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]Η ανάλυση των Hakim Unver
και Hassan Alassaad για την

απόπειρα πραξικοπήματος στην
Τουρκία, που δημοσιεύθηκε στις 15
Σεπτεμβρίου στην έκδοση παγκοσμί-
ου κύρους του Foreign Affairs, πρέ-
πει να διδαχθεί ως μάθημα στις πα-
νεπιστημιακές σχολές Επικοινωνίας
και ΜΜΕ. Οι δύο συντάκτες αποδει-
κνύουν με αδιάσειστα στοιχεία και
αριθμούς, πώς κινητοποιήθηκαν οι
Τούρκοι πολίτες μέσα σε ελάχιστο
χρόνο - και μάλιστα πολύ πριν ενερ-
γοποιηθούν τα αντανακλαστικά του
ίδιου του Ταγίπ Ερντογάν. Πολλές
ώρες πριν στείλει το μήνυμά του ο
Τούρκος Πρόεδρος μέσω κινητού
τηλεφώνου, η μεγάλη μάζα των
υποστηρικτών του δημοκρατικού πο-
λιτεύματος είχε βάλει φωτιά στα so-
cial media, ενώ πολλοί είχαν βγει και
στους δρόμους. «Αν και η ομιλία του
προέδρου στο FaceTime και το διάγ-
γελμα του πρωθυπουργού μέσω
ενός κινητού τηλεφώνου ενέτειναν
σίγουρα την κινητοποίηση και εν-
θάρρυναν πολλούς περισσότερους
για να βγουν στους δρόμους, η αντί-
σταση είχε σε μεγάλο βαθμό απογει-
ωθεί από μόνη της μέσω των ψη-
φιακών μέσων και των τοπικών δι-
κτύων των τζαμιών. Αυτά τα στοιχεία
δείχνουν έντονα ότι η αντίσταση
εναντίον του πραξικοπήματος θα εί-
χε προχωρήσει ανεξάρτητα από τις
υψηλού επιπέδου πολιτικές ομιλίες:
Ήταν ένα φυσικό πολιτικό αντανα-
κλαστικό του λαού», έγραψαν οι ανα-
λυτές του Foreign Affairs. Και απο-
τύπωσαν ένα μοναδικό στοιχείο: τη
διασύνθεση θρησκευτικών δικτύων
με τα ψηφιακά μέσα στην Τουρκία !

(((

Η θύελλα που ξεσηκώνεται για τη
διδασκαλία του μαθήματος των
Θρησκευτικών στα ελληνικά σχολεία
είναι η κορυφή ενός τεράστιου πα-
γόβουνου. Έχοντας συμπληρώσει
ενάμιση χρόνο στην εξουσία, η κυ-
βέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έχει κα-
τορθώσει μέχρι στιγμής να διαχειρι-
στεί με μετριοπάθεια τα ζητήματα
της Εκκλησίας. Σε τόσο χαλεπούς
καιρούς, είναι λογικό να παραμένουν
εκτός ατζέντας ορισμένα ακανθώδη
ζητήματα, όπως οι σχέσεις κράτους
- Εκκλησίας. Ωστόσο για την Αριστε-

ρά αποτελεί διαχρονικά στόχο ο δια-
χωρισμός και όλα δείχνουν ότι η
σχετική συζήτηση που επιχειρούν να
ανοίξουν κόμματα της αντιπολίτευ-
σης, θα εξελιχθεί σε δοκιμασία για
την κυβέρνηση. Και μάλιστα διπλή:
τόσο για τις σχέσεις μεταξύ των κυ-
βερνητικών εταίρων - αφού το κόμ-
μα των ΑΝΕΛ κινείται σε διαφορετική
τροχιά - όσο και για τις ισορροπίες
στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η συζή-
τηση αυτή, όμως, δεν θα είναι εύκο-
λη ούτε για την αξιωματική αντιπολι-
τευση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέ-
πει να επιδείξει αντανακλαστικά δει-
νού διπλωμάτη, αφού η διατύπωση
μίας κοινά αποδεκτής θέσης στη
ΝΔ για αυτό το ζήτημα, παραπέμπει
σε δυσεπίλυτο μαθηματικό γρίφο.

Η τριμερής συνάντηση Ελλάδας -
Κύπρου - Αιγύπτου, σε επίπεδο
υπουργών Εξωτερικών στο περιθώ-
ριο της ετήσιας γενικής συνέλευσης
του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ήταν ένα
πολυδιάστατο μήνυμα. Οι τρεις
πλευρές επιβεβαίωσαν την αμοιβαία
δέσμευσή τους για την ανάπτυξη της
συνεργασίας, την προώθηση της
ασφάλειας και την σταθερότητας
στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ υπο-
γράμμισαν τη σημασία της τριμερούς
συνόδου Αρχηγών Κρατών και Κυ-
βερνήσεων που θα πραγματοποι-
ηθεί στο Κάιρο στις 11-12 Οκτωβρί-
ου. Στην επίσημη ατζέντα κυριαρχεί
το θέμα της ενεργειακής συνεργα-
σίας, που έχει τεράστια βαρύτητα,
ενώ άπαντες αντιλαμβάνονται ότι η

υλοποίηση του σχετικού σχεδιασμού
συνδέεται ασφαλώς και με το μείζον
ζήτημα των ΑΟΖ.

(((

«Οι άνθρωποι δεν είναι λαθραία
τσιγάρα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας
απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους
ηγέτες, στη σύνοδο για το προσφυ-
γικό που έγινε στη Βιέννη στα τέλη
Σεπτεμβρίου. Ήταν μία δήλωση
που ήχησε σαν «καμπανάκι» για τον
ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Οι πρόσφατες
διαπιστώσεις διεθνών παρατηρητών
και ΜΜΕ συμπίπτουν: πρόσφυγες και
μετανάστες εγκλωβίζονται κατά χι-
λιάδες στην Ελλάδα, ενώ οι ροές
από τα τουρκικά παράλια δεν έχουν
διακοπεί. Η συμφωνία Ευρώπης -
Τουρκίας τελικά αποδεικνύεται ανε-
παρκής. Οι πρώτες ενθαρρυντικές
εντυπώσεις εξανεμίζονται, ενώ η
Ελλάδα βρίσκεται εκ νέου αντιμέτω-
πη με εφιαλτικά σενάρια. Οι πρό-
σφυγες και μετανάστες αντιλαμβά-
νονται πλέον ότι οι υπόλοιπες ευρω-
παϊκές χώρες σφραγίζουν τα σύνο-
ρά τους. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα
μοιάζει με τον μοναδικό εφικτό προ-
ορισμό επί ευρωπαϊκού εδάφους.
Αντί για μία σύντομη «στάση»,
όμως, πρόσφυγες και μετανάστες
εγκλωβίζονται πλέον για πολλούς -
πολλούς μήνες, ενώ οι υποδομές εί-
ναι περιορισμένες. Μακάρι να μην
υπάρξει συνέχεια μετά την έκρηξη
στη Μόρια της Μυτιλήνης. Αλλά θα
πρόκειται για ένα μικρό θαύμα...

Χειροτονία νέου
Μητροπολίτη Σμύρνης 
TOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΓΓΙΝΑ

]Με ιεροπρέπεια και λαμπρότητα τελέσθηκε  η χειροτονία του νέου
Μητροπολίτου Σμύρνης Βαρθολομαίου,  του μέχρι τωρα Αρχι-

γραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου στις 11 Σεπτεμβρίου στον Πάν-
σεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, από τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο με Ιεράρχες από την Πόλη και το
εξωτερικό.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Αρχιερείς, ο Υφυπουργός παρά τω
Πρωθυπουργώ Τέρενς Κουΐκ εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης,
ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής, ο Πρέσβης
Ευάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη μας, άρ-
χοντες Οφφικιάλιοι, ο αδελφός του νέου Μητροπολίτου Σμύρνης Σπύ-
ρος Σαμαράς και οικογενείς του και πλήθος κληρικών κα λαϊκών οι
οποίοι ήλθαν προσκυνηματικώς στο Φανάρι για τη χειροτονία.

Στην ομιλία του ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στα πολλά χαρίσματα που
κοσμούν το πρόσωπο του νέου Ιεράρχου της Σμύρνης, την εργατικό-
τητα, την επιμέλεια, τη σεμνότητα με τα οποία διακόνησε τον Θεσμό της
Μητρός Εκκλησίας για δεκατέσσερα χρόνια. Αναφέρθηκε, επίσης, με
λόγους συγκινητικούς στην πλήρωση της μαρτυρικής και πολύκλαυ-
στης Επαρχίας Σμύρνης μετά από σιωπή 94 ετών και επαίνεσε την πο-
λυσήμαντη και στιβαρή ποιμαντική μέριμνα του μέχρι πρότινος εφημε-
ρίου της Σμύρνης Εψηφισμένου Επισκόπου Ερυθρών Κυρίλλου.

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος, στην συγκινητική προσφώ-
νησή του ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη διότι έσπευσε να
αφουγκραστεί τις εναγώνιες φωνές της Ιστορίας που εκπηγάζουν από
τα ιωνικά χώματα και να τον προκρίνει στην διαποίμανσή της. Αναφέρ-
θηκε με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο του Γέροντος του Μη-
τροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου στον όποιον υπέβαλε την αφοσίωση
και την ειλικρινή του αγάπη και την ευγνωμοσυνη του για την πνευμα-
τική και άλλη μέριμνα και καθοδήγησή του. Με συγκινητικές εκφράσεις
μνημόνευσε τους κατα σάρκα γονείς του Νικόλαο και Ελένη. Εξομολο-
γητικά αναφέρθηκε στην καθοριστικής σημασίας γνωριμία του με τον
Μητροπολίτη Βεροίας Παντελεήμονα, Ιεράρχη του Οικουμενικού Θρό-
νου στην Ελλάδα, στην Επαρχία του οποίου διακόνησε και στον οποίον
μαθήτευσε. Ευχαρίστησε την ελληνική Κυβέρνηση για την εκπροσώ-
πηση στην πλήρωση μιας ακόμη Μητροπόλεως της Ρωμηοσύνης, την
Ημιαυτόνομη Εκκλησία Κρήτης στην απόφαση που έλαβε να εκπροσω-
πηθεί επίσημα στη χειροτονία, καθώς και Μητροπολίτες με πρώτον τον
Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Μελίτωνα από τον οποίον συνδιδάχθηκε
την πείρα του Φαναρίου μαζί με τον Γέροντά του.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο νέος Μητροπολίτης αφού έλαβε
τη μίτρα και την ποιμαντορική ράβδο από τα χέρια του Οικουμενικού
Πατριάρχου έκανε την απόλυση από τον Πατριαρχικό Θρόνο, ευλόγησε
τα πλήθη και διένειμε στο τέλος το  αντίδωρο δεχόμενος τα συγχαρη-
τήρια και τις ευχές των παρισταμένων. Η ενθρόνιση στη Σμύρνη του
νέου Ποιμενάρχου πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου με την πα-
ρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και στις 25 η χει-
ροτονία του νέου Εψηφισμένου Επισκόπου Ερυθρών Κυρίλλου, βοη-
θού του Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ
ΦΟΥΡΛΗ

ΚΟΣΜΟ…
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
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]Θετικός είναι ο απολογισμός από τη συ-
νάντηση Ερντογάν – Τσίπρα στη Νέα Υόρ-

κη στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του
ΟΗΕ, που έδωσε μια ακόμη ευκαιρία αποτίμη-
σης της πορείας στα ελληνοτουρκικά και περαι-
τέρω προσέγγισης, με βασικό πρόταγμα τον
διάλογο για την επίλυση των προβλημάτων.

Η πρώτη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο
του Τσίπρα με τον Ερντογάν μετά το αποτυχη-
μένο πραξικόπημα ήταν αυτό που στη διπλωμα-
τική γλώσσα λέγεται “ice breaker”, μια καλή
απόπειρα να σπάσει ο πάγος και να μπουν στο
τραπέζι τα πολλά και ποικίλα προβλήματα στις
σχέσεις των δύο χωρών. 

Πρώτο φυσικά το προσφυγικό, που τον τελευ-
ταίο καιρό λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις
στην Ελλάδα, με τον αριθμό προσφύγων και με-
ταναστών που φθάνουν στα ελληνικά νησιά να
αυξάνεται σταδιακά αλλά συστηματικά από τα
σχεδόν μηδενικά επίπεδα προ της απόπειρας
πραξικοπήματος. Η τήρηση της συμφωνίας της
Τουρκίας με την ΕΕ είναι μονόδρομος για την
Τουρκία, η οποία άφησε να εννοηθεί ότι συναρ-
τά την τήρηση της συμφωνίας και με την πορεία
των διμερών σχέσεων.

Η φράση που ικανοποίησε ιδιαιτέρως την
τουρκική πλευρά κι έβαλε κατά κάποιον τρόπο
τη σφραγίδα της στη συνάντηση ήταν η απο-
στροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι «Όσοι
αναμειγνύονται σε πραξικοπήματα δεν έχουν
θέση στην Ελλάδα». Δεν είναι άλλωστε τυχαίο
ότι αυτός είναι ο κοινός τίτλος στα ρεπορτάζ
των τουρκικών εφημερίδων σχετικά με τη συ-
νάντηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με
τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, στη Νέα Υόρκη. 

Επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές, η «Σαμ-
πάχ» γράφει ότι η συνάντηση χαρακτηρίζεται
«ειλικρινής και θετική» κι επισημαίνει ότι συμ-
φωνήθηκε τα εκκρεμή ζητήματα να λυθούν μέ-
σω διαλόγου και συμφωνιών. 

Καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε όπως
αναμενόταν το ζήτημα της έκδοσης των οκτώ
Τούρκων στρατιωτικών που προσγειώθηκαν με
ελικόπτερο στον αερολιμένα της Αλεξανδρού-
πολης την επομένη του πραξικοπήματος του
Ιουλίου, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε: «Η ελ-
ληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός είναι
πάντα δίπλα στις 

κυβερνήσεις που αναλαμβάνουν την εξουσία
με εκλογές». 

Και συμπλήρωσε με τη φράση-τίτλο: «Δεν
έχουν θέση στην Ελλάδα όσοι αναμειγνύονται
σε πραξικοπήματα». 

Η πρωτοβάθμια απόρριψη του αιτήματος
ασύλου για τους τρεις από τους οκτώ Τούρκους
στρατιωτικούς και με τον κατάλληλο συγχρονι-
σμό της, σίγουρα συνέβαλε στο κλίμα εμπιστο-
σύνης μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως ήταν φυσικό συζητήθηκε και το Κυ-
πριακό όπου η ελληνική πλευρά τάχθηκε υπέρ
της αναθεώρησης του συστήματος εγγυήσε-
ων, ενώ ο Πρωθυπουργός έθεσε επίσης θέμα
αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων
από τη Μεγαλόνησο, ως ένα από τα κλειδιά της
λύσης. 

Λίγες ώρες αργότερα στην Ομιλία του ενώ-
πιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρό-
εδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, εξέ-
φραζε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για λύ-
ση του χρονίζοντος κυπριακού προβλήματος σε
σύντομο χρονικό ορίζοντα, θυμίζοντας πάντως
και τις διαψευσμένες ελπίδες του παρελθόντος,
αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες.

Στο τραπέζι των ελληνοτουρκικών τέθηκαν
και τα ζητήματα οικονομικής συνεργασίας με-
ταξύ των δύο χωρών, ενώ ελπιδοφόρα μηνύ-
ματα στέλνει η θετική αποδοχή της πρότασης
για τη σιδηροδρομική σύνδεση Κωνσταντινού-
πολης - Θεσσαλονίκης, όπως και για τη 

θαλάσσια σύνδεση Σμύρνης- Θεσσαλονίκης
που μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους ανάπτυ-
ξης για τα δυο μεγάλα λιμάνια της Ανατολικής
Μεσογείου που υπήρξαν ανά τους αιώνες φο-
ρείς πλούτου και πολιτισμού.

Τα ελληνοτουρκικά δεν ήταν ποτέ εύκολη
υπόθεση. Αλλεπάλληλες κυβερνήσεις έχουν
πιεσθεί πολύ αδυνατώντας να δώσουν λύση
στα ακανθώδη διμερή θέματα. Οι δυο χώρες
έχουν τις τελευταίες δεκαετίες βρεθεί ακόμη και
στο χείλος του πολέμου. Όταν όμως συμφω-
νούν αμοιβαία ότι ο διάλογος είναι το φόρουμ
επίλυσης των διαφορών, μπορεί κανείς να κά-
νει λόγο για ήρεμα νερά. Επειδή όμως η πρό-
σφατη κι η παλαιότερη ιστορία δείχνουν ότι πολ-
λές φορές παρερμηνεύθηκε η νηνεμία πριν από
την καταιγίδα, το ερωτηματικό στον τίτλο είναι
μια ιστορική δικλίδα ασφαλείας απέναντι στις
τόσες φουρτούνες του Αιγαίου. 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

]Το βιβλίο του Ι. Θ. Μάζη «Γεωπολιτική και Γεωστρατηγι-
κές της Συριακής Κρίσεως»- που εξέδωσαν οι Εκδόσεις

Λειμών, κυκλοφόρησε την Δευτέρα στα βιβλιοπωλεία. H πα-
ρουσίασή του πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27/9 (6.30 μμ) στο
Βυζαντινό Μουσείο.  Ομιλητές ήταν οι  δρ. Δημήτριος Κόκκινος,
Καθηγητής Γεωπολιτικής της Ενέργειας, Περικλής Γρύσπος,
Δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, δρ. Κωνσταντίνος Γρίβας, Αναπλ.
Καθηγητής Γεωπολιτικής Σ.Σ.Ε και Περικλής Νεάρχου, Πρέσβυς
ε.τ.. Το πάνελ συντόνισε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Ρομπό-
πουλος.

Το κενό ισχύος που δημιουργήθηκε μετά την έναρξη της συ-
ριακής κρίσης τον Μάρτιο του 2011, λειτούργησε ως μαγνήτης
για τις περιφερειακές επιδιώξεις των κέντρων ισχύος του συ-
στήματος, αλλά και ως πηγή κινδύνων και αστάθειας για το
ευρύτερο σύστημα. Από τα τέλη του 2012, η συριακή κρίση εί-
χε ξεπεράσει τα όρια της Συρίας και είχε μετατραπεί σε έναν
περιφερειακό πόλεμο με διεθνείς απολήξεις. Η κλιμάκωση του
Συριακού Πολέμου είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός
νέου πλέγματος ανταγωνισμού ισχύος στο σύστημα της Μέσης
Ανατολής.

