να επανέρχονται διαρκώς στην πατρίδα όχι μόνο
ως παρεπιδημούντες αλλά ως δημιουργοί
ενός νέου παρόντος και μέλλοντος, είπε:
«Σύμφωνα με τον ορισμό του Πλάτωνα,
«αλήθεια» είναι η άρνηση της λήθης. Επομένως, αληθινό (πραγματικό) είναι αυτό που
δεν έχει ξεχαστεί. Στην περίπτωση της Ίμβρου, η πικρή πραγματικότητα που βίωσε το
νησί για πολλά χρόνια, έθεσε σε κίνδυνο την
ίδια τη συλλογική μνήμη του τόπου και των
ανθρώπων. Σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, οι Ίμβριοι απαντήσανε με τον μόνο τρόπο που γνωρίζουν: μαρτυρώντας τη δική
τους «αλήθεια», που περιέχει όλες τις μνήμες, γνώσεις, πληροφορίες, ντοπιολαλιές,
γεύσεις και σκοπούς που συνθέτουν το δικό
τους βίωμα.
Έτσι, από τα πρώτα χρόνια του ξενιτεμού,
οι Ίμβριοι καταγράφουν όσο περισσότερα
στοιχεία του παρελθόντος και του παρόντος
της πατρίδας τους μπορούν, με στόχο τη διάσωση της ιδιαίτερης ταυτότητας τους και την
πληρέστερη δυνατή παράδοσή της στις νεότερες γενιές.
Ως άλλη μια πράξη αντίστασης στη λήθη
εκδίδεται και αυτή η μουσική συλλογή. Είναι
μια μαρτυρία όχι μόνο για το χθες, αλλά κυρίως για το σήμερα της μουσικής μας παρά-

δοσης. Μιας παράδοσης που ξαναγεννιέται
κάθε χρόνο σε κάθε πανηγύρι, σε κάθε γλέντι στις πιάτσες και τα καφενεία, στις αυλές και
τα καλντερίμια των χωριών μας αλλά και στις
κοινότητες της διασποράς. Στους σκοπούς
που θα ακούσετε, αντηχούν οι φωνές αμέτρητων γενεών που εκεί, στις εσχατιές του
Θρακικού Πελάγους, δόνησαν και εξακολουθούν να δονούν τη γη της «πετροβράχας»
Ίμβρου».
Ακολούθησε η συναυλία με τους Βασίλη
Κασούρα σε τραγούδι και λαούτο, τον Τιμολέοντα Τσακνή στο βιολί, τον Στέλιο Μπερμπέρη στο τραγούδι, τους Γιώργο Δούσο σε
κλαρίνο και Βαγγέλη Πασχαλίδη στο σαντούρι. Την εκδήλωση πλαισίωσε το χορευτικό
του Συλλόγου Ιμβρίων με 22 νέους και νέες
της Ίμβρου, που χόρεψαν φορώντας μπλουζάκια με τα διακριτικά του Ναυταθλητικού
Ομίλου Ιμβρίων (Ν.Ο.Ι.), ευγενική προσφορά
του Ομίλου και προκάλεσαν τον ενθουσιασμό του κοινού με τους παραδοσιακούς χορούς της Ίμβρου τους οποίους παρουσίασαν
με πάθος και λεβεντιά.
Εκτός από τον Σύλλογο Ιμβρίων το έργο
συνέδραμαν και χορηγοί: ο εκ Χίου ορμώμενος επιχειρηματίας κ. Στέλιος Μικέδης, οι Ίμβριοι Παρασκευάς Μπρίγγος, επιχειρηματίας,
Χριστόφορος Σωφρονίου, ιατρός και Άρχοντας Οφφικίαλος της Μ.τ.Χ.Ε., Γιάννης Καμπούρης, εκπαιδευτικός και παραγωγός των
ποιοτικών γεωργικών προϊόντων E-LAWON. Για τη δε παρουσίαση στην Ίμβρο συνέβαλε με τη γενναιόδωρη υποστήριξή του
ο κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, σημαίνον στελέχος της Κωνσταντινουπολίτικης Ομογένειας
καθώς και ο Εκπαιδευτικός και Πολιιστικός
Σύλλογος Ίμβρου (Ε.Π.Σ.Ι.) με επικεφαλής τον
πάντα ακούραστο Πρόεδρό του Άρχοντα Οφφικίαλο κ. Λάκη Βίγκα και φυσικά τον Διευθυντή της Σχολής κ. Μάκη Καμπουρόπουλο.
Ο μουσικός δίσκος «Ούτε να σ’ αρνηθώ
μπορώ, ούτε να σε ξεχάσω» διατίθεται από
το Σύλλογο Ιμβρίων στην Αθήνα, τον Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ίμβρου σε
Ίμβρο και Κωνσταντινούπολη καθώς και από
επιλεγμένες τουριστικές επιχειρήσεις στα
=
χωριά της Ίμβρου.