Ο Συριακός Πόλεμος
Παρά τις γεωστρατηγικές και ιδεολογικές διαφορές τους, ο

Συριακός Πόλεμος παρείχε στα σουνιτικά κέντρα ισχύος του
συστήματος -τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Κατάρ-
ένα γεωπολιτικό ρήγμα προκειμένου να επιφέρουν ένα ση-
μαντικό πλήγμα στη συνοχή της ιρανικής ισχύος στο κέντρο

του μεσανατολικού συστήματος.
Ως αποτέλεσμα, ο περιφερειακός ανταγωνισμός συνέβαλε

καταλυτικά στη ραγδαία κλιμάκωση του Συριακού Πολέμου,
στην ακύρωση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και στην
ανάδυση ενός νέου κύματος ισλαμιστικού μιλιταρισμού, υπό
τη μορφή οργανώσεων όπως το «Ισλαμικό Κράτος». 

Τα αποτελέσματα της συριακής κρίσης επηρεάζουν άμεσα
εκτός από την περιφερειακή κατανομή της ισχύος και το σύ-
νολο της λειτουργίας του δρώντος υπερσυστήματος. Παρά
ταύτα, η ενεργειακή πτυχή της κρίσης δεν έχει περιγραφεί και
αναλυθεί επαρκώς.  Ωστόσο, οι σχεδιασμοί δύο ανταγωνιστι-
κών αγωγών δυναμιτίζουν την περιφερειακή ασφάλεια, αφού
ενισχύουν την παραδοσιακή διαμάχη σουνιτικού και σιιτικού
Ισλάμ, με τους διεθνείς πυλώνες ισχύος και επιρροής του
δρώντος υπερσυστήματος να συμμετέχουν στην προώθηση
του επωφελέστερου για εκείνους αγωγούς.

Όπως ανέφερε στην παρουσίαση ο Καθηγητής Μάζης, «η
Αθήνα πρέπει να αντιληφθεί ότι η περίοδος αυτή στις διεθνείς
της σχέσεις εμπεριέχει και σημαντικές στρατηγικές ευκαιρίες
για την Ελλάδα. Είναι νησίδα σταθερότητος για την Ν/Α Μεσό-
γειο και σοβαρότατος σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Αυτό η εξωτερική
πολιτική της οφείλει να το αξιοποιήσει».»

Το βιβλίο του Καθηγητή Ι. Θ. Μάζη «Γεωπολιτική και Γεω-
στρατηγικές της Συριακής Κρίσεως» με την συνεργασία των
Ερευνητών του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων
Μέσης Ανατολής-Τουρκίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Τουρκικών και Σύγχρο-
νων Ασιατικών Σπουδών, κκ. Μ. Σαρλή, Ι. Σωτηρόπουλου και
Ξ. Δωματιώτη και με την συμβολή του Αν. Καθηγητή Χαρτο-
γραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Γ. Σιδηρόπουλου, ανα-
τέμνει το σημαντικότερο πρόβλημα ανακατανομής ισχύος στην
Νοτιο-Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Πόλεμος στη Συρία
Παρουσιάστηκε το πρώτο βιβλίο με συστηματική ανάλυση της συριακής κρίσης



]Η καρδιά του χτυπάει στο στή-
θος του σαν ταμπούρλο. Ωρες

πολλές περίμενε  εδώ μαζί με τους
άλλους εθελοντές στην παραλία έξω
από το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης,
μια από τις παραλίες με τις περισσό-
τερες αφίξεις από Τουρκία. Είναι η
πρώτη του φορά που βοηθάει πρό-
σφυγες να κατέβουν με ασφάλεια
από τις βάρκες. 

Ένα δυνατό φως τρυπάει το σκοτά-
δι. Σαν να ψάχνει κάτι μέσα στη νύχτα
και στην τρικυμία. Η Νουρ σφίγγει την
κόρη της που ’ναι τριών χρονών και
την έχει βαθιά μέσα στην αγκαλιά της
για να μην βρέχεται. Το φως αυτό δεν
είναι σαν τ’ άλλα τα φωτάκια που έχει
δει όλες αυτές τις ατελείωτες ώρες
πάνω στη βάρκα τους να ξεφεύγουν
για λίγο από τη νύχτα και να φαίνον-
ται κάπου μακριά. Το φως αυτό είναι
σαν σπαθί που κόβει το σκοτάδι. 

Το κορμί της Νουρ τρέμει. Από
κρύο. Και από φόβο. Ώρες ατέλειωτες
που είναι σ’ αυτήν την καταραμένη
βάρκα τη φουσκωτή, με τα πόδια της
βουτηγμένα στο κρύο νερό που μπαί-
νει από τα κύματα, με το στομάχι της
να έχει ανέβει στον λαιμό της, με την
κόρη της που έγινε τριών χρονών
πριν δέκα μέρες σφιχτά χωμένη στο
στήθος της.

Όλοι τους στη βάρκα πάνω τώρα
έχουν κολλήσει τα μάτια τους πάνω
στο φως αυτό που έρχεται από κάπου
μπροστά.

Περιμένουν. Φοβούνται. Βρέχει δυ-
νατά κι έχει αέρα και τα βλέφαρα της

Νουρ κλείνουν διαρκώς για να προ-
στατεύσουν τα μάτια από το νερό που
μαζί με τη βροχή βάζει μέσα και αλάτι
από τη θάλασσα και τα κάνει να τσού-
ζουν.

Νιώθει τα χέρια του άντρα της να
την κρατάνε, όχι και τα δυο χέρια, όχι,
το ένα του χέρι μονάχα, το αριστερό,
γιατί με το δεξί κρατάει το σκοινί που
τυλίγεται γύρω από τη βάρκα για να
κρατιέται και για να κρατάει κι αυτήν
και την κόρη τους.

Ο θόρυβος της θάλασσας και της
βροχής ίσα-ίσα που αφήνει να ακού-
γεται ο θόρυβος της μηχανής της
βάρκας. Τα μάτια της ανοιγοκλείνουν.

Το φως πέφτει τώρα πάνω τους.
Στη βάρκα γύρω της όλοι τώρα

φωνάζουν. Λένε ότι έφτασαν, ότι
πρέπει η βάρκα να πάει πάνω στο
φως το μεγάλο.

Ακούγονται ξαφνικά και φωνές μέ-
σα απ’ το βουητό της τρικυμίας και
βλέπουν και χέρια ανθρώπινων
σκιών να κουνιούνται στην παραλία
μπροστά τους.

Η βάρκα τους κουνάει πιο πολύ τώ-
ρα. Οι σκιές γίνονται τώρα άνθρωποι
με σκούφους και με αδιάβροχα που
φέγγουν μέσα στη νύχτα. Οι φωνές
τους ακούγονται όλο και πιο δυνατά.

Η βάρκα φτάνει πιο κοντά στην πα-
ραλία κι η Νουρ βλέπει τώρα μερι-
κούς από τους ανθρώπους της παρα-
λίας να μπαίνουν στο νερό και να έρ-
χονται να πιάνουν τη βάρκα και να
την τραβάνε έξω. Τα κύματα είναι με-
γάλα, η βάρκα ταρακουνάει και δεν

πάει εκεί που θέλουν. Κι άλλοι άν-
θρωποι από την παραλία μπαίνουν
στο νερό και την τραβάνε τη βάρκα
κοντά τους. Όλοι τους τώρα σηκώ-
νονται για να κατέβουν από τη βάρκα.
Αλλά η βάρκα κουνάει τόσο πολύ που
μερικοί ξαναπέφτουν εκεί που κα-
θόντουσαν, μαζί τους πέφτει κι η
Νουρ. Ξανασηκώνεται αργά και το χέ-
ρι του άντρα της την σπρώχνει τώρα
προς τη μύτη της βάρκας. Η Νουρ
προσπαθεί να μην πέσει έτσι πως
κουνάει η βάρκα και κρατά με δύναμη
τη μικρή στην αγκαλιά.

Φτάνει στην άκρη της βάρκας,
μπροστά της οι γυναίκες αντιστέκον-
ται να μην δώσουν τα παιδιά τους
στους ανθρώπους της παραλίας αλλά
οι άντρες τους τους φωνάζουν να τα
δώσουν και μετά να αφεθούν σε άλ-
λους ανθρώπους της παραλίας να τις
πάρουν κι αυτές έξω. Το χέρι του άν-
τρα της την σπρώχνει κι άλλο. Και της
λέει τώρα να δώσει το παιδί. Τον κοι-
τάζει και δεν καταλαβαίνει. Δεν κατα-
λαβαίνει τίποτα. Φοβάται. Ο άντρας
της παίρνει τη μικρή και την σπρώχνει
κι άλλο στην άκρη της βάρκας. Νιώθει
το κορμί της σαν να είναι από πέτρα
και να μην μπορεί να το κουνήσει.
Μπροστά της δυο χέρια απλώνονται
κι ένας άντρας κάτι της φωνάζει. Ο
άντρας της την σπρώχνει και της φω-
νάζει να κατέβει. Αφήνεται στα χέρια
του αγνώστου.

Νομίζει ότι είναι ελαφριά και δεν
βάζει πολλή δύναμη για να την κατε-
βάσει από τη μεγάλη φουσκωτή βάρ-

κα και να την πάει στην παραλία.
Όταν όμως αφήνεται στα χέρια του
νιώθει ξαφνικά σαν το βάρος της να
τον συνθλίβει. Το κορμί της είναι σαν
πέτρα, άκαμπτο και βαρύ. Τα ρούχα
της είναι μούσκεμα.

Βάζει όλη του τη δύναμη κι αρχίζει
να την τραβάει προς την παραλία. Εί-
ναι μέχρι τη μέση κι οι δυο μέσα στο
κρύο νερό. Της λέει διαρκώς «ΟΚ»
νομίζοντας ότι έτσι θα την καθησυχά-
σει, ότι θα την κάνει πιο ελαφριά.

Η καρδιά του χτυπάει στο στήθος
του σαν ταμπούρλο. Ωρες πολλές πε-
ρίμενε  εδώ μαζί με τους άλλους εθε-
λοντές στην παραλία έξω από το αε-
ροδρόμιο της Μυτιλήνης, μια από τις
παραλίες με τις περισσότερες αφίξεις
από Τουρκία. Είναι η πρώτη του φορά
που βοηθάει πρόσφυγες να κατέβουν
με ασφάλεια από τις βάρκες. 

Το βλέμμα της γυναίκας που έχει
στα χέρια του είναι κενό, σαν να μην
βλέπει όλα αυτά που γίνονται γύρω
τους. Ξαφνικά όμως αρχίζει κάτι να
του φωνάζει και να του δείχνει συνέ-
χεια τη βάρκα. 

Αλλά αυτός δεν καταλαβαίνει. Και

συνεχίζει να την τραβάει προς τα έξω.
Βγαίνουν τώρα στην παραλία. Το βά-
ρος του κορμιού της σαν να σπάει τη
μέση του. Την αφήνει για λίγο στη
βρεγμένη άμμο για να πάρει μια ανά-
σα. Πρέπει να την πάει πιο ψηλά στην
παραλία, κάτω από κάτι δεντράκια
όπου άλλοι εθελοντές δίνουν στους
πρόσφυγες ισοθερμικές κουβέρτες,
ζεστά ροφήματα και πρώτες βοήθειες.

Ξαναπιάνει τη γυναίκα και προσπα-
θεί να τη σηκώσει. Εκείνη όμως φω-
νάζει και μένει καρφωμένη στην άμ-
μο. Ένας άντρας από αυτούς που
ήταν στη βάρκα έρχεται τώρα προς το
μέρος τους, κρατάει στα χέρια του μέ-
σα ένα παιδί. 

Η γυναίκα σηκώνεται και το παίρνει
στην αγκαλιά της. Ο άντρας σκύβει
πάνω από το παιδί τους και λέει διαρ-
κώς «χαμπίμπι, χαμπίμπι. Τα καταφέ-
ραμε, φτάσαμε. Θα βρούμε ειρήνη».

* Ο Βαγγέλης Αρεταίος γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1971. Είναι δημοσιο-
γράφος και εργάζεται στην κυπριακή
εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ”
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ΤΟΥ BAΓΓΕΛΗ
ΑΡΕΤΑΙΟΥΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

]Με το οφφίκιο του Άρχοντος Μεγάλου
Ρήτορος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκ-

κλησίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-
λομαίος χειροθέτησε τον Πρέσβη ε.τ. Αλέξαν-
δρο Αλεξανδρή,  στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής
στις 31 Αυγούστου, μετά τον Μ. εσπερινό. Ο
νέος Άρχων διετέλεσε Γενικός Πρόξενος της

Ελλάδος στην Πόλη (2003- 2008) και τυγχά-
νει γόνος και ανάστημα της Βασιλίδος των
πόλεων. Ο Πατριάρχης προσφώνησε το νέο
Άρχοντα με θερμούς λόγους και αναφέρθηκε
στην προσφορά του στα Γράμματα και την
ιστορική έρευνα.

Από την πλευρά του ο νέος Άρχων εξέφρα-

σε την βαθειά ευγνωμοσύνη του πρός τον
Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας και αναφέρ-
θηκε στους δεσμούς του με την Πόλη των πό-
λεων. Παρέστησαν Αρχιερείς, ο πρέσβης
Ευάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος της Ελλά-
δος στην Πόλη και πλήθος προσκυνητών. 

N. MΑΓΓΙΝΑΣ

Οφφίκιο στον Πρέσβη ε.τ. Αλέξανδρο Αλεξανδρή 
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ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

]Όταν το τιμόνι των Ευρωπαίων Πληροφο-
ρικών πέρασε, πριν από δύο χρόνια, στο

Βύρωνα Νικολαΐδη, έναν άνθρωπο που γνωρί-
ζει πολύ καλά τον τομέα της τεχνολογίας οι
γνωρίζοντες κατάλαβαν ότι αυτός ο Πανευρω-
παϊκός Οργανισμός θα άλλαζε άρδην. Ο Βύρων
Νικολαΐδης δεν είναι η τυπική περίπτωση Έλλη-
να επιχειρηματία.  Εκ φύσεως, δεν θέλει τίποτα
να είναι στατικό. Γι’ αυτό και αναμενόταν ότι θα
φέρει άλλον αέρα.

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη από γο-
νείς εκπαιδευτικούς, ταυτισμένος με την τεχνο-
λογία, την καινοτομία και την προστιθέμενη
αξία, που αυτές προσδίδουν στην κοινωνία, εί-
ναι δίχως αμφιβολία ένας από τους λίγους επι-
τυχημένους επιχειρηματίες που  όταν η Ελλάδα
δοκιμάζονταν από την οικονομική κρίση απέδει-
ξε ότι εκείνος μπορεί: διεθνοποίησε πλήρως την
εταιρεία του το 2008, εξαπλώνοντας τη δρα-
στηριότητά της  σε  160 χώρες. Έμεινε στην Ελ-
λάδα, στήριξε θέσεις εργασίας, και από το στρα-
τηγείο του στο κέντρο της Αθήνας, ανέδειξε την
PEOPLECERT σε ένα παγκόσμιο ηγέτη στη διε-
ξαγωγή εξετάσεων και την πιστοποίηση προ-
σόντων ανθρώπινου δυναμικού.

Με την ιδιότητα του προέδρου των Ευρωπαί-
ων Πληροφορικών και εκπροσωπώντας περισ-
σότερο από μισό εκατομμύριο πληροφορικούς
από 33 χώρες της ΕΕ συμμετέχει πολύ ενεργά
σε πρωτοβουλίες  που σχηματοποιούν το μέλ-
λον της πληροφορικής σε Ελλάδα και την ΕΕ. 

Εμπνευστής ενός  πρωτοποριακού προγράμ-
ματος, που δίνει  με σύμμαχο την Τεχνολογία
διέξοδο στη νεανική ανεργία, αποφασίζει να
ενώσει τις δυνάμεις της ακαδημαϊκής κοινότη-
τας με εκείνες της αγοράς. Και εγένετο η Συμ-
μαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα (Al-
liance For Digital Employability, www.af-
demp.org) δηλαδή για ένα μέλλον με προοπτι-
κή. Πρόκειται για μια ισχυρή σύμπραξη που ξε-
κίνησε τη δράση της από το 1ο Coding Boot-
camp με Εγγυημένη Απασχόληση στην Ελλάδα
(www.afdemp.org/bootcamp), το οποίο εξα-
σφαλίζει στους υποψηφίους μετά την εντατική,
14 εβδομάδων, εκπαίδευσή τους στον προ-
γραμματισμό, εργασία στις κορυφαίες εταιρείες
που υποστηρίζουν το πρόγραμμα!

Το όραμα
Το όραμα του Βύρωνα Νικολαΐδη, το προσω-

πικό του στοίχημα είναι η δημιουργία 500.000
θέσεων εργασίας την επόμενη δεκαετία, κυ-
ρίως στην Ελλάδα, μέσα από την επιμόρφωση,
την ενθάρρυνση των νέων να μάθουν Προ-
γραμματισμό, τη «γλώσσα του μέλλοντος». 

Ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών
πιστεύει ακράδαντα ότι μόνη λύση για όσους
θέλουν να μπουν σήμερα στην αγορά εργασίας
είναι η επανειδίκευσή τους σε ψηφιακές δεξιό-
τητες υψηλού επιπέδου. 

Στην πραγματικότητα, ο Βύρων Νικολαΐδης
επιχειρεί να αναπροσανατολίσει τους νέους
στρέφοντάς τους στο πεδίο των νέων τεχνολο-
γιών. Καθώς οι ανάγκες πανευρωπαϊκά μεγα-
λώνουν, μια ισχυρή ομάδα Ελλήνων προγραμ-
ματιστών, τονίζει, μπορεί να δώσει τη λύση και
στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά κυρίως στην ελ-
ληνική αγορά εργασίας. 

Στην προσπάθεια αυτή, δεν είναι μόνος.  Δια-
κεκριμένοι ακαδημαϊκοί με διεθνή ακτινοβολία,
όπως οι Διομήδης Σπινέλλης, Γιώργος Δουκί-
δης, Κατερίνα Πραματάρη και Πάνος Λουρίδας
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ο πρόεδρος
της ΗΕPIS Νίκος Φαλδαμής, και δυνάμεις της
αγοράς, πάνω από 40 σημαντικές εταιρείες και
επιχειρηματικοί φορείς ένωσαν τις δυνάμεις
τους.  «Ψυχή» της ομάδας η Ελένη Νικολαΐδου,
η οποία διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο
της τεχνολογίας και έχει αφιερωθεί στην υλο-
ποίηση του προγράμματος. 

Γιατί το Coding είναι η Λύση

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει με
ταχύτατους ρυθμούς, διαμορφώνεται ένα νέο
πλαίσιο για το μέλλον της εργασίας, τονίζει στην
“ΗΧΩ” ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφο-
ρικών και συνεχίζει:

“Στην Ελλάδα της ανεργίας αλλά και σε όλα τα

κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ η ζήτηση για προγραμ-
ματιστές αυξάνεται σταθερά, οι υποψήφιοι υπο-
λείπονται δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα ένας με-
γάλος αριθμός θέσεων εργασίας να μην καλύ-
πτεται.

Όλες οι ευρωπαϊκές μελέτες δείχνουν ότι μέ-
χρι το 2020 θα υπάρχουν περί τις 800.000 κε-
νές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη στον τομέα
της Πληροφορικής. Οι περισσότερες από τις θέ-
σεις αυτές αφορούν θέσεις προγραμματιστών
που απαιτούν ειδικές γνώσεις ανεξάρτητα από
πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Η Ελλάδα, μας λέει με πάθος, μπορεί να γίνει
πόλος έλξης για επενδύσεις σε τεχνολογική
ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο. Αρκεί να αποκτή-
σει μια αξιόλογη δεξαμενή επαγγελματιών που
θα έχουν υψηλές ψηφιακές δεξιότητες και να

αξιοποιήσει τα δύο βασικά ανταγωνιστικά της
πλεονεκτήματα: το ανθρώπινο δυναμικό και την
προνομιακή της θέση.

Παρουσιάζεται έτσι, μια μοναδική ευκαιρία
για τη δημιουργία κέντρων ανάπτυξης εφαρμο-
γών λογισμικού στην Ελλάδα, που θα μπορού-
σαν να απασχολούν χιλιάδες καλοπληρωμέ-
νους επαγγελματίες της πληροφορικής, κυρίως
προγραμματιστές και να ανταγωνίζεται χώρες
παραγωγής λογισμικού όπως η Αμερική και η
Ινδία.”

1ο Coding Bootcamp με Εγγυημένη
Απασχόληση στην Ελλάδα: Μπορούμε
να καταφέρουμε το στόχο μας!

Ο φιλόδοξος στόχος μας είναι να εκπαιδευ-
τούν χιλιάδες προγραμματιστές μέσα από τα-
χύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης. Μετά
από 14 εβδομάδες οι απόφοιτοι του 1ου  εκπαι-
δευτικού προγράμματος Coding Bootcamp που
ξεκίνησε αυτές τις μέρες, σε συνεργασία με το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο, θα προσληφθούν
στις εταιρείες που υποστηρίζουν το πρόγραμμα.
Ο αριθμός των αιτήσεων που έχει κατατεθεί εί-
ναι ιδιαίτερα υψηλός και παρουσιάζει ενδιαφέ-
ρον καθώς υπάρχουν πολλοί νέοι εκτός εργα-
σίας -αρχιτέκτονες, μαθηματικοί, φυσικοί κ.α.-
που επιθυμούν να αλλάξουν εντελώς, επαγγελ-
ματικό πεδίο. Ευκαιρία που τους δίνεται μέσω
της επανειδίκευσής τους στον Προγραμματισμό!

Από το σύνολο των υποψήφιων που υπέβα-
λαν αίτηση, επιλέχθηκαν κατόπιν αξιολόγησης
από ομάδα ειδικών και τις συμμετέχουσες εται-
ρίες, οι 45 συμμετέχοντες. Η αντιστοίχιση μετα-
ξύ εταιρειών και υποψηφίων ολοκληρώθηκε
μέσα από matchmaking συναντήσεις και διαδι-
κασίες πρόσληψης, ενώ οι συμβάσεις  εργασίας
υπεγράφησαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν
από την έναρξη των μαθημάτων.

Ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών (CEPIS) κ. Βύρων ΝικολαΪδης πραγ-
ματοποίησε σειρά επαφών με την Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας, τον
υπουργό Οικονομίας Nihat Zeybekçi, τους αρμόδιους φορείς Πληροφορικής και το
υπουργείο Παιδείας. 

Επίκεντρο των συναντήσεων αυτών
ήταν η προοπτική αξιοποίησης της ψη-
φιακής τεχνολογίας στη βελτίωση λει-
τουργίας των κρα τικών υπηρεσιών  και
η αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας, 

Ο κ. Νικολαΐδης τόνισε ότι η ζήτηση
για επαγγελματίες της Πληροφορικής σε
παγκόσμιο επίπεδο αυξάνεται σταθερά,
ενώ την ίδια ώρα οι υποψήφιοι υπολεί-
πονται ωηφιακών δεξιοτήτων, με απο-
τέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός θέσεων
εργασίας να μην καλύπτεται.   Οι περισ-
σότερες από τις θέσεις αυτές αφορούν θέσεις προγραμματιστών που απαιτούν ει-
δικές γνώσεις ανεξάρτητα από πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ:

Βύρων Νικολαΐδης: Με την Πόλη στο μυαλό του, 
κατακτά τον κόσμο της τεχνολογίας 
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΥΛΟΣ

]Μ π ρ ο σ τ ά
σε ένα δύ-

σκολο, ή ένα πολύ
δύσκολο Οκτώβριο βρίσκεται η κυ-
βέρνηση. Ο λόγος είναι η κυρίως
αποτυχημένη διαπραγμάτευση του
Σεπτεμβρίου, η οποία κατέληξε σε μία
μόνιμη επωδό από τους δανειστές,
που έλεγε «ίσως, αλλά μάλλον όχι».
Αυτό απαντήθηκε σε όλες τις προτά-
σεις της κυβέρνησης «αδειάζοντας»
μάλιστα και στη σημαντικότερη ίσως
εξαγγελία που έκανε ο Πρωθυπουρ-
γός από το βήμα της Διεθνούς Έκθε-
σης Θεσσαλονίκης, ήτοι το πάγωμα
των ληξιπρόθεσμων οφειλών των
ελευθέρων επαγγελματιών προς τα
Ασφαλιστικά Ταμεία αρκεί να κατα-
βάλλονται οι τρέχουσες εισφορές. Οι
δανειστές απάντησαν ότι αυτό το μέ-
τρο δεν μπορεί να υιοθετηθεί μόνο
του, αλλά θα πρέπει να ενταχθεί σε
μία ευρύτερη συζήτηση για τη λει-
τουργία του ακατάσχετου λογαρια-
σμού και την αναδιάρθρωση των επι-
χειρηματικών δανείων. 

Ο δύσκολος Οκτώβριος
Tο καλό σενάριο (το οποίο και προ-

ωθεί η κυβέρνηση) θέλει μέσα στον
Σεπτέμβριο να έχουν κλείσει και τα 15
προαπαιτούμενα (υπολείπονται 13)
που θα επιτρέψουν την εκταμίευση
των 2,8 δισ. που περισσεύουν με την
μορφή της δεύτερης υποδόσης από
την πρώτη αξιολόγηση. Το σενάριο
προβλέπει κατάθεση πολυνομοσχεδί-
ου στη Βουλή (και ψήφιση με διαδι-
κασία του κατεπείγοντος) στο οποίο
θα αποτυπώνονται όλα εκείνα που
συζητήθηκαν μεν με τους δανειστές
στην Αθήνα έμειναν όμως ανοιχτά με
σκοπό να ολοκληρωθούν μέσω τηλε-
διασκέψεων. Αν πάντως όλα πάνε
καλά και το χρονοδιάγραμμα δεν πα-
ρουσιάσει καθυστερήσεις, τότε το Eu-
roworking Group στις 29 Σεπτεμβρί-
ου δίνει πράσινο φως στην έκθεση
συμμόρφωσης που ετοιμάζει, κι έτσι
ξεκινάει η διαπραγμάτευση της δεύ-
τερης αξιολόγησης χωρίς ανοιχτές
ουρές. Για να γίνουν όμως όλα αυτά
η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει τρέξει
ιδιαίτερα έντονα στο τελευταίο δε-
καήμερο του Σεπτεμβρίου και να κά-
νει όλα εκείνα που θα έπρεπε ήδη να
έχουν κλείσει από τον Μάιο. 

Ο πολύ δύσκολος 
Οκτώβριος 

Πρέπει να είναι σαφές ότι αν το
προηγούμενο σενάριο ήταν ο «δύ-
σκολος» Οκτώβρης, οτιδήποτε πα-

ρεκκλίνει από το ιδεατό, απλά θα κά-
νει τον δέκατο μήνα του χρόνου πολύ
πιο ακανθώδη για το Μέγαρο Μαξί-
μου και το Οικονομικό Επιτελείο. Μην
ξεχνάμε άλλωστε ότι στις 3 Οκτωβρί-
ου κατατίθεται στη Βουλή το προσχέ-
διο του προϋπολογισμού, κάτι που
ορίζεται από το Σύνταγμα και άρα εί-
ναι ανελαστικό. Την ίδια στιγμή η κυ-
βέρνηση έχει δεσμευθεί να καταθέσει
και το Μεσοπρόθεσμο 2017-2020 το
οποίο καθυστερεί από τον Μάιο. Μέ-
χρι τώρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
δεν ήθελε να αποκαλύψει πότε θα γί-
νει η κατάθεσή του, καθώς απέφευγε
να αποτυπώσει σε επίσημο κρατικό
έγγραφο (και άρα να αποδεχθεί) τους
στόχους για πρωτογενή πλεονάσμα-
τα 3,5% πέρα και από το 2018. 

Στο θέμα των στόχων του πρωτο-
γενούς τα πράγματα είναι ιδιαίτερα
μπλεγμένα, καθώς οι τέσσερις δανει-
στές έχουν σχεδόν από μία άποψη ο
καθένας για το τί πρέπει να γίνει με
αυτό το στατιστικό. Το Eurogroup (δη-
λαδή ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε) ούτε να
ακούσει για μείωση του στόχου. Άρα
απαιτεί παράταση της λιτότητας. Η
Κομισιόν κρατάει μία διπλωματική
στάση και κρύβεται είτε πίσω από το
Eurogroup είτε πίσω από την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (και στο παρα-
σκήνιο οι ΗΠΑ) πιέζει για μείωση των
στόχων, διαφορετικά απαιτεί ανάλο-
γο κούρεμά του χρέους κάτι που ούτε
να ακούσει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα τέλος, συντάσσεται
με την άποψη του Κεντρικού Τραπε-
ζίτη της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα,
ότι ο στόχος του πρωτογενούς θα
πρέπει να πέσει τουλάχιστον στο
2,5% αν όχι και στο 2,0%, αλλά κι αυ-
τό γίνεται παρασκηνιακά και δεν
βγαίνει δημοσίως προς τα έξω. Άλ-
λωστε ο Διοικητής της ΤτΕ και η Κυ-
βέρνηση δεν τα πάνε καθόλου καλά
τελευταία, μετά και την έφοδο των
Οικονομικών Εισαγγελέων στην επι-
χείρηση της συζύγου του Γιάννη

Στουρνάρα κατά τα μέσα Σεπτεμβρί-
ου. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα οι θεσμοί
ξεκινούν εκ νέου διαπραγματεύσεις
με την Ελλάδα στις 17 Οκτωβρίου
έχοντας στην ατζέντα τα θέματα της
δεύτερης αξιολόγησης (και πιθανές
«ουρές» από την πρώτη) ενώ το με-
γαλύτερο αγκάθι αναμένεται να είναι
τα Εργασιακά. Μην ξεχνάμε άλλωστε
ότι με τους δανειστές στην Αθήνα τον
Σεπτέμβριο ο Υπουργός Εργασίας
Γιώργος Κατρούγκαλος χαρακτήρισε
-σε συνέντευξή του- το ΔΝΤ «πολύ
σκληρό παίκτη» δηλώνοντας ότι οι
απαιτήσεις του στις ομαδικές απολύ-
σεις δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.
Κι όμως τον τόνο στη διαπραγμάτευ-
ση αναμένεται να τον δώσει το Τα-

μείο. Κι αυτό διότι τον Νοέμβριο (πι-
θανότατα στο απόγειο της διαπραγ-
μάτευσης δηλαδή) θα ανακοινώσει
μία έκθεση στην οποία θα συμπερι-
λαμβάνεται ανάλυση για την ελληνική
οικονομία. Εκεί εν πολλοίς θα ξεκα-
θαριστεί αν θα συνεχίσει το ΔΝΤ να
δραστηριοποιείται στο ελληνικό πρό-
γραμμα. Να θυμίσουμε ότι για να πα-
ραμείνει το ΔΝΤ (κάτι που απαιτεί η
Γερμανία) θα πρέπει να είναι βιώσιμο
το χρέος. Όμως μην ξεχνούμε ότι κα-
τά τα μέσα Σεπτεμβρίου ο Αντιπρό-
εδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δρα-
γασάκης αποκάλυψε στη Βουλή ότι
θα είναι σχεδόν αδύνατον να υπάρξει
σημαντική μείωση του χρέους και δη
πριν το 2018. Ο λόγος, διότι και οι άλ-
λες χώρες που αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα χρέους πρέπει να έχουν
και την ανάλογη μεταχείριση. Εννοεί-
ται ότι το Μαξίμου πήρε αποστάσεις
από αυτή την άποψη, αλλά και μόνο
που εκστομίσθηκε από κυβερνητικό
στέλεχος αποδεικνύεται πόσο δύσκο-
λα είναι τα πράγματα στο θέμα του
χρέους. Δηλαδή στο μόνο πράγμα
που εξακολουθεί να κρατά η κυβέρ-
νηση ως δικαιολογία για όσα έχει κά-
νει στον χώρο της Οικονομίας.

Στο θέμα των
στόχων του

πρωτογενούς τα
πράγματα είναι
ιδιαίτερα μπλεγμένα,
καθώς οι 4 δανειστές
έχουν σχεδόν από μία
άποψη ο καθένας για το
τί πρέπει να γίνει 

Oι θεσμοί
ξεκινούν εκ νέου

διαπραγματεύσεις με
την Ελλάδα στις 17
Οκτωβρίου έχοντας
στην ατζέντα τα
θέματα της δεύτερης
αξιολόγησης 
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ* 

]Η αναγνώριση της
γενοκτονίας των Αρ-

μενίων από τη γερμανική
Βουλή προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο,
την έντονη αντίδραση της Τουρκίας, η οποία
απάντησε άμεσα ανακαλώντας τον Πρέσβη της
από το Βερολίνο. Οι σχέσεις μεταξύ της Γερμα-
νίας και της Τουρκίας διαταράσσονται και δημι-
ουργείται πλέον ένα νέο πρόβλημα στην εξω-
τερική πολιτική της γειτονικής χώρας.

Το ερώτημα που ανακύπτει αφορά στο κατά
πόσο μπορεί η όξυνση των διμερών τους σχέ-
σεων να αυξηθεί και να τις επηρεάσει αρνητικά
και πολυεπίπεδα. Επειδή στην εποχή της παγκο-
σμιοποίησης η οικονομία προπορεύεται της πο-
λιτικής, αξίζει να αναφερθούμε στις οικονομικές
σχέσεις των δύο χωρών. Με βάση τα επίσημα
στατιστικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο
διαπιστώνεται ότι η Γερμανία αποτελεί τον κυ-
ριότερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας, αφού η
αξία των τουρκικών εξαγωγών που κατευθύνε-
ται στη Γερμανία είναι μεγαλύτερη από τις αξίες
των προϊόντων που εξάγονται στις υπόλοιπες
χώρες (στοιχεία από το 2006 έως και το 2015).
Παράλληλα παρατηρούμε ότι το ίδιο ισχύει και
για τις τουρκικές εισαγωγές. Συγκεκριμένα, η
Γερμανία συνιστά μία από τις χώρες από τις
οποίες η Τουρκία εισάγει τα περισσότερα σε
αξία αγαθά (στοιχεία από το 2006 έως και το
2015), βρισκόμενη άλλοτε στην 2η και άλλοτε
στην 3η θέση, μετά από την Κίνα και τη Ρωσία,
που εξάγουν στην Τουρκία τις μεγαλύτερες
αξίες προϊόντων. Επιπλέον πολλοί Γερμανοί
τουρίστες επιλέγουν ως τουριστικό τους προ-
ορισμό την Τουρκία για τις καλοκαιρινές τους
διακοπές. Το συνάλλαγμα που εισρέει από τους
Γερμανούς στη γειτονική χώρα τους καθιστά
βασική πηγή τουριστικών εσόδων. 

Τα προαναφερθέντα στοιχεία καταδεικνύουν
ότι οι εμπορικές σχέσεις Γερμανίας και Τουρκίας
κρίνονται ως στενότατες. Γίνεται λοιπόν εύκολα
αντιληπτή η διασύνδεση των οικονομιών τους
σε εμπορικό – επιχειρηματικό επίπεδο. Η ιστορία
έχει αποδείξει ότι, όταν τα οικονομικά συμφέ-
ροντα προηγούνται, τότε οι όποιες πολιτικές διε-
νέξεις – προστριβές παραμερίζονται, θέτονται
σε δεύτερη μοίρα. Αυτό συμφέρει τις ηγεσίες
των δύο κρατών στην προκειμένη περίπτωση.
Τα κοινά σημεία τους υπερτερούν των όποιων
διαφορών τους. Άλλωστε ιστορικά οι σχέσεις
τους χαρακτηρίζονται από ομαλότητα έως και
σύμπλευση σε ποικίλα ζητήματα. Δύο πολιτικοί
ηγέτες του βεληνεκούς της Άγκελα Μέρκελ και
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν επίγνωση του
τι διακυβεύεται, εάν δεν επιδιώξουν την άμ-
βλυνση των σχέσεών τους. Εξάλλου καθοριστι-
κό ρόλο παίζουν σήμερα και τα γεωπολιτικά και
γεωστρατηγικά συμφέροντα, κυρίως τα ενερ-
γειακά (ενεργειακοί ανταγωνισμοί, αγωγοί πε-
τρελαίου, φυσικού αερίου, οριοθέτηση αποκλει-

στικών οικονομικών ζωνών κτλ.), όπου η Γερ-
μανία και η Τουρκία επιδιώκουν να έχουν ου-
σιαστικό ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφά-
σεων.

Βεβαίως για λόγους εσωτερικής κατανάλω-
σης οι δύο ηγέτες θα επιδοθούν σε δηλώσεις
για να τιθασεύσουν τις όποιες αντιδράσεις στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό τους, αλλά κατά
βάθος δε θα διανοηθούν να δρομολογήσουν τη
διεύρυνση της έντασης ανάμεσά τους, διότι αυ-
τό δε συνάδει με τα αμοιβαία τους συμφέροντα.
Τα τρία εκατομμύρια των Τούρκων που ζουν
μόνιμα στη Γερμανία λαμβάνονται υπόψη στους
πολιτικούς σχεδιασμούς των Γερμανών ιθυνόν-
των και κυρίως όταν πλησιάζουν εκλογές.