τικούς. Εξαιρετικές ήταν οι επιδόσεις των αποφοίτων του 2017, των ομογενειακών σχολείων της Πόλης κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις
της χρονιάς στα πανεπιστήμια της Τουρκίας και
της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, με αλφαβητική
σειρά, μαθητές από την Μεγάλη του Γένους
Σχολή, το Ζάππειο και το Ζωγράφειο Λύκειο εισάγονται στις σχολές της επιλογής τους.
Ο Χρήστος Ερκέκ πέτυχε στο τμήμα Λογιστικής του πανεπιστημίου Gelisim. Η Χριστίνα Ζωγραφίδου στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
του πανεπιστημίου Istanbul, ενώ η Γεωργία Κίλιντς πέρασε στη Σχολή Δημοσίων Σχέσεων και
Διαφήμησης του πανεπιστημίου Beykent με
50% υποτροφία. Ο Αλέξανδρος Καρά στο τμήμα Φαρμακευτικής του πανεπιστημίου İstanbul.
Ο Μιχάλης Κιλτσικσίζ μπήκε στο τμήμα Διεθνούς Εμπορίου και Λογιστικής του πανεπιστημίου _Yeni Yüzyıl ενώ ο Γεώργιος Κιοσκέρ στο
τμήμα Γραφιστικής του πανεπιστημίου Ayvansaray. Ο Μάριος Κωνσταντίν πέτυχε στο τμήμα
Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών στο πανεπιστήμιο
BİLGI. Η Μελίνα Μπαρμπαλόνη έγινε δεκτή στη
Σχολή Νηπιαγωγών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Η Παυλίνα Τόμζις
πέτυχε στο τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του πανεπιστημίου Istanbul και ο Σωτήρης Τζαρτζάρ στο τμήμα Γαστρονομίας του
πανεπιστημίου Bahçeşehir. Τέλος ο Βασίλης
Χαρίτογλου μπήκε στο τμήμα ΗλεκτρολόγωνΜηχανικών του πανεπιστημίου KOÇ. Όσο για
την απόφοιτο Καλλιόπη Σέκερη, θα δώσει εξετάσεις εντός_του Σεπτεμβρίου.
Ευχές πολλές από την ΗΧΩ για καλή σταδιοδρομία και επιτυχίες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο στους νεοεισαχθέντες στη
φοιτητική κοινότητα.
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ΥΓΕΙΑ & ΟΜΟΡΦΙΑ
Αποκτήστε
μια θεϊκή επιδερμίδα
μετά τις διακοπές

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

Αγαπητές αναγνώστριες και αγαπητοί αναγνώστες
καλό φθινόπωρο! Στο τελευταίο άρθρο αναφέρθηκα
]
σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν οι γονείς να κάνουν
μαζί με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Θα ξεκινήσω λοιπόν τη νέα ΄΄σεζόν΄΄ με ένα άρθρο για
τη σημασία και την επιλογή των εξωσχολικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά, οι οποίες ξεκινούν από το φθινόπωρο.
Οι δραστηριότητες με τις οποίες τα παιδιά αξιοποιούν το
χρόνο τους, εκτός των ωρών του σχολείου συνήθως αποκαλούνται «εξωσχολικές» . Υπάρχουν 2 ειδών εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Αρχικά, αυτές που γίνονται συστηματικά και καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι οργανωμένες εξωσχολικές δραστηριότητες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς,
όπως άθλησης και εξάσκησης σωματικών και κινητικών
δεξιοτήτων (αθλήματα, χορός, μπαλέτο), μουσικής (εκμάθηση μουσικού οργάνου), ξένων γλωσσών, καλλιτεχνικών
ενασχολήσεων (ζωγραφική, εικαστικά, θέατρο κ.ά.) και ένταξης σε ομάδες (θεατρικό παιγνίδι, χορωδία, σκάκι, πρόσκοποι κλπ.). Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας αυτών των δραστηριοτήτων είναι αναμφισβήτητος: πειθαρχία και αυτοπειθαρχία, αυτογνωσία, αγωνιστικότητα και συνεργατικότητα
και πολλές άλλες. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι
και το κίνητρο για επαγγελματική σταδιοδρομία στο μέλλον.
Η άλλη μορφή εξωσχολικών δραστηριοτήτων δεν είναι
συστηματική, αλλά είναι σημαντική για τα παιδιά και στενά
συνδεδεμένη με την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους.
Τα παιδιά λατρεύουν το παιχνίδι και εμείς ως γονείς οφείλουμε να δίνουμε στα παιδιά χώρο και χρόνο για παιχνίδι,
καθώς αυτό τα βοηθά να ασκήσουν το σώμα και το μυαλό
τους, να διευρύνουν τη φαντασία τους, να μάθουν να υπακούν σε κανόνες και να συνεργάζονται. Μια βόλτα στο
πάρκο ή σε μια παιδική χαρά, σε μουσεία, εκδηλώσεις, σινεμά, θέατρο και εκδρομές μπορούν να συμβάλλουν στην
ανάπτυξη του παιδιού.
Ο βασικός παιδαγωγικός λόγος για τη συμμετοχή του
παιδιού σε εξωσχολικές δραστηριότητες είναι η συμβολή
τους στην ανάπτυξη των πολλαπλών μορφών νοημοσύνης.
Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 8 είδη νοημοσύνης (γλωσσολογική, λογικό-μαθηματική, χωροταξική, σωματική- αισθησιοκινητική, μουσική,
διαπροσωπική, ενδοπροσωπική και η νατουραλιστική). Οι
εξωσχολικές λοιπόν δραστηριότητες θα πρέπει να βοηθούν
στην ανάπτυξη κάποιας μορφής νοημοσύνης, αλλά συγχρόνως να συμβάλλουν και στην ισορροπία των ταλέντων
του παιδιού και της σωστής διαχείρισης του ελεύθερού του
χρόνου. Είναι σίγουρα προτιμότερο τα παιδιά να αξιοποιούν
δημιουργικά τον ελεύθερό τους χρόνο από το να περνούν
ατελείωτες ώρες μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης παρακολουθώντας παιδικές εκπομπές ή ενός κινητού ή τάμπλετ.
Κριτήριο για την επιλογή των κατάλληλων εξωσχολικών
δραστηριοτήτων των παιδιών θα πρέπει να είναι οι κλίσεις
τους, τα ενδιαφέροντά τους αλλά και οι εσωτερικές τους
ανάγκες. Δεν υπάρχουν καλές και κακές εξωσχολικές δρα-

στηριότητες. Με οποιαδήποτε εξωσχολική δραστηριότηταδομημένη και μη- τα παιδιά ξεδιπλώνουν τη δημιουργικότητά τους, αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες, εξελίσσονται,
κοινωνικοποιούνται, αναπτύσσονται ψυχικά, πνευματικά,
κοινωνικά και συναισθηματικά.
Οι δραστηριότητες που προσφέρονται σήμερα από διάφορα πλαίσια για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
των παιδιών είναι πολλές και ποικίλες. Είναι αλήθεια ότι τα
σύγχρονα παιδιά της μέσης παιδικής ηλικίας και οι έφηβοι
ασχολούνται με αρκετές εξωσχολικές δραστηριότητες. Είναι όμως σημαντικό να βρίσκουν πάντα χρόνο για παιχνίδι
και για ξεκούραση, καθώς το πρόγραμμά τους μέσα στη
βδομάδα με τις εξωσχολικές δραστηριότηρες είναι συχνά
πολύ φορτωμένο. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα αφενός,
για την υπερβολική δέσμευση του ελεύθερου χρόνου ακόμη και των πολύ μικρών παιδιών με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες μέσα στην εβδομάδα. Γενικά, καλό είναι ο ελεύθερος χρόνος να μην γεμίζει ολόκληρος μόνο
με δραστηριότητες, αλλά να μένει και αρκετός για το ίδιο το
παιδί, ώστε να τον διαθέτει για παιχνίδι, ή όπως αυτό θέλει.
Ένα παιδί με υπερφορτωμένη μέρα κινδυνεύει να κουραστεί σωματικά και να χάσει το νόημα όλων όσων κάνει, να
μην έχει ενδιαφέρον για παιχνίδι, να μην είναι ανεξάρτητο,
να είναι άβουλο και με χαμηλή αυτοπεποίθηση
Ένα παιδί που δεν του επιτρέπεται να συμμετέχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες ή να καλεί τους φίλους του στο
σπίτι βρίσκεται στην ίδια μειονεκτική θέση με ένα παιδί που
έχει ένα υπερβολικά φορτωμένο πρόγραμμα. Ένα από τα
καθήκοντα των γονιών λοιπόν είναι να εξασφαλίσουν την
αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών
τους. Χρειάζεται να ακούν τις ανάγκες των παιδιών τους
χωρίς να προβάλουν τις δικές τους ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Ακόμα καλό είναι να προσδιορίζουν οι ίδιοι με σαφήνεια στα παιδιά τους τη διαθεσιμότητά τους (υλική, χρονική κτλ.). Είναι σημαντική η οριοθέτηση και η ισορροπία
στην ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών, ώστε να γίνεται η σωστή επιλογή χωρίς υπερβολές και υπέρβαση του
=
μέτρου.