Η Ελλάδα θα ήταν δυνατό να ωφεληθεί από
τη σοβούσα κρίση των δύο χωρών, εάν φυσικά
αυτή χειροτερεύσει με ένα χαλαρού τύπου εμ-
πάργκο των γερμανικών προϊόντων στην τουρ-

κική αγορά ή με μια έκδοση ταξιδιωτικής οδη-
γίας από τη Γερμανία που θα προτρέπει τους
Γερμανούς πολίτες να αποφύγουν να επισκε-
φτούν την Τουρκία ως χώρα – στόχο τρομοκρα-
τικών επιθέσεων. Ειδικότερα θα μπορούσε να
υποκαταστήσει ως ένα βαθμό τις γερμανικές ει-
σαγωγές στην Τουρκία με ελληνικά προϊόντα,
όταν υπάρχει μεγάλος βαθμός υποκατάστασής
τους με αντίστοιχης ή και καλύτερης ποιότητας
ελληνικά. Επιπρόσθετα οι Τούρκοι τουρίστες
που δε θα επιλέξουν τη Γερμανία για τις διακο-
πές τους θα ήταν δυνατό να προσελκυστούν
στην Ελλάδα, μέσω κατάλληλων τουριστικών
πακέτων. Ταυτόχρονα, όσοι Γερμανοί που είχαν
αποφασίσει να ταξιδέψουν στην Τουρκία ακυ-
ρώσουν τη διαμονή τους λόγω της διαφαινόμε-
νης έντασης και εξαιτίας της απόπειρας πραξι-
κοπήματος, των σοβαρών γεγονότων που το
ακολούθησαν και της ταραχώδους τουρκικής
πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας, μπο-
ρούν εναλλακτικά να στραφούν στην Ελλάδα.

Αρκεί και από την ελληνική πλευρά να γίνουν
έγκαιρα και στοχευμένα οι απαραίτητες ενέργει-
ες π.χ. υπογραφή ελληνογερμανικών εταιρικών
συμφωνιών, εντονότερη προβολή με στρατηγι-
κό μάρκετινγκ των ελληνικών προϊόντων στη
γερμανική αγορά και ειδικά στις εμπορικές εκ-
θέσεις της Γερμανίας, αύξηση ανταγωνιστικό-
τητας ελληνικού τουριστικού προϊόντος, επιμή-
κυνση τουριστικής περιόδου, προώθηση θεμα-
τικού τουρισμού, δημιουργία βιωματικών εμπει-
ριών για τον τουρίστα κ.ά. για να αποκομίσουμε
τα μέγιστα δυνατά οφέλη και να διαμορφώσου-
με ισχυρότερες εμπορικές – επιχειρηματικές και
τουριστικές σχέσεις με τη μεγάλη αγορά της
Γερμανίας, γεγονός που θα συνέδραμε θετικά
στην αντιμετώπιση της κρίσης που βιώνουμε τα
τελευταία χρόνια… =

* Γιώργος Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος, Δι-
δάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου.

H Γερμανία συνιστά
μία από τις χώρες

από τις οποίες η Τουρκία
εισάγει τα περισσότερα σε
αξία αγαθά (στοιχεία από το
2006 έως και το 2015),
βρισκόμενη άλλοτε στην 2η
και άλλοτε στην 3η θέση,
μετά από την Κίνα και τη
Ρωσία, που εξάγουν στην
Τουρκία τις μεγαλύτερες
αξίες προϊόντων
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ

]Ένα από τα σημαντικότερα γε-
γονότα κάθε έτους, είναι αναμ-

φίβολα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης, με αρκετά σημαντική πολιτική
σημειολογία, καθώς είθισται ο εκά-
στοτε πρωθυπουργός να προβαίνει
σε συγκεκριμένες δηλώσεις απολογι-
σμού του έργου της κυβέρνησής του,
δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέ-
ρας, καθώς και πώς θα επιταχυνθούν
οι μεταρρυθμίσεις και πώς θα βελ-
τιωθεί η οικονομία και το βιοτικό επί-
πεδο των πολιτών, από τις κυβερνη-
τικές πρωτοβουλίες.

Αναμέναμε λοιπόν όλοι οι φορολο-
γούμενοι πολίτες, αντίστοιχες δηλώ-
σεις από τον Έλληνα πρωθυπουργό
για να δούμε, τί σχεδιάζει, ποιες είναι
οι επόμενες κινήσεις του και ποιο εί-
ναι πάνω απ’όλα το στρατηγικό σχέ-
διο για την χώρα.

Δυστυχώς όμως, αντί σχεδίου ή
πρωτοβουλιών, ακούστηκαν βαρύ-
γδουπες εκφράσεις, εκνευρισμός επί
προσωπικού με δημοσιογράφους και
όσον αφορά τα δημοσιονομικά, μά-
θαμε ότι το πρόβλημα το έχουν οι δα-
νειστές που δεν αφήνουν την χώρα
ν’αναπτυχθεί όπως εκείνη επιθυμεί.

Ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας,
δήλωσε ότι παντού μπαίνει τάξη, κυ-
ρίως στο τηλεοπτικό ταμείο που ρυθ-
μίστηκε, παραβλέποντας τις οικονομι-
κές και κοινωνικές επιπτώσεις των
απολύσεων ενώ υποστήριξε ότι πλέ-
ον η ανάπτυξη είναι κοντά για 2017,
αλλά με προϋποθέσεις.

Αυτές οι προϋποθέσεις είναι η αφε-
νός η πολυπόθητη ελάφρυνση του
δημοσίου χρέους και αφετέρου η έν-
ταξη των συστημικών τραπεζών στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
QE της ΕΚΤ, με στόχο την περαιτέρω
χρηματοδότηση της οικονομίας.

Με λίγα λόγια, ειπώθηκε πώς αν γί-
νουν τα παραπάνω, τότε αυτόματα

επιτυγχάνεται η ανάπτυξη ασχέτως
δημοσιονομικής πολιτικής, ελλειμμά-
των, γραφειοκρατίας, διαφθοράς και
φοροδιαφυγής.

Επίσης αν πάλι δεν γίνουν, τότε αυ-
τή θα είναι τελικά η αιτία της κατάρ-
ρευσης του κράτους, που στερεί από
την χώρα την δίκαιη ανάπτυξη για
όλους.

Δεν ακούσαμε τίποτα για την επιτά-
χυνση όλων των προαπαιτουμένων
για τις ιδιωτικοποιήσεις, κανένα σχέ-
διο για πάταξη διαφθοράς, θεωρών-
τας ότι το τέλος της διαπλοκής στη
χώρα ήρθε με το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές
άδειες.

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδο-
μένα για την ελληνική οικονομία, τα
νούμερα για την εφαρμογή του 3ου
Μνημονίου δεν βγαίνουν, λόγω των
τραγικών καθυστερήσεων και έλλει-
ψης στρατηγικής.

Ο πρωθυπουργός το γνωρίζει κα-
λά αυτό. Όπως γνωρίζει ότι το ΔΝΤ

πολύ δύσκολα θα δώσει μια θετική
έκθεση για την βιωσιμότητα του δη-
μοσίου χρέους έτσι ώστε να υπάρξει
πράσινο φως για την διαδικασία ελά-
φρυνσης.

Επίσης είναι γνωστό ότι οι ξένοι οί-
κοι δεν αναβαθμίζουν την ελληνική
οικονομία βλέποντας αστάθεια και
παλινωδίες, ενώ με το καθεστώς
υπερφορολόγησης και μη επιστρο-
φής καταθέσεων, είναι αδύνατο να
μειωθούν βραχυπρόθεσμα τα κόκκι-
να δάνεια σε τέτοιο βαθμό που να εί-
ναι δυνατή η απρόσκοπτη χρηματο-
δότηση της αγοράς.

Αξίζει επίσης ν’αναφερθεί, ότι πα-
ρά την πληθώρα ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων, η επενδυτική απραξία
συνεχίζεται, καθώς οι περισσότερες
επιχειρήσεις αναζητούν στέγη στο
εξωτερικό, ενώ οι άμεσες ξένες
επενδύσεις δεν κάνουν την εμφάνισή
τους, καθώς δεν εμπιστεύονται ούτε
την δημόσια διοίκηση ως συνομιλητή
και φυσικά δεν έχουν καμία εγγύηση

για σταθερό φορολογικό περιβάλλον.
Με βάση τα παραπάνω, είναι απο-

λύτως δικαιολογημένος ο εκνευρι-
σμός του πρωθυπουργού και η ταυ-
τόχρονη αμηχανία του, να πει κάτι
συγκεκριμένο, ή να υποσχεθεί για μέ-
τρα για τα οποία πραγματικά μπορεί
να δεσμευθεί.

Η οικονομική κρίση έχει πλήξει συ-
νολικά την μεσαία τάξη, όπως και την
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και
αυτό είναι κάτι που δεν αντιμετωπί-
ζεται με ημίμετρα ή με δηλώσεις όταν
η ανεργία αυξάνει δραματικά τα επί-
πεδα φτώχειας στην χώρα.

Από την πλευρά μας, να ευχηθούμε
η αντιπολίτευση στο σύνολό της, να
προτείνει συγκεκριμένη δέσμη μέ-
τρων για την χώρα στα πλαίσια ενός
στρατηγικού σχεδίου εξόδου από την
κρίση, τόσο οικονομικά όσο και θε-
σμικά, έτσι ώστε να μετριαστεί στη
ΔΕΘ η πικρή γεύση που άφησε η συ-
νέντευξη τύπου του πρωθυπουργού.

Φρούδες ελπίδες με απόλυτη ακινησία

Κάποια χρόνια πριν περνούσα με
τα πόδια την γέφυρα σύμβολο του
Λονδίνου την Tower Bridge. Πρόκει-
ται για μια από τις γέφυρες που δια-
σχίζουν τον Τάμεση και βρίσκεται
σχεδόν δίπλα στον πολύ γνωστό
Πύργο του Λονδίνου. Μια γέφυρα
πεντακάθαρη, χωρίς γκράφιτι, χωρίς
αυτοκόλλητα, χωρίς διαφημιστικά στο
οδόστρωμα. Απολάμβανα εκείνη την
ηλιόλουστη μέρα το περπάτημά μου
από τη μια όχθη στην άλλη, όταν
ένιωσα δυσάρεστα. … 

Ναι, ένιωσα δυσάρεστα γιατί κάπου
προς τη μέση είδα ένα αυτοκόλλητο…
ελληνικό!

Κάποιος, ένας ελληναράς, είχε κολ-
λήσει σε μια από τις σιδεριές ένα ευ-
μέγεθες αυτοκόλλητο του Παναθη-
ναϊκού με το τριφύλλι και κάποιες
κουβέντες…

Τι μαγκιά αλήθεια!

Ακόμη χειροκροτώ αυτή την απίθα-
νη συμπεριφορά…

(((
Πάλι μια σύγκριση…
Στην Ευρώπη, εκεί ντε που ζουν οι

κουτόφραγκοι, αυτοί οι οποίοι «όταν
εμείς κτίζαμε Παρθενώνες αυτοί
ζούσαν πάνω στα δέντρα» όπως κά-
ποιοι αρέσκονται να επικαλούνται,
όταν ο πεζός κατέβει σε διαγραμμι-
σμένη στο οδόστρωμα διάβαση πε-
ζών τα αυτοκίνητα κοκκαλώνουν. Εί-
ναι αυτονόητο ότι ο πεζός έχει προ-
τεραιότητα μιας και χρησιμοποιεί τη
διάβαση.

Εδώ, στην Ελλάδα, αν τολμήσεις να
κάνεις κάτι τέτοιο στην καλύτερη των
περιπτώσεων θα σε βρίσουν και στη
χειρότερη διακινδυνεύεις τη σωματι-
κή σου ακεραιότητα. Απλά δεν σταμα-
τάει κανείς (ελαχιστότατοι αυτοί που

σταματούν είτε πρόκειται για αυτοκί-
νητα είτε για μηχανές).

Κι ας γράφει ο Κώδικας Οδικής Κυ-
κλοφορίας (ΚΟΚ) στην παρ. 2 του Άρ-
θρου 39 με τίτλο Συμπεριφορά των
οδηγών προς τους πεζούς: 

«Αν σε σημασμένη διάβαση πεζών
η κυκλοφορία των οχημάτων δεν
ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότη-
ση ή με τροχονόμο, οι οδηγοί υπο-
χρεούνται να πλησιάζουν στη διάβα-
ση με ταχύτητα τόσο μικρή ώστε να
μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους πε-
ζούς που τη χρησιμοποιούν ή εισέρ-
χονται σε αυτήν και, σε περίπτωση
ανάγκης, να διακόπτουν την πορεία
του οχήματός τους για να επιτρέπουν
τη διέλευση των πεζών»

Και οι κυρώσεις για τους παραβά-
τες: «Ο οδηγός που παραβαίνει τις
διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρεί-
ται με διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ,
με αφαίρεση αδείας οδήγησης για 10
ημέρες, αφαίρεση άδειας κυκλοφο-
ρίας για 10 ημέρες και με 7 βαθμούς
ποινής point system.»

Μαγκιά όμως να περάσουμε  με
την όποια ταχύτητα τη διάβαση!  Μή-
πως και γκαζώνουμε και παραπάνω
όταν νιώθουμε  ένα πεζό να μας
«απειλεί» ότι θα κατέβει στη διάβαση;

Μπας και μας καθυστερήσει τρία δευ-
τερόλεπτα όπου είναι να πάμε…

Πικρές αλήθειες δυστυχώς…

(((
Λίγες μέρες  πριν πραγματοποίησα

μια τριήμερη απόδραση στην ορεινή
Κορινθία. Από Δερβένι, Στυμφαλία,
Καστανιά, Φενεό (όπου και έμεινα),
λίμνη Δόξα (καταπληκτικό μέρος),
Γκούρα, Ευρωστίνα (Ζάχολη) κλπ….
Και…

Αλήθεια πόσο μαγκιά είναι να ψε-
κάζεις με σπρέι τις πινακίδες σήμαν-
σης και να κάνεις τον οδηγό κάποιες
φορές και στη μέση του πουθενά,
όπου δεν υπάρχει ψυχή ζώσα, να μην
ξέρει σε μια διχάλα ή μεγαλύτερη
διασταύρωση ποιο δρόμο θα ακο-
λουθήσει.

Θα πρέπει να κάνεις ίσως και πολ-
λά χιλιόμετρα για να βρεις κάποιον να
ρωτήσεις αν πας σωστά. (Και αν δεν
πας τι γίνεται;)

Σκεφτείτε να είναι και νύχτα όταν
οδηγείτε και συναντάτε μια τέτοια πι-
νακίδα. Ή αναλογιστείτε να πρόκειται
για ένα τουρίστα ( η περιοχή έχει και
πολλά αξιοθέατα). Αυτός ο άνθρω-
πος, αν έχει χάσει χρόνο και δρόμους
λόγω των βαμμένων πινακίδων, τι

εντυπώσεις θα μεταφέρει όταν επι-
στρέψει στην πατρίδα του;

Μην πάμε και μακριά. Μέσα στην
ίδια την πρωτεύουσα της Ελλάδας
πόσες φορές εκνευριστήκαμε (για να
μην πω κάτι πιο βαρύ) όταν στα στενά
οι πινακίδες «απαγορεύεται στροφή
αριστερά – ή δεξιά» έχουν μπλοκαρι-
στεί με αυτοκόλλητα και εμείς ως
οδηγοί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.

(((
Θα μπορούσα να σταχυολογήσω

και άλλα πολλά που δεν μου αρέ-
σουν… 

π.χ. στα μέσα μαζικής μεταφοράς
να κάθεται το παιδί, να μην το παίρνει
η μάνα ή ο πατέρας αγκαλιά κι ας στέ-
κεται όρθιο ένα ηλικιωμένο άτομο
(σιγά τώρα!),  

να ψάχνεις να παρκάρεις και ο
όποιος μαγαζάτορας να έχει βάλει
δυο πλαστικές καρέκλες πάνω στο
οδόστρωμα με το «έτσι θέλω», 

να πηγαίνεις σε ένα θέαμα να βρί-
σκεις να καθίσεις και ο παραπαραδί-
πλα να σου λέει «πιασμένες είναι οι
θέσεις» (έχει πάει από τα πριν και
κρατάει θέσεις για την παρέα που
θάρθει, αν έρθει, αργότερα)….

Μαγκιές… (ή αλλιώς έλλειψη παιδείας)

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΤΟΠΤΣΟΓΛΟΥ

ΣΚΕΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
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]Σε αυτό το κείμενο θεώρησα
υποχρέωσή μου να αναφερθώ

σε ορισμένα φαινόμενα που παρατη-
ρούνται στον έντυπο τύπο και συχνά
σχολιάζονται από το αναγνωστικό
κοινό.

«Ο κιτρινισμός του τύπου»  είναι
συχνά παρατηρούμενο φαινόμενο,
κατά το οποίο επικρατεί έλλειψη αντι-
κειμενικότητας, παραποίηση, δια-
στρέβλωση, αποσιώπηση ορισμένων
γεγονότων, συκοφάντηση και άστοχη
προσπάθεια ενοχοποίησης και πα-
ρουσίασης σκανδάλων δημόσιων
προσώπων, ασύστολο κουτσομπολιό
με απώτερο σκοπό την αύξηση της
κυκλοφορίας του σχετικού εντύπου.
Τελικά το αμέριμνο και συχνά αφελές
κοινό, ο απροβλημάτιστος αναγνώ-
στης πέφτει  θύμα ορισμένων επιτή-
δειων και, φυσικά, υποβιβάζεται η
νοημοσύνη του. 

Ένα άλλο φαινόμενο που εμφανί-
ζεται στον έντυπο τύπο είναι «ο δαί-
μων του τυπογραφείου» , κατά το
οποίο συχνά παρατηρούνται στα διά-
φορα κείμενο σφάλματα και λάθη
γραμματικά, συντακτικά, παραλείψεις
και επαναλήψεις λέξεων και άλλα «εκ
παραδρομής», τα οποία, όταν ανακοι-

νωθούν με σχετική ανακοίνωση στο
αναγνωστικό κοινό παρουσιάζονται
διορθωμένα με άμεσο στόχο να απο-
φευχθούν παρεξηγήσεις και αρνητική
κριτική προς τον γράφοντα.

Σ΄ αυτό το σημείο θα με συγχωρέ-
σουν οι αναγνώστες της Ηχούς, επει-
δή ανοίγω «παρένθεση» και θ’ ανα-
φερθώ, ευκαιριακά, σ’ ορισμένα
σφάλματα, λάθη και παραλείψεις στα
δημοσιευμένα κείμενά μου στην Ηχώ
που οφείλονται στον δαίμονα του τυ-
πογραφείου. Στη συνέχεια θα παρου-
σιάσω διορθωμένα  τα σχετικά ση-
μεία, επειδή είμαι, πάντοτε, υπέρ της
σωστής ενημέρωσης, της αποφυγής
παραποίησης λέξεων και νοημάτων
τόσο ως φιλόλογος , όσο και ως γρά-
φων σε ένα σοβαρό έντυπο , όπως η
Ηχώ, η οποία από το πρώτο τεύχος
της απέδειξε τη σοβαρότητα της έκ-
δοσής της, την υπευθυνότητα των
δημοσιογράφων και την προσπάθειά
όλων των συντελεστών της να έχει το
κοινό της έγκυρη ενημέρωση και
πληροφόρηση, αντικειμενικό σχολια-
σμό των γεγονότων, υπεύθυνη κριτι-
κή προσώπων και πράξεών τους.

Και αμέσως ξεκινώ από το πρώτο
τεύχος της Ηχούς, στο κείμενό μου

και, συγκεκριμένα, στην αρχή της
πέμπτης παραγράφου γράφτηκε
«Όπως είναι φυσικό σε κάθε γλώσσα
αμφιλοχωρούν ξένα στοιχεία που
προκαλούν σε αυτήν ορισμένες αλ-
λοιώσεις…». Σε αυτό το σημείο η λέξη
αμφιλοχωρούν ασφαλώς δεν εκφρά-
ζει κανένα νόημα, αφού δεν υπάρχει
στο ελληνικό λεξιλόγιο. Διορθώνεται
ως «εμφιλοχωρούν» με «ε» . Σημαίνει
δε εισβάλλουν, εισχωρούν, οπότε γί-
νεται αντιληπτό το πραγματικό νόημα
της πρότασης.

Στη συνέχεια θέλω να αναφερθώ
στο τρίτο τεύχος  της Ηχούς στο κεί-
μενό μου «το ιδεώδες του Ολυμπι-
σμού» παραπέμποντας στην ένατη
παράγραφο, στην αρχή της οποίας ο
αναγνώστης διαβάζει «όταν το αθλεί-
ται…» χωρίς να διευκρινίζεται ποιος
αθλείται. Λείπει δηλαδή το υποκείμε-
νο, που δεν είναι άλλο από τη λέξη
«άτομο» (το άτομο αθλείται). Επίσης
παρακάτω μετά τη λέξη «αλκή» χρει-
άζεται τελεία και αρχή της επόμενης
περιόδου με κεφαλαίο το ε, για να
αποδοθεί σωστά το νόημα. Η παρά-
γραφος, όπως αντιλαμβάνεστε,
υπήρξε θύμα του δαίμονα του τυπο-
γραφείου και διατυπώθηκε με αλλοί-

ωση του περιεχομένου της.
Τέλος στο τέταρτο και τελευταίο

τεύχος της Ηχούς παρατηρούνται επί-
σης τα εξής σφάλματα. Το κείμενο ξε-
κινά χωρίς πρόλογο, ενώ υπήρχε μι-
κρή εισαγωγή που τελείωνε με τις λέ-
ξεις «…είναι η ελευθερία».

Στη συνέχεια στην τρίτη παράγρα-
φο αντί να γραφτεί «ως πόσο είμαστε
ελεύθεροι μέσα στη δουλεία ή δούλοι
μέσα στην ελευθερία μας» η λέξη
δουλεία που σημαίνει υποδούλωση,
σκλαβιά τονίστηκε στη λήγουσα και
αποδόθηκε ως «μέσα στη δουλειά
μας» με πλήρη αλλοίωση του νοήμα-
τος. Ομοίως και στην έκτη παράγρα-
φο η λέξη κατατρύχονται που σημαί-
νει ταλαιπωρούνται, βασανίζονται
μετατράπηκε σε κατατρέχονται, οπότε
το νόημα και σε αυτή την περίπτωση
αλλοιώθηκε, αφού καμιά σχέση δεν
έχει η φράση κατατρύχονται (βασανί-
ζονται)  από διάφορα πάθη με τη
φράση κατατρέχονται από διάφορα
πάθη, η οποία, δυστυχώς, δεν εκφρά-
ζει κανένα νόημα.

Ίσως πολλοί από εσάς, φίλες και
φίλοι αναγνώστες, να σκεφθούν πως
είμαι πολύ λεπτολόγος και πως όλα
αυτά πέρασαν απαρατήρητα. Ασφα-
λώς και ο καθένας είναι φυσικό να
έχει την άποψή του. Όμως προσωπι-
κά δεν μπορώ να αφήσω απαρατή-
ρητα όλα αυτά που επεσήμανα και
οφείλονται στον δαίμονα του τυπο-
γραφείου, αφήνοντας σ΄ αμφιβολία
όλους εσάς για το ως πόσο προσέχω
όσα γράφω. Ασφαλώς, αγνοώ πολλά
στοιχεία του πλούτου της γλώσσας
μας, αφού δεν είμαι παντογνώστης
αυτής. Αλλά ως φιλόλογος οφείλω
να επισημάνω τυχόντα λάθη, να πα-
ρουσιάσω την ορθή γραφή και χρήση
ορισμένων λέξεων, οι οποίες συχνά
παραποιούνται και φυσικά, αλλοι-
ώνεται και το νόημα της πρότασης ή
της περιόδου στην οποία βρίσκονται. 

Τέλος θα κλείσω προς στήριξη των
όσων ανέφερα με τη ρηση πως ο άν-
θρωπος δεν είναι μόνο υπεύθυνος
για όσα πράξει, αλλά και για όσα πα-
ραλείπει να πράξει, ενώ μπορεί.

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

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

Κιτρινισμός του Τύπου 
και «δαίμονας 
του τυπογραφείου»

Ο ΚΗΦΙΔΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ BRIC'S
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]Η επικρατούσα αγγλοσαξωνική γε-
ωστρατηγική προσέγγιση, ιδιαιτέ-

ρως κατά την περίοδο του Ψυχρού Πο-
λέμου εκφράζεται απολύτως από δύο
σημαντικότατους αγγλοσάξωνες Γεω-
γράφους και Γεωπολιτικούς: τον Sir Hal-
ford Mackinder (1861-1947) και τον Ni-
cholas Spykman (1893-1943). Εκείνο
το οποίο προκύπτει από τα συγκεκριμένα
γεωπολιτικά μοντέλα είναι ότι το στρατη-
γικό τμήμα της Rimland το οποίο παρα-
μένει ως σημείο ασταθείας και  για την
περίπτωση της Ν/Α Πτέρυγας του ΝΑΤΟ,
είναι η κατακόρυφη γεωγραφική ζώνη
του Αιγαιακού Αρχιπελάγους και η συνέ-
χειά της στην Κρήτη και στην Κύπρο. Το
Αγγλοσαξωνικό ενδιαφέρον για την δια-
τήρηση του στρατηγικού ελέγχου αυτών
των σημείων υπήρξε διακαές καθόλη την
διάρκεια του 20ου αιώνα και έφθασε στα
κορυφαία του σημεία κατά την περίοδο
του Ψυχρού Πολέμου. 

H περίοδος μεταξύ των δεκαετιών ”50
και ”60 υπήρξε περίοδος όπου ο ψυχρο-
πολεμικός ανταγωνισμός οξύνθηκε και
τα επικίνδυνα συμβάντα μεταξύ των δύο
μεγάλων ανταγωνιστών πολλαπλασιά-
ζοντο. Η δική μας ανάλυση θεωρεί ότι η
Δυτική, λεγομένη, πλευρά δεν έπαυσε
ποτέ να χαρακτηρίζεται από την αγγλο-
σαξωνική «Ειδική Σχέση», δηλαδή την γε-
ωστρατηγική σχέση Λονδίνου-Ουάσιγ-
κτον. 

(((

Η οριζόντια αυτή ζώνη αγγλοσαξωνι-
κού γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος, με-
ταξύ 30ου και 36ου παραλλήλου, ενι-
σχύεται ως προς τη σημασία της στο ανα-

τολικό της άκρο, λόγω των σημαντικών
απολήξεων (ή σχεδιαζομένων απολήξε-
ων) αγωγών μεταφοράς υδρογοναν-
θράκων όπως οι αγωγοί: 1) Μπακού-Τυ-
φλίδας-Ερζερούμ. Αγωγός ύψιστης πο-
λιτικής σημασίας για την αγγλοσαξωνική
Ειδική Σχέση (Relation Special), εφόσον
αποφεύγει τη διέλευση μέσω ρωσικών
εδαφών. 2) Κιρκούκ-Μοσούλη-Χάιφα,
μέσω Συρίας 3) Κιρκούκ-Μοσούλη και
μέσω τουρκικών εδαφών καταλήγει στο
Γιουμουρταλίκ, στον Κόλπο της Αλεξαν-
δρέττας. 

Εξειδικεύοντας, τα στρατηγικής σημα-
σίας πολιτικά συμβάντα, τα οποία ήσαν
ιδιαιτέρως ενοχλητικά για την φθίνουσα,
ούτως ή άλλως, αποικιοκρατική δύναμη
της τότε, Μ. Βρετανίας, πρέπει να κινη-
θούμε στην λεκάνη της Μεσογείου κατά
το ένα σκέλος και στο διεθνές Υπερ-σύ-
στημα (Super-Système), κατά το άλλο. Η
σειρά αυτή των γεγονότων κινείται με
την λογική της αντιπαραθέσεως μεταξύ
της σοβιετικής υπερδυνάμεως και των
δορυφόρων της  (η οποία συγκεκριμενο-
ποιείται και κορυφούται την 14η Μαΐου
1955, με την αντικατοπτρική δημιουργία
του Συμφώνου της Βαρσοβίας) και των
αγγλοσαξωνικής επιρροής κρατών-με-
λών του Βορειο-ατλαντικού Συμφώνου.

Η Βρετανία, εξερχομένη από τον
Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο είναι οικονομικά
και κοινωνικο-πολιτικά εξουθενωμένη.
Χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του γεγο-
νότος είναι ότι ο «πατέρας της Νίκης» και
ήρωας του Πολέμου W. Churchill (30 No-
vember 1874 – 24 January 1965) χάνει
τις εκλογές της 26ης Ιουλίου 1945 μαζί
με τους συντηρητικούς και δίδει τη θέση
του στο Εργατικό κόμμα. Η αμερικανική

πολιτική δεν είναι αυτή που θα ανέμενε
κανείς από την πρώην σύμμαχο της Μ.
Βρετανίας. Είναι πολιτική μεριμνούσα για
τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα η
οποία και ζημειώνει βαθμιαίως και γορ-
γά, τα αντίστοιχα αγγλο-γαλλικά αποικια-
κά συμφέροντα. Η νέα Διεθνής Δύναμη
των Η.Π.Α. ανατέλλει και οι παλαιές αποι-
κιακές αυτοκρατορίες δύουν... Τα παρα-
δείγματα είναι σημαντικά: η Ινδοκίνα
(1946-1950), η υπό Βρετανική Εντολή
Παλαιστίνη  (1948), η δημιουργία του
αντισοβιετικού CENTO (Φεβρουάριο του
1955) και το Σουέζ (1956) είναι τα ση-
μαντικότερα εξ αυτών.

I.) Αρχίζοντας από το 1952 και το αι-
γυπτιακό πραξικόπημα των Zoubat al
Ahrar που τελικά, φέρνει στην Προεδρία
της Αιγύπτου τον Νάσερ (13 Νοεμβρίου
1954). Οι δηλώσεις και οι επιθυμίες του
μαρξίζοντος Νάσερ αναφορικώς με την
αποικιοκρατική παρουσία και τα αντίστοι-
χα κεκτημένα των Αγγλο-γάλλων στην
Αίγυπτο δεν αποκρύπτονται, ήδη από το
1953. Δηλαδή, δυο χρόνια πριν από το
θλιβερό διήμερο των Σεπτεμβριανών
στην Πόλη. Αυτό σημαίνει ότι η δοκιμα-
σμένη και έμπειρη βρετανική διπλωματία
γνωρίζει πολύ καλά που οδηγεί η άνο-
δος του σοσιαλιστή Νάσερ στην εξουσία

της Αιγύπτου. 
Αντιλαμβάνεται πολύ καλά, έστω και

αν δεν θέλει να το αποδεχθεί ευρισκομέ-
νη ακόμη εις την αχλή του παρελθόντος
της αυτοκρατορικού μεγαλείου, ότι τα γε-
γονότα αυτά μοιραίως θα καταλήξουν
στην απώλεια της Αιγύπτου και φυσικά
της διώρυγος του Σουέζ. Οι φόβοι αυτοί
της Βρετανίας επαληθεύθησαν στις 2
Αυγούστου 1956 με την ανακήρυξη της
εθνικοποιήσεως της Διώρυγος του
Σουέζ από τον Νάσερ. Η αντίδραση των
Αγγλο-γάλλων υπήρξε σκληρότατη, αλλά
ατυχέστατη: επετέθησαν εν συνεχεία από
κοινού εναντίον της Αιγύπτου εκδιωκό-
μενοι τελικώς από τους πρώην συμμά-
χους των, τους Αμερικανούς!2 Η πρόθεση
αυτή των αμερικανών άρχισε να γίνεται
κατανοητή ήδη όταν στις 26 Σεπτεμβρίου
1956 εδέχθησαν να συζητηθεί η αιγυ-
πτιακή προσφυγή για το Σουέζ, στην ημε-
ρησία διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας. 

Το έκδηλο ενδιαφέρον των Η.Π.Α. για
να εγγραφεί το θέμα προς συζήτηση
στην ημερησία διάταξη του Σ.Α. «καθ’
όσον αύτη ήτο σύμφωνος προς ακολου-
θουμένη υπό ΗΠΑ φιλελευθέραν πολιτι-
κήν εις ζητήματα εγγραφής ακόμη και
θεμάτων στρεφομένων εναντίον των»
ευλόγως οδήγησε τον γραμματέα της
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ Δ.
Καραγιάννη στην ερώτηση «κατά πόσον
φιλελευθέρα πολιτική ΗΠΑ ισχύει και διά
Κύπρον» (ΑΠ 2892, 26.9.1956). Και τού-
το διότι το Κυπριακό την ίδια ακριβώς
εποχή είχε έλθει για πρώτη φορά προς
συζήτηση στον ΟΗΕ και δεν έμενε
ανεπηρέαστο από τις διεθνείς εξελίξεις

Κυπριακό και Σεπτεμβριανά
Ο Βρετανικός Παράγων, το Κυπριακό και τα Σεπτεμβριανά του 1955 1

Χάρτης Απολήξεων αγωγών πετρελαίου ενώπιον της Κύπρου
Πηγή: Le Monde Diplomatique.

Χάρτης Οριζόντιας Ζώνης Πηγή-σχεδιασμός: Ι. Θ. Μάζης

Υπό Ιωάννου Θ. Μάζη, 
Καθηγητού Οικονομικής Γεωγραφίας και 
Γεωπολιτικής Θεωρίας, ΕΚΠΑ
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στην περιοχή. Οι αμερικανικές προθέσεις
πάντως έγιναν σαφείς κατά τη δραματική
συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
του Ο.Η.Ε. στις 11 το πρωί της 30ής
Οκτωβρίου, όταν οι ΗΠΑ έλαβαν θέση,
σαφώς και απροκαλύπτως, εναντίον της
αγγλογαλλικής επιθέσεως, καταθέτοντας
το απόγευμα της ιδίας ημέρας απόφαση
προς «κατάπαυσιν του πυρός και επιστρο-
φήν των ισραηλιτικών στρατευμάτων εις
την γραμμήν Ανακωχής» (ΑΠ 3936 Παλα-
μάς από ΟΗΕ, 30.11.1956)3. Οι δικαιολο-
γίες των Αγγλο-γάλλων για την επίθεση
αυτή στερούντο κάθε βάσεως και δεν
ελήφθησαν υπόψη. Όπως μας πληρογο-
ρεί σχετικώς ο τότε Μόνιμος Αντιπρόσω-
πος της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, πρέσβης Μ.
Μελάς: «(ΑΠ3555/701 18.12.1956), ο
νορβηγός ΥΠΕΞ «ουδεμίαν απέδιδεν πί-
στιν εις τας βεβαιώσεις των Αγγλογάλ-
λων ότι η προληπτική των ενέργεια ήτο
αναγκαία διότι τα Σοβιέτ ητοιμάζοντο να
επιτεθούν κατά της Συμμαχίας εκ Νότου
καθ’ όσον τα εν Σινά ευρεθέντα εφόδια
δεν επεδείκνυον τοιούτον ρωσικόν σχέ-
διον»4. Από την άλλη πλευρά και η Τουρ-
κία δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να
αφήσει την κρίση ανεκμετάλλευτη. Όπως
έγραφε ο Μελάς5 «προκειμένου η Τουρ-
κία να χρησθή ως ο μέγας εμπειρογνώ-
μων του θέματος της Μ. Ανατολής και επι-
τύχη την λήψιν αποφάσεων μελλόντων
να απολήξουν εις την ενίσχυσιν της τουρ-
κικής θέσεως εις την περιοχήν... Εν τέλει
το ανακοινωθέν ουδεμία των ειδικών
τουρκικών εισηγήσεων περιέλαβεν»
(ό.π.π.).

Η στιγμή αυτή απετέλεσε ένα από τα
σημαντικότερα οριοθέσια του Ψυχρού
Πολέμου και σηματοδότησε το τέλος της
διεθνούς αποικιοκρατικής ηγεμονίας της
Γηραιάς Αλβυώνος την οποία αντικαθι-
στούν πλέον οι όλο και περισσότερο
ανερχόμενες ΗΠΑ οι οποίες και αναδει-
κνύονται ως νέα ηγέτιδα διεθνής δυτική
δύναμη. Η άνοδος των μαρξιστών «Ελευ-
θέρων Αξιωματικών» στην αιγυπτιακή
εξουσία είχε λοιπόν αρκετά ενοχλήσει,
τραυματίσει και ανησυχήσει την Αλβυώ-
να. Ήταν φυσικό μια θαλασσοκράτειρα
δύναμη να ενδιαφέρεται να κρατήσει
ανοικτές τις θαλάσσιες εμπορικές διό-
δους για το εμπόριό της και την ασφάλειά
του. Η Κύπρος ήταν ένα “place of arms”
ενώπιον του Σουέζ και της Μέσης Ανατο-
λής, κατά την ρήση του Disraeli στην Βα-
σίλισσα Βικτωρία, το 1878. Άλλωστε, τα
τεράστια πετρελαϊκά κοιτάσματα της πε-
ριοχής ήταν γνωστά ήδη από τις αρχές
του 20ου αιώνα.

Συνεπώς δεν ήταν δυνατόν, η Βρετανία
να ανεχθεί την ελληνική πολιτική, για την
ένωση της Κύπρου με την Μητέρα Ελλά-
δα. Είναι πασίγνωστη η σύγκρουση του
Στρατάρχη Παπάγου, στις 22 Σεπτεμβρίου
1953, δύο χρόνια πριν τα Σεπτεμβριανά,
με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Μ.
Βρετανίας Sir Antony Eden, όταν ο έλλη-
νας πρωθυπουργός εδήλωσε την πρόθε-
ση της κυβερνήσεώς του  να ασκήσει πο-
λιτική για την ένωση της Κύπρου με την
Ελλάδα. Ο Sir Eden, έχοντας απολέσει την
ψυχραιμία του, απήντησε επιθετικότατα
ότι: «Δια την βρετανικήν Κυβέρνησιν δεν
υφίσταται Κυπριακόν ούτε εις το παρόν,
ούτε εις το μέλλον»! Κάνει εντύπωση, η
παντελής έλλειψη κοσμιότητας που υπο-
τίθεται πως χαρακτηρίζει την διπλωματία

και
δη την βρετανική
και κάνει ακόμη πιο

εμφανή την απώλεια του παροιμιώδους
βρετανικού φλέγματος! Ο Eden όμως
πλήρωσε ένα χρόνο μετά, και σε προσω-
πική βάση, τα επίτιμα της συμπεριφοράς
του. Εκλήθη να υπογράψει αυτός προσω-
πικώς, έναντι του Νάσερ, τη μοιραία για
τους Βρετανούς Συμφωνία, δηλαδή την
απώλεια της κατοχής της Διώρυγας
του Σουέζ, την 27η Ιουλίου 1954,
ένα χρόνο πριν τα Σεπτεμβριανά. Την
ημέρα εκείνη έληξαν εβδομήντα δύο χρό-
νια βρετανικής κατοχής στην στρατηγική
αυτή ναυτική πύλη του διεθνούς εμπορί-
ου. Η μόνη λοιπόν στρατηγική βάση που
απομένει στους Βρετανούς για τον έλεγ-
χο, πλέον, του Σουέζ είναι η Κύπρος. Και
θα κάμουν οτιδήποτε είναι ανθρωπίνως
δυνατόν για να την κρατήσουν.