Caudalie Divine Scrub : Απομακρύνει απαλά τα νεκρά κύτταρα και μετατρέπεται σε γαλάκτωμα μόλις έρθει σε επαφή
με το νερό, αφήνοντας την επιδερμίδα απίστευτα απαλή, μεταξένια και διακριτικά αρωματισμένη. Δεν περιέχει νερό και
στη σύνθεσή του ενώνονται οι απολεπιστικοί κρύσταλλοι καστανής ζάχαρης με την ενυδατική δύναμη 4 εξαιρετικών φυτικών ελαίων: σταφυλιού, σησαμιού, ιβίσκου και βιολογικού
έξτρα παρθένου άργκαν. Τo scrub έχει παρασκευαστεί κατά
97% με συστατικά φυσικής προέλευσης. Στο άρωμά του ξεχωρίζουν οι νότες γκρέιπφρουτ, φύλλων βιολέτας, τριαντάφυλλου, κέδρου, βανίλιας και musk, συνδυασμένες με άνθη
πορτοκαλιάς και γιασεμιού. Εφαρμόστε σε νωπή επιδερμίδα
δύο φορές την εβδομάδα, κάνοντας απαλό μασάζ με κυκλικές
κινήσεις, μέχρι να λιώσουν οι κρύσταλλοι ζάχαρης και στη συνέχεια ξεβγάλτε.
Caudalie Divine Oil: ‘Ένα προκλητικό, ατέλειωτα επιθυμητό,
ξηρό λάδι πολλαπλών χρήσεων που έχει γίνει «must-have»
για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Το μοναδικό του άρωμα,
που υπογράφει ο Jacques Cavallier, ενώνει την εσάνς του
Μαροκινού τριαντάφυλλου με το σπινθηροβόλο γκρέιπφρουτ
και το πικάντικο, εκτυφλωτικό ροζ πιπέρι και ολοκληρώνεται
με νότες από κέδρο και βανίλια, ενισχυμένες από λευκό musk.
Ένα άρωμα θεϊκά εθιστικό. Το γυάλινο μπουκάλι με ξύλινο
πώμα από δάση αειφόρου διαχείρισης ενισχύει τη μοναδική
του εικόνα. Η σύνθεσή του είναι καρπός μιας μοναδικής αλχημείας 4 μοναδικών, εξαιρετικά ανάλαφρων φυτικών ελαίων: σταφυλιού, σησαμιού, ιβίσκου και βιολογικού έξτρα παρθένου άργκαν, που συνδυάζονται με θρεπτικό βούτυρο καριτέ
και τις πατενταρισμένες αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες σταφυλιού της Caudalie. Εφαρμόζεται απευθείας στο δέρμα, τα
μαλλιά και τα νύχια ή χρησιμοποιήστε το κατά τη διάρκεια του
ντους.
Caudalie Divine Perfum: Το άρωμα αυτό δημιουργήθηκε
από τον διάσημο αρωματοποιό Jacques Cavallier και αποτελεί την εξέλιξη του Divine Oil. Η βασίλισσα των ρόδων αναπτύσσεται πάνω στο σπινθηροβόλο γκρέιπφρουτ και στο πικάντικο ροζ πιπέρι, σε συνδυασμό με λοβούς τριών σπάνιων
ειδών βανίλιας, της «Uganda Planifolia», υπέροχο κέδρο και
εκπληκτικά musks. Μια εσάνς, ένα αρωματικό αποτύπωμα,
ένα βασίλειο. Το μπουκάλι είναι εξίσου εντυπωσιακό με το
άρωμα, σαν να έχει ποτιστεί σε καθαρό χρυσό και έχει στολιστεί με ένα όμορφο πώμα από ξύλο φράξινου (από δάση αειφόρου διαχείρισης)
H σειρά Caudalie Divine δεν περιέχει parabens, φαινοξυαιθανόλη, φθαλικές ενώσεις, ορυκτά έλαια, λαουρυλοθειικό αιθέρα ή τεχνητά χρώματα. Δεν δοκιμάζεται σε ζώα και δεν περιέχει συστατικά ζωικής προέλευσης. Και με την αγορά τους
συμβάλετε στην προστασία του πλανήτη, καθώς η Caudalie
προσφέρει το 1% των παγκόσμιων πωλήσεών της σε ΜΚΟ
που δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος.
ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Χημικά που κατηγορούνται για
εμφάνιση καρκίνου του θυρεοειδούς
Αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου
]
του θυρεοειδούς προκαλεί η επαγγελματική
ενασχόληση με χημικά, όπως αποσμητικά, απολυμαντικά και αποστειρωτικά, αλλά και η έκθεση
σε ορισμένα επιβραδυντικά φλόγας που χρησιμοποιούνται σε πολλά προϊόντα που βρίσκονται κατά
κόρον στην πλειοψηφία των κατοικιών.
Σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης
από ερευνητές του Πανεπιστημίου Yale, η έκθεση
σε βιοκτόνα, όπως είναι γνωστά προϊόντα που
στοχεύουν στην απολύμανση, αποστείρωση και
εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών, προκαλεί αύξηση του κινδύνου για καρκίνο του θυρεοειδούς κατά 65%, ενώ υπερδιπλασιάζεται στους
ανθρώπους των οποίων η εργασία μπορεί να
οδηγήσει σε συσωρευτική έκθεση σε αυτά με την
πάροδο του χρόνου.
Μια άλλη μελέτη, που παρουσιάστηκε στην 99η
ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ENDO 2017), που πραγματοποιήθηκε στο Ορλάντο της Φλόριντα, διαπίστωσε
ότι ορισμένα επιβραδυντικά φλόγας που χρησιμοποιούνται σε πολλά οικιακά προϊόντα φαίνεται
να σχετίζονται με τον πιο συνηθισμένο τύπο καρκίνου του θυρεοειδούς, τον θηλώδη (PTC).
Οι μελέτες αυτές προδίδουν και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται με τον
καρκίνο του θυρεοειδούς. Αναλυτικότερα, η πρώτη μελέτη συμπεριέλαβε δεδομένα 462 ενηλίκων
με καρκίνο του θυρεοειδούς και 498 άτομα που
αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές συνέλεξαν στοιχεία που αφορούσαν τις θέσεις εργασίας που κατείχαν οι συμμετέχοντες για τουλάχιστον ένα έτος κατά τη διάρκεια της ζωής τους,
τη θέση εργασίας, τα καθήκοντά τους, το όνομα
της εταιρείας, τον τύπο της βιομηχανίας και τις
ημερομηνίες απασχόλησής τους και κατόπιν υπολόγισαν την πιθανή έκθεση σε βιοκτόνα και φυτοφάρμακα. Διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες με
επαγγελματική έκθεση σε βιοκτόνα είχαν 48%
περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του θυρεοειδούς, ενώ οι άνδρες είχαν περισσότερες από τριπλάσιες πιθανότητες.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, ενδεχομένως αυτές οι χημικές ουσίες να αλλοιώνουν τις θυρεοειδικές ορμόνες. Έφεραν δε ως
παράδειγμα το Triclosan, ένα χημικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε προϊόντα καθαρισμού, το
οποίο έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα επίπεδα δύο
θυρεοειδικών ορμονών που εμπλέκονται στην
ανάπτυξη και τον μεταβολισμό, και την πενταχλωροφαινόλη η οποία χρησιμοποιείται για τη
συντήρηση του ξύλου που επίσης έχει αποδειχθεί
ότι μειώνει τα επίπεδα ορμονών του θυρεοειδούς
σε αρουραίους. Όσον αφορά την επαγγελματική
έκθεση σε φυτοφάρμακα, οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν συσχετισμό με τον καρκίνο του θυρεοειδούς.
Η δεύτερη μελέτη πραγματοποιήθηκε από
ερευνητική ομάδα, επικεφαλής της οποίας ήταν η
καθηγήτρια χειρουργικής και ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Duke Julie Ann Sosa, μέσω συλλογής και ανάλυσης σκόνης -ως μέτρο έκθεσης σε επιβραδυντικά φλόγας- από τα
σπίτια 70 ατόμων με θηλώδη καρκίνο του θυρε-
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οειδούς (PTC) και 70 χωρίς καρκίνο, ανάλυσης
δειγμάτων αίματος των συμμετεχόντων και αντιστοίχισης ορισμένων παραμέτρων, όπως ηλικία,
φύλο και Δείκτη Μάζας Σώματος.
Το 79% στη μελέτη ήταν γυναίκες -καθώς ο
PTC τις επηρεάζει περισσότερο από ό,τι τους άνδρες- με μέση ηλικία τα 48 έτη. Από τα ευρήματα
διαπιστώθηκε ότι τα υψηλότερα επίπεδα οικιακής
σκόνης από δύο επιβραδυντές φλόγας συσχετίστηκαν με αυξημένες πιθανότητες του κατοίκου
να έχει PTC. Αυτοί ήταν ο δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας (BDE-209), ο περισσότερο χρησιμοποιούμενος πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρας και σε μικρότερο βαθμό το τρισφωσφορικό άλας (TCEP). Οι
συμμετέχοντες των οποίων τα επίπεδα BDE-209
στη σκόνη των σπιτιών τους ήταν υψηλά ήταν περισσότερο από δύο φορές πιθανότερο να έχουν
καρκίνο του θυρεοειδούς, από εκείνα τα άτομα
που ζούσαν σε σπίτια με χαμηλές συγκεντρώσεις
BDE-209 στη σκόνη.