ΙΙ.) Την ανωτέρω ανασχετική προς την
ΕΣΣΔ, αγγλοσαξωνική γεωστρατηγική αν-
τίληψη, καθιστά σαφέστερη και η δημι-
ουργία του Συμφώνου της Βαγδάτης (του
επονομασθέντος CENTO : Central Treaty
Organisation, μετά την αποχώρηση του
Ιράκ από αυτό την 24η Μαρτίου 1959)
που υπεγράφη την 24η Φεβρουαρίου του
1955, από το Ιράκ, την Τουρκία, το Πακι-
στάν, το Ιράν και την Μ. Βρετανία. Οι ΗΠΑ
ενετάχθησαν στο Σύμφωνο το 1958. 

Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι
πρώτη η Τουρκία και το Πακιστάν, με την
προτροπή και πίεση του John Foster
Dulles υπογράφουν τον Απρίλιο του
1954, σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής

βοήθειας και συνεργασίας. Στην
πραγματικότητα, πρόκειται για μια
συνθήκη αμυντικής συνεργασίας η
οποία μάλιστα, ετέθη υπό το άρθρο
51 της Χάρτας του ΟΗΕ. Η συνθήκη
αυτή δημιουργεί τον πηρύνα του
μετέπειτα CENTO  και αποδεικνύει
με ακόμη έναν έμπρακτο τρόπο την
εφαρμογή του Kρηπιδώματος (Rim-
land) του Spykman, ως
ανασχετικού μέσου εναντίον της
Σοβιετικής επιρροής στην Μ.
Ανατολή, το Σουέζ και τον Περσικό
Κόλπο.

IΙI.) Την κατάσταση έντονης ενο-
χλήσεως και διαρκούς φοβίας της
Βρετανίας σχετικά με την συνεχή

απώλεια καίριων στρατηγικών της θέ-
σεων στη Μέση Ανατολή, είχε ήδη εντεί-
νει η προ επτά μηνών, η δημιουργία της
ΕΟΚΑ στην Κύπρο στις 26 Οκτωβρίου του
1954 από τον απόστρατο συνταγματάρχη
Γεώργιο Γρίβα (Διγενή). Η ΕΟΚΑ, το βρά-
δυ της 31ης Μαρτίου προς το ξημέρωμα
της 1ης Απριλίου του 1955 κυκλοφόρησε
προκήρυξη (με την υπογραφή ΕΟΚΑ-Δι-
γενής) με την οποία δήλωνε πως ανελάμ-
βανε τον αγώνα για την αποτίναξη του
αγγλικού ζυγού. Η προκήρυξη αυτή που
ακολουθήθηκε από έντονη παραστρατιω-
τική πρακτική και συνεχή πλήγματα βρε-
τανικών στόχων στο νησί, έγινε πέντε μή-
νες πριν την Κωνσταντινουπολίτικη «Νύ-
χτα των Κρυστάλλων». Αυτό που εμείς
ονομάζουμε «Σεπτεμβριανά». 

Πάντως πρέπει να σημειώσουμε κάτι
πολύ σημαντικό το οποίο αναφέρει ο Σπύ-
ρος Βρυώνης σχετικά με τις πρώτες
«θερμές επιθέσεις» εναντίον του τουρκι-
κού στοιχείου στην Κύπρο από την ΕΟΚΑ.
Αναφερόμενος στον Robert Holland, σχο-
λαστικό ερευνητή των δραστηριοτήτων
της ΕΟΚΑ καταθέτει ότι: «Στο βιβλίο του
Holland γίνεται σαφές ότι η ένοπλη εκ-
στρατεία της ΕΟΚΑ στράφηκε κατά των
Τούρκων ύστερα από το πογκρόμ της
6ης-7ης Σεπτεμβρίου 1955»6. Επίσης
πρέπει να τονίσουμε ότι ενώ το ίδιο βρά-
δυ χτυπήθηκαν αρμενικές και εβραϊκές
περιουσίες αλλά και άτομα, το γεγονός
αποσιωπήθηκε. Τα στατιστικά στοιχεία
που μας δίδει η Dr. Dilek Güven, μας πλη-
ροφορούν ότι άνω του 60% των πληγέν-
των ήσαν Ρωμηοί, 20% Αρμένιοι και 12%
Εβραίοι. Η Güven αναφέρει χαρακτηριστι-
κά, το 2005 σε συνέντευξή της, στις 11-

09-2005, στην εφημερίδα «Καθημερι-
νή»7: «O βασικός σκοπός ήταν να αποδυ-
ναμωθούν αριθμητικά οι μειονότητες. Η
έκρηξη στη Θεσσαλονίκη ήταν η αφορμή,
ενώ το κυπριακό ζήτημα δεν αποτελούσε
τη βασική αιτία για τις επιθέσεις. Την πε-
ρίοδο βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη η δη-
μιουργία του «εθνικού κράτους» που είχε
ξεκινήσει με την ίδρυση της Τουρκικής
Δημοκρατίας. Από τη δεκαετία του ’20 η
ηγεσία της Τουρκίας δεν εμπιστευόταν τις
μειονότητες, όπως τους Eλληνες, τους
Αρμένιους αλλά και τους Εβραίους, φο-
βούμενη ότι θα συνεργάζονταν με τους
συμπατριώτες τους, που ζούσαν στα γει-
τονικά ανεξάρτητα κράτη. Για τον λόγο
αυτό προηγήθηκαν μια σειρά από ενέρ-
γειες σε βάρος των μειονοτήτων όπως ο
φόρος Περιουσίας ή ο εκτοπισμός των
Αρμενίων και των Εβραίων από την περι-
φέρεια τη δεκαετία του ’30. Σε έκθεση
που είχε συνταχθεί το 1944 υπογραμμι-
ζόταν ότι «οι Ρωμιοί είναι η πολυπληθέ-
στερη και η πλέον επικίνδυνη μειονότητα
γιατί μπορεί να συνεργαστεί με την Ελλά-
δα». Αυτό μαρτυρεί γιατί οι Eλληνες δέχ-
θηκαν τον μεγαλύτερο όγκο των επιθέσε-
ων χωρίς ωστόσο να είναι οι μόνοι. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στα «Σεπτεμβριανά»
δεν χτυπήθηκαν μόνον οι Eλληνες. Αν
δούμε τους αριθμούς πρόκειται για πάνω
από 60% Ρωμιούς, 20% Αρμένιους και
12% Εβραίους. Αυτό δεν ήταν τυχαίο.
Στους καταλόγους που κρατούσαν στα χέ-
ρια τους οι καθοδηγητές υπήρχαν και τα
αρμενικά καταστήματα και οι αρμενικές
οικογένειες. Κατά συνέπεια αν η αιτία
ήταν το Κυπριακό για ποιο λόγο στράφη-
καν εναντίον και των δύο άλλων κοινοτή-
των; Γενικά οι μειονότητες ήταν ο πρώτος
στόχος και ακολουθούσε το κυπριακό ζή-
τημα.».

Βέβαια η Güven κάπου αντιφάσκει, θε-
ωρώντας ότι το Κυπριακό δεν αποτελού-
σε την βασική αιτία των γεγονότων της
6ης προς 7η/09/1955. Και αυτό διότι στη
συνέχεια της συνέντευξής της, σε σχετική
ερώτηση του Νίκου Παπαχρήστου8 (11-
09-2005) αναφορικά με το ρόλο της
Βρετανίας στα «Σεπτεμβριανά», η Güven
απάντησε ευθέως ότι: 

«Το 1950 ο υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας είχε δηλώσει ότι «για εμάς δεν
υπάρχει θέμα Κύπρου» προκαλώντας την
ενόχληση των Βρετανών. Από τότε μέχρι
και το 1955 άσκησαν τρομακτικές πιέσεις
στην Τουρκία προκειμένου να εμπλακεί
στην κυπριακή κρίση. Στόχος τους ήταν να
μετατραπεί σε ελληνοτουρκική σύγκρου-
ση. Υπάρχουν στοιχεία στα βρετανικά αρ-
χεία που αποκαλύπτουν τον ρόλο της
προς αυτή την κατεύθυνση9. Τον Αύγου-
στο του 1955 αποφασίσθηκε η διάσκεψη
του Λονδίνου οπότε και η Τουρκία εμπλέ-
κεται πλέον οριστικά στο Kυπριακό. Επί-
σης στα βρετανικά αρχεία υπάρχουν έγ-
γραφα στα οποία τίθεται το ερώτημα «πό-
σο ωφέλιμο θα ήταν για την Αγγλία εάν
υπήρχε στην Πόλη κάποιος ξεσηκωμός
εναντίον των Ρωμιών». Είναι εξαιρετικά
σημαντικό ότι ένα χρόνο πριν από τα γε-
γονότα, άγγλος διπλωμάτης που υπηρε-
τούσε στην Αθήνα σε τηλεγράφημά του
ενημέρωνε το Λονδίνο ότι “αρκεί ένα χτύ-
πημα στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Ατα-
τούρκ στη Θεσσαλονίκη για να προκληθεί
μείζονα κρίση στις σχέσεις των δύο χω-
ρών, οι οποίες την περίοδο αυτή είναι

άριστες”. Με λίγα λόγια στη διοργάνωση
των γεγονότων υπήρχε αγγλική προτρο-
πή. Τα γεγονότα τους εξυπηρετούσαν και
γι’ αυτό στα αρχεία δεν γίνεται λόγος για
τις επιθέσεις κατά Αρμενίων και Εβραίων
παρά μόνο πως «Τούρκοι και Eλληνες
συγκρούσθηκαν για το Κυπριακό». Ταυτό-
χρονα απέτρεψαν τις ΗΠΑ να σταθούν στο
πλευρό της Ελλάδας, η οποία σκόπευε να
φέρει το πρόβλημα της Κύπρου στον
ΟΗΕ». 

Στο σημείο αυτό όμως, εκτός του προ-
εξάρχοντος ρόλου της Αλβυώνος στην
θλιβερή αυτή υπόθεση, δίνει μόνη της και
την εξήγηση στο ερώτημα που η ίδια έθε-
σε σε προηγούμενη αποστροφή του λό-
γου της, σχετικά με το «γιατί τότε χτυπή-
θηκαν και αρμένιοι και εβραίοι». Δεν αρ-
νείται κανείς την αντι-μειονοτική κουλ-
τούρα που επικρατούσε στην Τουρκία του
Μεντερές. Ούτε αναιρούμε τους λόγους
εθνοκάθαρσης που επέβαλλαν τα θλιβε-
ρά αυτά γεγονότα. Αλλά αυτήν ακριβώς
τη φοβία εξεμεταλλεύθησαν στο Foreign
Office για να καταστρέψουν τις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις και να οδηγήσουν σε
διπλωματικό στραγγαλισμό το Κυπριακό
προς το στρατηγικό όφελος της Αγγλίας.

IV.) Την βρετανική παρέμβαση ακόμη
και στο εσωτερικό της Ελλάδας επιβεβαι-
ώνει και η γνωστή υπόθεση της δίκης του
άρθρου περί Κύπρου, του περιοδικού της
Αστυνομίας Πόλεων, «Αστυνομικά Νέα»,
το οποίο χαρακτηρίσθηκε «αντεθνικό»
από την κυβέρνηση και την κοινή γνώμη.
Δίκη που διήρκεσε από τον Απρίλιο μέχρι
τον Σεπτέμβριο του 1954 και όπου με
απόφαση του Τριμελούς Εφετείου επε-
βλήθη ποινή τεσσάρων και ήμισυ ετών
στους προσυπογράφοντες ως συγγρα-
φείς του ανωτέρω άρθρου. Οι συγγρα-
φείς θεωρούσαν ότι η διεκδικητική ελλη-
νική πολιτική στο Κυπριακό ζήτημα ήταν
λανθασμένη και έπρεπε να αλλάξει. Το
βασικό συμπέρασμα του Τριμελούς Εφε-
τείου ήταν ότι το άρθρο είχε γραφτεί
«από άγγλο πράκτορα και όχι από έλ-
ληνα δημοσιογράφο». 

V.) Ένα χρόνο μετά σημειώνεται νέο
σοβαρό πλήγμα για τα βρετανικά αποικιο-
κρατικά συμφέροντα, και ιδιαίτερα αυτά
που αφορούσαν την περιοχή της Ν/Α Με-
σογείου. Την 23η Απριλίου του 1955, εκ-
πρόσωποι από 29 κράτη της Αφρικής και
της Ασίας συναντήθηκαν στην Μπαντούγκ
της Ινδονησίας και ίδρυσαν το «Κίνημα
των Αδεσμεύτων», μια οικονομική και πο-
λιτιστική συνεργασία κατά της αποικιο-
κρατίας. Τα μυνήματα που εξεπέμποντο
από την αλλαγή της συνθέσεως των χω-
ρών-μελών του ΟΗΕ δεν ήσαν ευχάριστα
για τα βρετανικά αποικιοκρατικά συμφέ-
ροντα: η σύνθεση του  ΟΗΕ που ξεκίνησε
το 1945 με 51 κράτη – μέλη, είχε φθάσει
το 1955 στα 76. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακά-
ριος πριν ακόμα αναλάβει την Προεδρία
της, ανύπαρκτης τότε, Κυπριακής Δημο-
κρατίας, συμμετείχε ήδη ως παρατηρητής
στην εν λόγω Διάσκεψη. Φυσικά το γεγο-
νός δεν πέρασε απαρατήρητο από το Fo-
reign Office το οποίο είχε έντονες αλλερ-
γικές αντιδράσεις με τους Αδέσμευτους
εφόσον είχαν μαρξίζοντα αντιαποικιο-
κρατικό χαρακτήρα, αλλά και σημαντικά
κράτη τα οποία συναπάρτιζαν το Κίνημα
(πχ Ινδία, Κύπρος, Αίγυπτος), ενετάσσοντο

Χάρτης Συμφώνου της Βαγδάτης

Η εν γένει
κατάσταση των

ελληνο-τουρκικών
σχέσεων καθόρισε,
καθορίζει και θα
καθορίζει την
συμπεριφορά των
αρχών έναντι των
Μειονοτήτων
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στην βρετανική σφαίρα ενδιαφερόντων
(Σουέζ, Ν/Α Μεσόγειος, Ινδικός Ωκεανός,
κ.τ.λ.).

VΙ.) Το σημαντικότερο όμως και πλέον
ανησυχητικό για τη Βρετανία γεγονός
ήταν το ότι, ένα μήνα περίπου αργότερα
από την δημιουργία του κινήματος των
Αδεσμεύτων, την 14η Μαΐου του 1955
ιδρύεται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας με
ανταγωνιστική λογική και κατοπτρική δο-
μή, ως προς το ΝΑΤΟ. Τα πράγματα, πλέ-
ον, στο διεθνές διακρατικό σύστημα κα-
τανομής ισχύος είναι σοβαρά. Ο Ψυχρός
πόλεμος κορυφώνεται και η Κύπρος απο-
κτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, όχι μό-
νον για τους Βρετανούς αλλά για ολόκλη-
ρο το Βορειο-ατλαντικό αμυντικο-πολιτι-
κό σύστημα.

Η Βρετανία δια του γνωστού “DIVIDE
AND RULE” συγκαλεί την 29η Αυγούστου
του 1955 στο Λονδίνο, την περιβόητη
«Τριμερή Διάσκεψη» με τη συμμετοχή της
Ελλάδος και της Τουρκίας, καθιστώντας
αναγκαστικά την Άγκυρα βασικό παρά-
γοντα του Κυπριακού. Έτσι, το Λονδίνο,
από τη θέση του κατηγορουμένου μπρο-
στά στη διεθνή κοινή γνώμη, ως καταπιε-
στικό παράγοντα 500 χιλιάδων Κυπρίων,
οι οποίοι, ήδη, θρηνούσαν αγωνιστές, πα-
ρουσιάσθηκε αίφνης ως διαιτητής σε μία
δήθεν «διαφορά» μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας.

Τις παραμονές της «Τριμερούς Διασκέ-
ψεως», ο Τούρκος πρωθυπουργός Αντ-
νάν Μεντερές ισχυρίσθηκε ότι την 28η
Αυγούστου οι Τούρκοι της Κύπρου θα
υποστούν σφαγές από τους Ελληνες, κάτι
που βεβαίως και δεν συνέβη. Η Διάσκεψη
ξεκίνησε, αλλά μετά από την γνωστή προ-
βοκάτσια στον κήπο του τουρκικού προ-
ξενείου της Θεσσαλονίκης, όπου ευρίσκε-
το επίσης το σπίτι στο οποίο θεωρείται ότι
γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ξέσπασαν
οι τουρκικές «Νύχτες των Κρυστάλλων»,
στις 6 Σεπτεμβρίου 1955, με λεηλασίες,
δολοφονίες, βιασμούς και βανδαλισμούς
εις βάρος των Ελλήνων στη Σμύρνη και
στην Κωνσταντινούπολη. Η «Τριμερής»
κατέληξε συνεπώς σε, βρετανικού σχε-
διασμού,  ναυάγιο10. 

Πρέπει όμως να αναφερθούμε σε ορι-
σμένα στοιχεία που αφορούν πρόσωπα,
και πολιτικές της βραδυάς εκείνης: 

1) Είναι γνωστό ότι ένα έτος πριν από
τα Σεπτεμβριανά, το Foreign Office στο
Λονδίνο, λαμβάνει τηλεγράφημα από το
βρετανικό Προξενείο στην Αθήνα, το
οποίο αναφέρει τα εξής συνταρακτικά:
«αρκεί ένα χτύπημα στο σπίτι όπου γεν-
νήθηκε ο Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη για
να προκληθεί μείζονα κρίση στις σχέσεις
των δύο χωρών, οι οποίες την περίοδο
αυτή είναι άριστες»11. Πραγματικά είναι
εκπληκτικό πως έναν χρόνο μετά συμβαί-
νει στη Θεσσαλονίκη, αυτό ακριβώς που
υποδεικνύει ο βρετανός διπλωμάτης του
Προξενείου της Θεσσαλονίκης! Πρόκειται
το δίχως άλλο για μια καταπληκτική σύμ-
πτωση! 