Οι συμμετέχοντες με υψηλά επίπεδα TCEP στην
οικιακή τους σκόνη είχαν περισσότερες από τέσσερις φορές πιθανότητες να έχουν μεγαλύτερους, πιο επιθετικούς όγκους και πέραν του θυρεοειδούς. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες με τα υψηλότερα επίπεδα BDE-209 στη σκόνη ήταν 14 φορές πιο πιθανό να έχουν αναπτύξει PTC χωρίς μια
συνηθισμένη γονιδιακή μετάλλαξη (BRAF
V600E). Αυτή η μετάλλαξη έχει συνδεθεί με τον
PTC και τείνει να συμπεριφέρεται πιο επιθετικά.
Αναλύοντας τις μελέτες, ο γενικός χειρουργός
Δρ. Δημήτρης Βουγιουκλάκης, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, οι κακοήθειες του
θυρεοειδούς διακρίνονται σε θηλώδη καρκινώματα, που αφορούν στο 80% των περιπτώσεων,
σε θυλακιώδη καρκινώματα (10%), σε μυελωειδή (5-10%), σε αναπλαστικά (1-2%), σε πρωτογενή λεμφώματα και σε πρωτογενή σαρκώματα,
τα οποία είναι σπάνια. Τα καρκινώματα εκδηλώνονται πιο συχνά ως ένα ανώδυνο, ψηλαφητό
οζίδιο, η ύπαρξη του οποίου γίνεται γνωστή συνήθως από τυχαίο έλεγχο. Το ιστορικό, ο κλινικός,
αιματολογικός και απεικονιστικός έλεγχος, καθώς
και η εκτέλεση βιοψίας με παρακέντηση μέσω λε-

πτής βελόνης (FNA) κρίνονται απαραίτητα βήματα
για την επιβεβαίωση ή όχι της κακοήθειας. Στους
προδιαθεσιακούς παράγοντες για εμφάνιση καρκίνου του θυρεοειδούς περιλαμβάνονται το γυναικείο φύλο και το οικογενειακό ιστορικό. Στους
περιβαλλοντικούς παράγοντες που αυξάνουν τις
πιθανότητες εμφάνισης της νόσου είναι η έκθεση
σε ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας είτε ως διαγνωστικό / θεραπευτικό μέσο είτε
μετά από πυρηνικά ατυχήματα.
«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε πολλές
χώρες αξιοσημείωτη αύξηση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του θυρεοειδούς και ιδιαίτερα
του θηλώδους, η οποία οφείλεται τόσο στην αυξανόμενη χρήση διαγνωστικών μέσων και βιοψίας FNA, που έχουν οδηγήσει σε ανίχνευση και
διάγνωση περισσότερων υποκλινικών καρκίνων
του θυρεοειδούς, όσο και σε περιβαλλοντικούς
παράγοντες.
Οι άνθρωποι που εκτίθενται σε βιοκτόνα και
επιβραδυντικά, είτε στο σπίτι είτε σε επαγγελματικούς χώρους λόγω της δουλειάς τους, θα πρέπει είναι προσεκτικοί και να προστατεύονται. Η
χρήση προστατευτικών ρούχων, μάσκας και γαντιών, κατά την επαφή τους με αυτά, επιβάλλεται.
Στις περιπτώσεις όμως που διαγνωστεί τελικά
καρκίνος του θυρεοειδούς απαιτείται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, χειρουργική επέμβαση, γνωστή ως ολική θυρεοειδεκτομή. Εάν υπάρχουν δε ύποπτοι λεμφαδένες, ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί ταυτόχρονα σε τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό. Προκειμένου ωστόσο να
αποφευχθούν οι όποιες επιπλοκές, η επέμβαση
θα πρέπει να εκτελεστεί από έμπειρο χειρουργό.
Το θετικό είναι ότι η πρόβλεψη ίασης για τις περισσότερες μορφές καρκίνου του θυρεοειδούς
είναι υψηλό. Ιδιαίτερα στον συχνότερο τύπο του,
τον θηλώδη, το ποσοστό θεραπείας ξεπερνά το
90%. Επειδή όμως ο καρκίνος του θυρεοειδούς
δεν δίνει συμπτώματα, καλό είναι ο έλεγχος της
υγείας του να εντάσσεται στο ετήσιο check up»,
καταλήγει ο κ. Βουγιουκλάκης.
ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Gilead Sciences, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
χορήγησε άδεια κυκλοφορίας
στο συνδυασμό sofosbuvir
400mg/velpatasvir 100mg/
voxilaprevir 100mg, για τη
θεραπεία της ηπατίτιδας C. Ο
συνδυασμός είναι σε μορφή
δισκίου χορηγούμενου άπαξ
ημερησίως από του στόματος
για τη θεραπεία ενηλίκων με
χρόνια λοίμωξη από τον ιό της
Ηπατίτιδας C (HCV), γονοτύπων 1-6. Εγκρίθηκε ως θεραπευτικό σχήμα 12 εβδομάδων
για ασθενείς όλων των γονοτύπων χρόνιας HCV λοίμωξης,
χωρίς κίρρωση ή με αντιρροπούμενη κίρρωση και με ιστορικό θεραπευτικής αποτυχίας
υπό αγωγή με σχήμα που περιείχε Άμεσης Δράσης Αντιικούς παράγοντες (ΑΔΑ). Το
διάρκειας 12 εβδομάδων θεραπευτικό σχήμα εξετάστηκε
επίσης για χορήγηση σε ασθενείς μη προθεραπευμένους με
ΑΔΑ με αντιρροπούμενη κίρρωση και με λοίμωξη όλων
των γονότυπων HCV ως θεραπεία 8 εβδομάδων Για τους
μη προθεραπευμένους με
ΑΔΑ ασθενείς χωρίς κίρρωση,
η συνιστώμενη διάρκεια της
θεραπείας είναι 8 εβδομάδες.
Τα θεραπευτικά σχήματα με
βάση τo sofosbuvir συνιστώνται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για
όλους τους γονότυπους HCV
ανεξαρτήτως της βαρύτητας
της νόσου, έχουν δε χορηγηθεί σε περισσότερους από
1,5 εκατομμύρια ασθενείς,
παγκοσμίως.
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
Η ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

& OMOΡΦΙΑΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ
Οι μη-επεμβατικές μέθοδοι για την σμίλευση του σώματος είναι μια
]
κατηγορία αισθητικών μεθόδων που συνεχώς εξαπλώνεται. Τα
τελευταία χρόνια υπάρχει μια σειρά τεχνολογιών που υπόσχονται την πήξη
ή την καταστροφή των λιποκυττάρων. Το Vanquish είναι μία βραβευμένη
πολυπολική συσκευή ραδιοσυχνότητας για την σμίλευση του ιδανικού περιγράμματος σώματος. Είναι μια ασφαλής μέθοδος για όσους θέλουν να επανακτήσουν τον έλεγχο του σώματος τους και να βελτιώσουν τις
προβληματικές περιοχές που απέτυχαν να «φτιάξουν» με την άσκηση και τη
δίαιτα ενώ, βελτιώνει σημαντικά την εμφάνιση του δέρματος. Το μηχανισμό
δράσης της μεθόδου που είναι η επιλεκτική καταστροφή του λιπώδους ιστού,
χωρίς να επηρεάζει τους υπόλοιπους ιστούς όπως το δέρμα και τους μύες,
μας αναλύει η Δρ. Έβελυν Στεφανάκη MD., Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Δερματοχειρουργός, Ειδικ. Νος. Ανδρέας Συγγρός, Clinical Fellow Royal
Free Hospital, London, UK. Όπως λέει, τα αποτελέσματα των πιλοτικών ερευνών έγιναν τον Ιούλιο 2013 στην Αμερική σε επιλεγμένα δερματολογικά
κέντρα καθώς και το πρωτόκολλο που εφαρμόστηκε για 3 μήνες ξεπέρασαν
κάθε προσδοκία. Από τότε το Vanquish τυγχάνει τεράστιας αποδοχής στο
Χόλυγουντ και ηθοποιοί όπως η Kate Hudson έχουν γίνει πρέσβειρες του.
Το Vanquish δεν έρχεται σε επαφή με το δέρμα καθώς επικάθεται πάνω από
επιφάνεια του σώματος καθ’όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους φαινοτύπους δέρματος. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο οι έγκυες γυναίκες καθώς και όσες θηλάζουν. Επίσης
όσα άτομα έχουν μεταλλικά εμφυτεύματα στο σώμα τους.
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Η παχυσαρκία από το 2007 είναι διεθνώς επισήμως μια
χρόνια νόσος, η οποία εξελίσσεται προς το χειρότερο και
υποτροπιάζει. Συνεπώς, οποιαδήποτε προσέγγιση, όπως ότι ο
παχύσαρκος είναι «τεμπέλης», «λιχούδης» ή «κακομαθημένος»
αποτελεί μια λανθασμένη και επικίνδυνη υπεραπλούστευση.
Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας απώλειας βάρους, αποφασίζει
ο εγκέφαλος. Κάθε σημείο του σώματος δίνει μηνύματα σε
συγκεκριμένα κέντρα του εγκεφάλου: Στο κέντρο ομοιοστασίας
και στο κέντρο ανταμοιβής. Το κέντρο της ομοιοστασίας βρίσκεται στον υποθάλαμο. Αυτό ρυθμίζει τα «έσοδα», δηλαδή τη διατροφή και τα «έξοδα», δηλαδή τις καύσεις. Όταν το σώμα αρχίζει να χάνει βάρος, το κέντρο ομοιοστασίας βομβαρδίζεται από
μηνύματα: «Μήπως υπάρχει πρόβλημα; Μήπως το σώμα βρίσκεται σε κίνδυνο;» Κι αυτό δυσκολεύει το έργο της απώλειας
βάρους, καθώς ο οργανισμός προσπαθεί να διατηρήσει το υφιστάμενο βάρος του. Επίσης στον εγκέφαλο, υπάρχει το κέντρο
ανταμοιβής: Ενώ έχουμε χορτάσει, ενώ έχουμε τις σωστές αποθήκες λίπους, έρχεται μια λιχουδιά που ξεπερνάει τις δυνατότητές μας και την οποία, καμιά αναστολή δεν μας αφήνει, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο να αρνηθούμε. Στο κέντρο
ανταμοιβής εκτελείται μια διαδικασία, με την οποία κάποιες διατροφικές συνήθειες γίνονται πιο «δυνατές», πιο συχνές, πιο
«αναγκαίες», όταν, δηλαδή, τρώμε συγκεκριμένα «ευχάριστα»
φαγητά, που μας προσφέρουν μεγάλη ικανοποίηση, όπως τροφές που έχουν πολλές θερμίδες, λίπος, άμυλο, ζάχαρη και αλά-

τι. Όσο πιο τακτικά επαναλαμβάνονται αυτές οι συνήθειες, τόσο
ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να δώσει σήμα ότι χορτάσαμε. Κάπως έτσι, τα παχύσαρκα άτομα καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες τροφής ψυχαναγκαστικά, ανεξάρτητα από το αίσθημα κορεσμού, πληρότητας ή απέχθειας προς το φαγητό που τρώνε.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η σύγχρονη φαρμακευτική έρευνα,
όσον αφορά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, στοχεύει
στον εγκέφαλο και στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, καθώς φαίνεται ότι αυτά τα 2 κέντρα επικοινωνούν μεταξύ τους. Διάφοροι
χημικοί νευροδιαβιβαστές, όπως η ντοπαμίνη, αλλά και οι ορμόνες που εμπλέκονται στην ομοιοστατική ρύθμιση της πρόσληψης τροφής, όπως η ινσουλίνη, η λεπτίνη και η γκρελίνη,
έχουν σχέση με την τροποποίηση των επιδράσεων της τροφής
στην ανταμοιβή. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι ένα
πρώτο σημαντικό βήμα για να βοηθηθούν οι παχύσαρκοι ασθενείς.
Συνεπώς, το πρόβλημα είναι ότι, για πολλούς ανθρώπους, το
φαγητό ξεπερνά τις δυνάμεις τους. Το σύστημα ανταμοιβής
στον εγκέφαλο τους είναι διαταραγμένο και σ’ αυτό επικεντρώνεται η θεραπευτική στόχευση. Στην Ελλάδα, διατίθεται πλέον,
από τη Valeant/PharmaSwissHellas, ένα καινοτόμο φαρμακευτικό σκεύασμα, με κλινική εμπειρία σε 1,5 εκατ. ανθρώπους στις
ΗΠΑ. Το σκεύασμα αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες θεραπείες στο χρόνιο πρόβλημα της παχυσαρκίας. Περιέχει 2 ουσίες:
τη ναλτρεξόνη και τη βουπροπιόνη, οι οποίες δρουν συνδυα-

στικά στα 2 κέντρα του εγκεφάλου. Πρόκειται για ένα χάπι, το
οποίο, διατίθεται μόνο με ιατρική συνταγή, καθώς ο γιατρός
πρέπει να καθορίσει εάν πάσχουμε από τη νόσο της παχυσαρκίας, εάν έχουμε ένδειξη ή αντένδειξη, την κατάλληλη δοσολογία, να ελέγξει αν επιτυγχάνεται απώλεια βάρους. Μπορεί να
χορηγηθεί μακροχρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασθενής
θα χάσει το 5% του βάρους, μέσα στις πρώτες 16 εβδομάδες
θεραπείας. Ο ασθενής χρειάζεται ενθάρρυνση, παρακολούθηση, πιθανό επανακαθορισμό της δόσης, διότι το φάρμακο δε
δρα από μόνο του. Η θεραπεία πρέπει να συμπληρώνεται από
αλλαγή στον τρόπο ζωής, δηλαδή καλή διατροφή και αύξηση
της σωματικής δραστηριότητας. Το σκεύασμα είναι εγκεκριμένο
από τον FDA& τον ΕΜΑ, παρουσιάζει λογικές παρενέργειες,
όπως ξηροστομία και ναυτία, και είναι ασφαλές για την καρδιά,
το πεπτικό σύστημα, το συκώτι και τα νεφρά.
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