2) Την αντίληψη αυτή, ενισχύουν και τα
Απομνημονεύματα του τότε υπουργού
Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Sir
Antony Eden, ο οποίος αναφέρει πως
«μοναδικό ζωτικής σημασίας θέμα για
την βρετανική κυβέρνηση στη Διάσκεψη
του Λονδίνου ήταν να αποδείξει στη
διεθνή σκηνή τη διάσταση απόψεων για

το κυπριακό μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας»12. 

3) Επί πλέον, είναι γεγονός ότι τα Σε-
πτεμβριανά προσέφεραν στους βρετα-
νούς άλλο ένα πλεονέκτημα ως την υπό-
θεση του Κυπριακού η οποία εξελίσσετο
σε άσχημο στρατηγικό πονοκέφαλο για το
Λονδίνο: τα Σεπτεμβριανά, ενόχλησαν τις
ισορροπίες που ήθελαν να κρατήσουν οι
Η.Π.Α. αναγκάζοντας την Ουάσιγκτον να
αλλάξει στάση μετά τις ταραχές, έναντι
της Κύπρου και να καταψηφίσει την εγ-
γραφή του ελληνικού αιτήματος στην
ατζέντα του ΟΗΕ, παρά τις περί του αντι-
θέτου διαβεβαιώσεις τους προς την Ελ-
λάδα13.   

4) Οι δράστες της προβοκάτσιας ήταν
δύο: ο πρώτος ήταν ο Oktay Engin ο
οποίος το 1993 εξελέγη νομάρχης στην
επαρχία Nevşehir και ο άλλος ήταν ο
κλητήρας του Τουρκικού Προξενείου (Σ.Σ.
βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο σπίτι όπου
λέγεται ότι γεννήθηκε ο Ατατούρκ) Hasan
Ucar. 

Ο Engin έγραφε από την φυλακή στον
πατέρα του: «Δράστης ήταν ο Hasan. Η
κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Θέλω
δικηγόρο». Απεναντίας, σε επιστολή του
στο Hasan έγραφε: «Χασάν, μη φοβάσαι.
Είναι δίπλα σου. Μην αποκαλύψεις
τίποτα». Ο Engin, καταθέτοντας στη δίκη
της κυβέρνησης του Αντνάν Μεντερές
στη νήσο Πλάτη (Γιασίαντα), μετά το
στρατιωτικό πραξικόπημα της 27.5.1960
δήλωσε ότι: «Τις εκρηκτικές ύλες για την
έκρηξη στο σπίτι του Ατατούρκ μετέφερε
στη Θεσσαλονίκη ο βοηθός πρόξενος
Μehmet Ali Tekinalp. Η ημέρα της
έκρηξης θα διεβιβάζετο με σήμα από τον
Πρόξενο Mehmet Ali Tekinalp, που
βρισκόταν τότε στην Αγκυρα. Μετά την
έκρηξη, με κρυπτογραφικό σήμα θα

ενημερώνετο το ΥΠΕΞ και ο
ευρισκόμενος στο Λονδίνο ΥΠΕΞ Rustu
Zorlu»14. 

5) Η εισαγγελική αρχή στη Γιασσίαντα
κατέληξε ότι ο Μεντερές και ο Ζορλού εί-
χαν πλήρη γνώση και συμμετείχαν στην
οργάνωση και διεύθυνση των γεγονό-
των15.Ο Ζορλού ισχυρίσθηκε ότι «αυτή η
υπόθεση» τον είχε βοηθήσει να προωθή-
σει τις τουρκικές διεκδικήσεις για την Κύ-
προ στο Λονδίνο16. Υπερασπίσθηκε δηλα-
δή το πογκρόμ δίδοντας παράλληλα και
μία σαφέστατη γεωπολιτική ερμηνεία της
χρησιμότητάς του. Σύμφωνα με δημοσί-
ευμα της 12 Αυγούστου 2008 της εφη-
μερίδας Radikal, τα γεγονότα που δια-
δραματίστηκαν στις 6-7 Σεπτεμβρίου
1955 εναντίον των Ελλήνων της Κων-
σταντινούπολης είχαν οργανωθεί από την
«Διοίκηση Ανορθοδόξου Πολέμου»
(«Özel Harp»), που αποτελούσε το μηχα-
νισμό που είχε στηθεί από το ΝΑΤΟ (Επι-
χείρηση «Stay-Behind»), για την αποτρο-
πή του «κομμουνιστικού κινδύνου». Ο κα-
θηγητής Ν. Ουζούνογλου, αναφέρει χα-
ρακτηριστικά17: «Σε πρόσφατη δημοσίευ-
ση της εφημερίδας ‘Radikal’ στις 12/8/08,
παρουσιάστηκε η στενή σχέση μεταξύ της
Οργάνωσης «Εργκένεκον» και της Διεύ-
θυνσης Ανορθόδοξου Πολέμου του Γενι-
κού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Αρ-
κετά, στελέχη της «Εργκένεκον» αποδει-
κνύεται ότι είχαν εργαστεί στην κεντρική
υπηρεσία και τα παραρτήματα της Διεύ-
θυνσης Ανορθόδοξου Πολέμου, που
ιδρύθηκε το 1952 με την καθοδήγηση
των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, με
την ονομασία ‘Επιτροπή Προετοιμασίας
Επιστράτευσης’. Η Διεύθυνση Ανορθόδο-
ξου Πολέμου της Τουρκίας για πολλές δε-
καετίες υπήρξε υπό τη διοίκηση του στρα-

τηγού Sabri Υirmibesoglou, με πολλαπλή
δράση εντός και εκτός της Τουρκίας και
ειδικά στην Κύπρο – αρχίζοντας από το
1953. Ο Υirmibesoglou σε μια αποκαλυ-
πτική συνέντευξή του στον δημοσιογρά-
φο Fatih Gulapoglou το 1991 είχε δηλώ-
σει ότι «τα γεγονότα της 6-7 Σεπτεμβρίου
1955 υπήρξαν μια μεγαλειώδης πράξη
ειδικού πολέμου που είχε απόλυτη επιτυ-
χία». Η αποκαλυπτική αυτή δήλωση ξεκα-
θάρισε το νέφος γύρω από τα Σεπτεμ-
βριανά, καθ’ όσον η επίσημη θέση του
τουρκικού κράτους από το 1960 ήταν να
ρίξει όλη την ευθύνη στην κυβέρνηση
Μεντερές, ο οποίος ανατράπηκε το 1960
από τους στρατιωτικούς και στη συνέχεια
-ύστερα από μια παρωδία σειράς δικών-
στη νήσο Πλάτη καταδικάστηκε σε θάνατο
και εκτελέστηκε για άλλα πολιτικά αδική-
ματα – όχι όμως για αυτά των Σεπτεμ-
βριανών. Μεταξύ των συλληφθέντων
στην υπόθεση Ergenekon είναι ο από-
στρατος ταγματάρχης Fikret Emek, ο
οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης του
στρατηγού Υirmibesoglou και είχε πλού-
σια παραστρατιωτική δράση στις περιοχές
Καρς, Μούγλα και Μανίσα (Μαγνησίας).
Στην οικία της μητέρας του ίδιου βρέθη-
καν εκρηκτικά μεγάλης ποσότητας. Το
2.500 σελίδων κατηγορητήριο που έχει
συνταχθεί από τον εισαγγελέα Zekeria Oz
αναφέρει την ανάμειξη ατόμων που εμ-
πλέκονται σε παλιές υποθέσεις που έχουν
ομοιότητες με τα Σεπτεμβριανά, όπως,
π.χ., τα γεγονότα κατά των Αλεβιτών στη
συνοικία Γκαζί το 1995, τα πολύνεκρα
επεισόδια στην πλατεία Taxim της 1ης
Μαΐου 1977. Το τουρκικό κράτος από την
επόμενη μέρα της επανασύστασής του το
1923 συνέχισε τις πολιτικές διώξεων κα-
τά των μειονοτήτων, που είχαν κορυφω-
θεί την περίοδο 1914-23. Ειδικότερα με-
τά το 1950, όταν μεσουρανούσε ‘η ελλη-
νοτουρκική φιλία’, άρχισε να τίθεται σε
εφαρμογή το τελικό στάδιο του αφανι-
σμού του εναπομείναντος ελληνισμού της
Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη και
στα νησιά Ίμβρος και Τένεδος.»

6) Άλλωστε, τα ανωτέρω επαληθεύον-
ται και από την Δρα Güven της οποίας η
έρευνα στηρίχθηκε στο ανέκδοτο υλικό
του στρατιωτικού δικαστή Fahri Çoker, ο
οποίος διεξήγαγε τις ανακρίσεις στη δίκη
του Γιασσίαντα και συνέταξε τη δικογρα-
φία της υπόθεσης. Για πρώτη φορά στο
βιβλίο της, που κυκλοφόρησε το Σεπτέμ-
βρη του 2005 στην Τουρκία, δημοσιεύον-
ται έγγραφα και περισσότερες από διακό-
σιες φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν
την ενεργή συμμετοχή του στρατού και
της αστυνομίας στα γεγονότα. Στην συ-
νέντευξη που παραχώρησε στην «Kαθη-
μερινή» η Δρ Güven επισημαίνει ότι «όλα
είχαν σχεδιαστεί από καιρό με κάθε λε-
πτομέρεια και αποτελούσαν μέρος ενός
γενικότερου σχεδίου κατά των μειονοτή-
των».

7) Προς την ίδια κατεύθυνση με την
τουρκική Radikal, κινείται και ο ελβετός
Ιστορικός Daniele Ganser18 ο οποίος ρη-
τώς αναφέρει ότι όταν η Τουρκία προ-
σχώρησε στο ΝΑΤΟ, στις 4 Απριλίου
1952, ο Τουρκές είχε στήσει ήδη τον
τουρκικό μυστικό στρατό με την ονομασία
«Τακτική Ομάδα Κινητοποίησης/Seferber-
lik Taktik Kurulu» με έδρα τα γραφεία της
Οργάνωσης Αμερικανικής Αποστολής

Βοήθειας (JUS-MATT/CIA) στην περιοχή
Μπαχτσελίεβλερ της Άγκυρας. To 1965 η
ομάδα αναδιοργανώθηκε και μετονομά-
σθηκε σε «Τμήμα Ειδικών Πολεμικών
Επιχειρήσεων/ÖHD» όνομα με το οποίο
έγινε γνωστό το κέντρο διοίκησης του μυ-
στικού τουρκικού στρατού μετά τις απο-
καλύψεις του 1990, για την «Gladio».
Εξαιτίας αυτών των αποκαλύψεων το
τμήμα αυτό έπρεπε να μετονομασθεί και
πάλι. Έτσι μετονομάσθηκε σε Διοίκηση Ει-
δικών Δυνάμεων (Özel Kuvvetler Komu-
tanlığı)19.  

Σχετικές πληροφορίες για το δυτικο-
ευρωπαϊκό Δίκτυο «Stay Behind» alias
«Gladio» αντλούμε από το διαρρεύσαν
απόρρητο έγγραφο του Γενικού Επιτελεί-
ου των Η.Π.Α. υπό τον τίτλο “Overall Stra-
tegic Concepts” (Γενικές Έννοιες Στρατη-
γικής) και ημερομηνία 28 Μαρτίου 1949.
Στο συνημμένο σε αυτό έγγραφο JSPC
891/6. Section “Tab B”, γίνεται συγκεκρι-
μένη αναφορά στο πως είναι δυνατόν να
αξιοποιηθεί από τις μυστικές υπηρεσίες
των Η.Π.Α. το κίνημα του Παντουρκι-
σμού20.

Έτσι, όπως αναφέρει ο Selahattin
Çelik, στον οποίον παραπέμπει ο Ganser,
«στις 6 Σεπτεμβρίου 1955, σε μια κλασική
συγκεκαλυμμένη επιχείρηση δημιουργίας
έντασης, τούρκοι πράκτορες του ÖHD
έβαλαν βόμβα στο πατρικό σπίτι του Κε-
μάλ στη Θεσσαλονίκη.... Οι πράκτορες
[Σ.Σ.: τότε εθεωρήθη ότι] δεν άφησαν σχε-
δόν κανένα ίχνος. Έτσι στην Τουρκία, η
κυβέρνηση και ο Τύπος απέδωσαν εντέ-
χνως την πράξη στους έλληνες. Αμέσως,
στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 1955, ομάδες
φανατικών Τούρκων παρακινούμενες
από Kontreguerilla, κατέστρεψαν εκατον-
τάδες σπίτια και μαγαζιά Ελλήνων στης
Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, αφή-
νοντας πίσω τους 16 νεκρούς, 32 τραυ-
ματίες και διακόσιες γυναίκες θύματα
βιασμού»21. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1959, σε δια-
βουλεύσεις της Ελλάδος με την Τουρκία
και τη Βρετανία στη Ζυρίχη και το Λονδίνο
(που κατέληξαν στην υπογραφή σχετικών
Συμφωνιών, παρά τις αρχικές αντιρρή-
σεις της κυπριακής ηγεσίας, η οποία ήλθε
κατ’ επανάληψη σε ρήξη με την κυβέρνη-
ση των Αθηνών) συμφωνήθηκε η δημι-
ουργία ανεξαρτήτου κυπριακού κράτους
(1960) αλλά με την παραμονή των Βρε-
τανικών Βάσεων στην Κύπρο μέχρι σήμε-
ρα και τα γνωστά επεμβατικά δικαιώματα
των «Εγγυητριών Δυνάμεων» τα οποία
ουσιαστικά για πραγματικούς αμυντικούς,
γεωγραφικούς και πολιτικούς λόγους, κα-
ταλήγουν να οφελούν αποκλειστικώς την
Τουρκία και την Βρετανία.

Συμπέρασμα:
Κατόπιν των ανωτέρω, η σχέση αυτή

του Κυπριακού με τα Σεπτεμβριανά καθί-
σταται προφανής. Οπωσδήποτε αυτό συ-
νέβη συμπληρωματικώς και με την αγω-
νία των μετακεμαλιστών να ελέγξουν την
«εθνική ομοιογένεια» της μετακεμαλικής
Τουρκίας, πράγμα το οποίο συνεπήγετο
και διώξεις των εθνικών μειονοτήτων.
Πάντως, η κατάσταση (status) των γενι-
κότερων ελληνο-τουρκικών διπλωματι-
κών σχέσεων, υπήρξε καθοριστική. Προς
τούτο δε συνηγορούν και σωρεία γεγονό-
των τα οποία επακολούθησαν. Είναι πολύ
ενδιαφέρον να αναδείξουμε την παρατή-
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Αφίσα του 1955 που καλεί σε μποϊκοτάζ των αγγλικών
προϊόντων από τους Κύπριους



ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑΤΑ
ρηση του Πρέσβη Αλέξη Αλεξανδρή
(πρώην Γενικού Προξένου της Ελλάδος
στην Κωνσταντινούπολη), η οποία επι-
σφραγίζει με τον καλύτερο δυνατό και
ιστορικά αποδεδειγμένο τρόπο το γεγο-
νός ότι η εν γένει κατάσταση των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων καθόρισε, καθορίζει
και θα καθορίζει την συμπεριφορά των
τουρκικών αρχών έναντι της ελληνικής
μειονότητος της Πόλης, της Σμύρνης και
αλλαχού: «Ένα σημαντικό συμπέρασμα
που προκύπτει από την εμπειρία των Ελ-
λήνων Κωνσταντινουπολιτών είναι ότι οι
μειονότητες μπορούν να υπάρξουν εντός
των γειτονικών εθνικών κρατών μόνον
αν οι γενικές τους σχέσεις είναι φιλικές.
Έτσι, κατά την διάρκεια τέτοιων διαλειμ-
μάτων (1930-1940, 1947-54, 1959-64
και 1967-71) η ελληνική μειονότητα μπο-
ρούσε να απολαύσει μιά ορισμένη αίσθη-
ση ασφάλειας και εντοπιότητας...Δεν είναι
συμπτωματικό ότι τα τέσσερα κύρια κύ-
ματα της ελληνικής εξόδου από την Istan-
bul (sic) 1922-29, 1955-59, 1964-67
και 1972-75 έλαβαν χώρα κατά την
διάρκεια των περιόδων που οι ελληνο-
τουρκικές σχέσεις ήταν τεταμένες»22.

1 Traduction en Francais, par Christian
Papas, Lecteur à l’Université Ionienne,
D.F.L.T.I., Corfou-Grèce.

2 Σ.Σ.: Όπως παρουσιάζει στην εφημερίδα
«Το Βήμα της Κυριακής», η Φωτεινή Τομαή,
(26/11/2006 , Σελ.:A26): «Στις 31 Νοεμβρί-
ου 1956 ο πρόεδρος Αϊζενχάουερ απευθύ-
νεται με μακράς διαρκείας διάγγελμα προς
τον αμερικανικό λαό, αναφερόμενος στις
εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μ.
Ανατολή, και υπογραμμίζει την ανάγκη ενί-
σχυσης του ρόλου του ΟΗΕ προκειμένου να
εξασφαλίζει «δικαίας λύσεις συμφώνως
προς το Διεθνές Δίκαιον». Στη Μ. Βρετανία
και στη Γαλλία οι πάντες παγώνουν. «Τοιαύ-
τη αντίδρασις εκ μέρους Αμερικής ουδόλως
ανεμένετο ενταύθα» τηλεγραφεί ο πρέσβης
Ρ. Ραφαήλ από το Παρίσι (ΑΠ
1003.1.11.1956) παραθέτοντας χαρακτη-
ριστικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Le
Monde»:«Παρακεκινδυνευμένη ενέργεια
δεν πρέπει να αποδίδη τις μόνον εις αγγλι-
κήν κυβέρνησιν. Γαλλική κυβέρνησις δεν
έπαιξε εν προκειμένω ρόλον απλού συνο-
δού» (supra). Με απόρρητο τηλεγράφημά
του ο Παλαμάς από τη Ν. Υόρκη αναφέρεται
σε «επικίνδυνον ρευστότητα. Ανεξαρτήτως
κινδύνου γενικότερων περιπλοκών τυχόν
επιτυχίας αγγλογαλλικής επιχειρήσεως δη-
μιουργήση όχι μόνον διά Κυπριακόν αλλά
και γενικότερα διάθεσιν χώρας μας λίαν δυ-
σμενείς συνθήκας με αποθράσυνσιν Τουρ-
κίας...» (ΑΠ 3368 1.11.1956). [...].

3 Βλ. Φ. Τομαή, όπ. π.

4 Βλ. Μ. Μελάς (ΑΠ3555/701 18.12.1956),
supra.

5 Βλ.:Μ. Μελάς (ΑΠ3555/701 18.12.1956),
supra.

6 Σπύρος Βρυώνης, Ο μηχανισμός της Κα-
ταστροφής. Το τουρκικό πογκρόμ της 6ης-
7ης Σεπτεμβρίου 1955 και ο αφανισμός της
ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπο-
λης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας και Greek-
works.com, Αθήνα 2007, σ. 128.

7 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_arti-
cles_world_1_11/09/2005_156399

8 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_arti-
cles_world_1_11/09/2005_156399

9 Η υπογράμμιση δική μας.

10 Βλ. Φωτεινή Τομαή, «Το ΒΗΜΑ»,
26/11/2006 , Σελ.: A26: «Μία ημέρα προτού
κλείσει η τριμερής διάσκεψη του Λονδίνου
μπαίνει σε εφαρμογή το δεύτερο μέρος του
σχεδίου. Οι Τούρκοι αρχίζουν στις 6 Σεπτεμ-
βρίου 1955 ένα διήμερο σφαγών, κατα-
στροφών και λεηλασιών εναντίον των Ελ-
λήνων στην Κωνσταντινούπολη και στη
Σμύρνη. H Αθήνα είναι ανήμπορη να αντι-
δράσει και, το χειρότερο, δεν αντιλαμβάνε-
ται ότι το Κυπριακό από διεθνές με τις προ-
σφυγές στον ΟΗΕ γίνεται ελληνοτουρκικό
και οι εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα θα
καθορίζουν και τις σχέσεις των δύο χωρών.
Παράλληλα η Τουρκία οργανώνει στη Βό-
ρεια Κύπρο παραστρατιωτικές ομάδες για
να είναι έτοιμη σε περίπτωση που αποφασί-
σει στρατιωτική επέμβαση.»

11 http://pontosandaristera.wordpress.
com/2008/09/07/7-9-2008/#more-1095,
συνέντευξη της τουρκίδας ιστορικού Ντιλέκ
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Παπαχρήστο της «Καθημερινής», στις
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δα των: Κέντρου Μελέτης Μειονοτικών
Ομάδων/ΚΕΜΟ, Εταιρείας της Καθ’ημάς
Ανατολής, 05/11/2005, Αίθουσα Ένωσης
Κωνσταντινουπολιτών, Αθήνα.

13 Βλ. Ομιλία Ντιλέκ Γκιουλέν, Όπ. αν.

14 Λευκωσία, 4/9/1996 (Ο Σπύρος Αθανα-
σιάδης από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδή-
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φία στην Ελβετία και στα Πανεπιστήμια του
Άμστερνταμ και στο London School of Eco-
nomics. Διευθυντής από το 2001-2003 στο
Think Tank “Avenir Suisse”.Από το 2003 -
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19 Selahattin ÇELIK, Türkishe Kontrgueril-
la. Die Todesmachinerie, Mesopotamien
Verlag, Köln 1999, p. 44 in D. Ganser, Οι
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]Όταν κάποιος καταπιάνεται με το
Κυπριακό δεν μπορεί να είναι

ποτέ βέβαιος για τη μελλοντική εξέλι-
ξή του ούτε φυσικά να θέτει χρονο-
διαγράμματα. Η ιστορία και η εμπειρία
έχουν δείξει ότι τα χαμόγελα και οι
θετικές δηλώσεις δύνανται να ανα-
τραπούν εν ριπή οφθαλμού. Είναι
πράγματι αναρίθμητες οι περιπτώσεις
που θεωρητικά οι δύο κοινότητες
βρέθηκαν προ της λύσεως, που οι
συνθήκες για να επιτευχθεί ήταν ευ-
νοϊκές. 

Μολονότι όλα αυτά έχουν πράγματι
συμβεί κατά το παρελθόν, οι ενδιαφε-
ρόμενοι και ο Τύπος εμμένουν και σή-
μερα να συνηγορούν στο γεγονός ότι
εντός του 2016 ίσως και να υπάρξει
λύση. Από την αρχή της χρονιάς του
2016 φαίνεται σαν να βρισκόμαστε
σε ορόσημο.

Το Κυπριακό είναι ένα πρόβλημα
που ταλανίζει 3 χώρες άμεσα για πε-
ρισσότερα από 40 χρόνια. Έχει συζη-
τηθεί και ξανασυζητηθεί. Προτάσεις
έχουν γίνει, έχουν γραφτεί στο χαρτί,
έχουν σβηστεί, έχουν ακυρωθεί. Μέ-
χρι και δημοψήφισμα έγινε το οποίο
απορρίφθηκε πανηγυρικά. Σήμερα
όμως πού βρισκόμαστε; Προσωπικά
δεν παίρνω και όρκο ότι βρισκόμαστε
τόσο κοντά, όσο θέλουν κάποιοι να
μας λένε ότι βρισκόμαστε. 

Ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουστα-
φά Ακιντζί, μόλις πριν από λίγες μέ-
ρες είπε ευθαρσώς ότι αν δεν υπάρ-
ξει “εκ περιτροπής προεδρία” δεν θα
υπάρξει λύση. Συμπέρασμα λοιπόν;
Ότι τα προβλήματα είναι ακανθώδη
και οι λύσεις δεν θα έρθουν εύκολα
ακόμη κι αν υπάρξει πολιτική βούλη-
ση. Το ζήτημα είναι πόσο νερό είναι
απφασισμένη η κάθε πλευρά να βάλει
στο κρασί της και κυρίως η τουρκοκυ-
πριακή, καθώς ήδη οι Ελληνοκύπριοι
έχουν φύγει από το ενιαίο κράτος και
βρίσκονται στο ομόσπονδο.  

Την ίδια στιγμή μετά τη συνάντησή
του με τον ΓΓ του ΟΗΕ ο πρόεδρος
Αναστασιάδης έλεγε ότι “αν υπάρχει
θέληση υπάρχει και ο χρόνος και ο
τρόπος”. Πολύ σωστά. Αλλά η θέληση
υπάρχει; Ή για μια φορά ακόμη η κάθε
πλευρά θα είναι προσηλωμένη στις
απόψεις της ή αλλιώς στα συμφέρον-
τά της και μόνον;

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέ-
λευση των Ηνωμένων Εθνών ο πρό-
εδρος Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι ο

στόχος της λύσης είναι εφικτός αν και
υπάρχουν ανοικτά σημαντικά θέματα.
Προσωπικά αυτά είναι τα λόγια των
πολιτικών που δεν πολυκαταλαβαίνω.
Διότι με τη λογική μου όταν τα σημαν-
τικά θέματα είναι ανοικτά, δεν μπορεί
να είσαι κοντά στη λύση… “Ο φιλόδο-
ξος στόχος της λύσης του Κυπριακού
είναι εφικτός, υπό την προϋπόθεση
ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και
όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, και
ιδιαίτερα η Τουρκία, θα επιδείξουν
τον ίδιο βαθμό δέσμευσης, θα συμμε-
τάσχουν εποικοδομητικά και θα προ-
χωρήσουν κάνοντας συγκεκριμένα
και απτά βήματα που θα ενισχύσουν
θετικά τη διαδικασία των διαπραγμα-
τεύσεων”, είπε ο Κύπριος πρόεδρος,
αφήνοντας ανοικτά τα πάντα. 

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, οι
πιο σημαντικές διαφορές αγγίζουν
την ουσία και τα θεμελιώδη κεφάλαια
του Περιουσιακού, του Εδαφικού, και
της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων,
τα οποία θα γείρουν την πλάστιγγα
καταδεικνύοντας κατά πόσον μία λύ-
ση είναι εφικτή. Μα αυτά ήταν πάντα
τα ζητήματα. Εκεί εντάσσονταν τα
προβλήματα και φυσικά στην πάγια,
σταθερή και δίκαιη θέση της αποχώ-
ρησης των κατοχικών στρατευμάτων.
Και αναλογισθείτε μόνον ότι η όποια
συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών
θα τεθεί σε ψηφοφορία. Θα αποφασί-
σει ο κυπριακός λαός.

Η Τουρκία επαναφέρει συχνά το
θέμα διασκέψεων, τετραμερών ή
πενταμερών που τουλάχιστον μέχρι
σήμερα απορρίπτονται από την Αθή-
να, τελευταίως δε το έφερε εκ νέου
στο πρσσκήνιο ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου
μετά από συνάντηση που είχε με τον
Μουσταφά Ακιντζί. Η ελληνική διπλω-
ματία θεωρεί το σύστημα των εγγυή-
σεων του 1960 αναχρονιστικό και ότι
αποτελεί προσπάθεια της Τουρκίας να

εκτουρκίσει το κατεχόμενο βόρειο
τμήμα της Κύπρου. Γι’ αυτό και η Αθή-
να επιμένει στην πάγια θέση της για
εξεύρεση λύσης μετά από συνομιλίες
των δύο μερών υπό την ομπρέλα των
Ηνωμένων Εθνών.

Η Άγκυρα πράγματι κάνει ό, τι είναι
δυνατόν ώστε να δείχνει καθημερι-
νώς ότι η σημερινή κατάσταση την
εξυπηρετεί. Αυτό το έδειξε και με την
υποθαλάσσια σύνδεση με αγωγό των
κατεχομένων και της Τουρκίας, που
εγκαινιάσθηκε πέρυσι. 

Η Αθήνα από την άλλη, συνεχίζει τις
τριμερείς συναντήσεις με τη Λευκω-
σία και το Κάιρο οι οποίες έχουν κοινό
ενεργειακό στόχο. Στο πρώτο δεκαή-
μερο Οκτωβρίου προβλέπεται συνάν-
τηση Κορυφής στην αιγυπτιακή πρω-
τεύουσα για να εξετασθεί η πορεία
των μέχρι σήμερα συμφωνηθέντων.
Για τον σκοπό αυτό συναντήθηκαν
στη Νέα Υόρκη οι τρεις υπουργοί
Εξωτερικών.

Οι τρεις υπουργοί επαναβεβαίωσαν
τη σημασία της ειρηνικής επίλυσης
των διαφορών, προκειμένου να
υπάρξει ανταπόκριση στις προσδοκίες
των λαών της περιοχής, επανέλαβαν
ότι καταδικάζουν απερίφραστα την
τρομοκρατία, σε όλες τις μορφές και
εκδηλώσεις της και συμφώνησαν να
εντατικοποιήσουν την κοινή τους συ-
νεργασία με σκοπό την εξάλειψη αυ-
τής της απειλής, η οποία δύναται να
επιφέρει περιφερειακές και παγκό-
σμιες επιπτώσεις. Σχετικά με το Κυ-
πριακό, οι τρεις υπουργοί τόνισαν την
ακλόνητη υποστήριξή τους στις εξε-
λισσόμενες διαπραγματεύσεις για την
εξεύρεση λύσης, η οποία, όπως τονί-
στηκε, θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στις ανησυχίες και τις προσδοκίες των
ίδιων των Κυπρίων, χωρίς διευθετή-
σεις ασφαλείας που να παρέχουν δι-
καίωμα ξένης στρατιωτικής επέμβα-
σης.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥΑΝΑΔΙΦΗΣΕΙΣ
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ΠΡΟΣΩΠΑ  
και ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
Η ΚΑΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Πολλά και άξια μίμησης τα πρόσωπα που έλκουν την καταγωγή τους από την Κωνσταντινούπολη, την
Σμύρνη και τις άλλες πόλεις της Ιωνίας, της Καππαδοκίας και του Πόντου. Διαχρονικά μέσα από την
πνευματική, επιχειρησιακή ή καλλιτεχνική τους πορεία εξελίχθηκαν σε φωτεινές προσωπικότητες. Σε
κάθε τεύχος θα σας θυμίζω διαφορετικές λαμπερές παρουσίες, άξιες προς μίμηση.

ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Η Ισαβέλλα Βλασιάδου είναι Ελληνίδα ηθοποιός, παρου-
σιάστρια, αλλά και σεναριογράφος. Γεννήθηκε στις 2 Απρι-
λίου του 1961. Την γνωρίσαμε μέσα από την εκπομπή «Άλλα
κόλπα» που εμφανιζόταν στο πλευρό του Βλάση Μπονάτσου.
Επίσης, συμμετείχε στην πολύ επιτυχημένη τότε σειρά «Οι
Αυθαίρετοι» αλλά και παρουσίαζε το «Ραντεβού στα τυφλά».
Έπειτα ακολούθησαν πολλές guest συμμετοχές της σε τηλε-
οπτικές σειρές όπως αυτή του ΑΝΤ1 «Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης» καθώς και στο επεισόδιο «Το μωρό της Ρόζμαρι». Μετά
από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας από τα τηλεοπτικά αλλά
και τα θεατρικά, το 2011 - 2012, κάνει ένα δυνατό come-
back με την επιθεώρηση - stand up comedy «Οι σαλταρι-
σμένοι». Στην τηλεόραση εμφανίζεται την ίδια περίοδο με τον
ρόλο της Ντέπης στους «Βασιλιάδες» του Mega. Συγκεκριμέ-
να εμφανίστηκε πρώτη φορά την Τρίτη 17/1/2012 ως η
πλούσια φίλη της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου.

Οσο κι αν σας φαίνεται παράδοξο ο Αλεξανδρινός ποι-
ητής καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη. Γεννήθη-
κε στις 29 Απριλίου 1863 στην Αλεξάνδρεια, όπου οι

γονείς του, εγκαταστάθηκαν εγκαταλείποντας την Κων-
σταντινούπολη το 1850. Ήταν το ένατο παιδί του Πέτρου

- Ιωάννη Καβάφη, μεγαλέμπορου βαμβακιού, και της Xα-
ρίκλειας Φωτιάδη, που ανήκε σε παλιά φαναριώτικη οικο-

γένεια μεγαλεμπόρων και κοινοτικών επιτρόπων της Κων-
σταντινούπολης. Και τα δυο αυτά στοιχεία, η εμπορική ιδιό-
τητα του πατέρα και η αρχοντιά της μητέρας συντέλεσαν

σημαντικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ποιητή.
Ο πατέρας του εισάγει υφάσματα από το Μάντσεστερ

ενώ επίσης έκανε εξαγωγή σιτηρών, μπαμπα-
κιού, και ακατέργαστων βουβαλοδερμά-

των. Στα Μίνια της Άνω Αιγύπτου ιδρύει
κλάδο της επιχείρησής του όπου αξιο-
ποιεί τα σιτηρά της περιοχής. Κατά την
παραμονή στην Αίγυπτο η οικογένεια
αποκτά και άλλα παιδιά. Στην Αλεξάν-
δρεια ο Kαβάφης διδάχτηκε Αγγλικά,
Γαλλικά και Ελληνικά με οικοδιδά-
σκαλο ενώ στη συνέχεια η οικογέ-
νεια εγκαταστάθηκε στην Αγγλία μέ-
χρι το 1876. Το 1897 ταξίδεψε στο
Παρίσι και το 1903 στην Αθήνα, χω-
ρίς από τότε να μετακινηθεί από την
Αλεξάνδρεια για τριάντα ολόκληρα

χρόνια. Αρχίζει να εργάζεται το 1886, αλλάζοντας διάφορα επαγ-
γέλματα, όπως του δημοσιογράφου στην εφημερίδα «Τηλέγρα-
φος» ,μέχρι να προσληφθεί ως έκτακτος υπάλληλος το 1892 στο
Γραφείο Αρδεύσεων του μεσίτη στο Χρηματιστήριο Βάμβακος
(1888) μέχρι να προσληφθεί ως έκτακτος υπάλληλος το 1892 στο
Γραφείο Αρδεύσεων και θα εργαστεί μόνιμα εκεί επί τριάντα χρό-
νια, μέχρι το 1922, φτάνοντας στο βαθμό του υποτμηματάρχη. Σή-
μερα η ποίησή του πασίγνωστη στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς
έχει καταλάβει μια εξέχουσα θέση στην  ευρωπαϊκή ποίηση, ύστε-
ρα από τις μεταφράσεις των ποιημάτων του αρχικά στα Γαλλικά,
Αγγλικά, Γερμανικά και κατόπιν σε πολλές άλλες γλώσσες. Το σώ-
μα των Καβαφικών ποιημάτων περιλαμβάνει: Τα 154 ποιήματα
που αναγνώρισε ο ίδιος (τα λεγόμενα Αναγνωρισμένα), τα 37
Αποκηρυγμένα ποιήματά του, τα περισσότερα νεανικά, σε ρομαν-
τική καθαρεύουσα, τα οποία αργότερα αποκήρυξε, τα Κρυμμένα,
δηλαδή 75 ποιήματα που βρέθηκαν τελειωμένα στα χαρτιά του,
καθώς και τα 30 Ατελή, που βρέθηκαν στα χαρτιά του χωρίς να
έχουν πάρει την οριστική τους μορφή. Χαρακτηρίζονται σαν Ιστο-
ρικά ποιήματα, Αισθησιακά ή ερωτικά και Φιλοσοφικά. =

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ
ΠΟΙΗΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
O Λάμπρος Κωνσταντάρας γεννήθηκε στην οδό Πλουτάρχου 13 στο

Κολωνάκι στις 13 Μαρτίου 1913, σε οικογένεια με καταγωγή από την
Κωνσταντινούπολη. Αδερφή του ήταν η ηθοποιός Μίτση Κωνσταντάρα.
Το 1930 κατατάχθηκε μετά από επιμονή της οικογένειάς του και χωρίς
την δική του θέληση στην Σχολή Υπαξιωματικών Ναυτικού στην Κέρκυρα,
από όπου τελικά δραπέτευσε κολυμπώντας. Γλύτωσε το Στρατοδικείο
μετά από ενέργειες της οικογένειάς του. Το 1934 πήγε στο Παρίσι προ-
κειμένου να σπουδάσει χρυ-
σοχόος, με σκοπό να αναλά-
βει στην συνέχεια το οικογε-
νειακό χρυσοχοείο στο κέντρο
της Αθήνας. Εγκατέλειψε τις
σπουδές του κι έκανε διάφο-
ρες δουλειές, ώσπου τον ανα-
κάλυψε ο Γάλλος σκηνοθέτης
Λουί Ζουβέ να παίζει ως κομ-
πάρσος σε θεατρική παράστα-
ση.Εμφανίστηκε στο θέατρο
Ατενέ  και το καλοκαίρι του
1938 επέστρεψε στην Ελλά-
δα, ξεκινώντας πλέον καριέρα
ηθοποιού. Για τη θεατρική του
παρουσία, χαρακτηρίστηκε ως
ένας «υπέροχος ηθοποιός ρυθμού, με σπάνια αίσθηση του θεατρικού
χρόνου, τέλεια κατοχή των εκφραστικών μέσων». Γνωστός στο ευρύ κοι-
νό όμως έγινε μέσα από τους ρόλους του στον κινηματογράφο. Διακρί-
θηκε στο ρόλο του ώριμου, πλούσιου και γυναικά με τις ταινίες Ο άν-
θρωπος που έσπαγε πλάκα, Η Βίλα των Οργίων, Τι 30, τι 40, τι 50, και
στο ρόλο  του «πατέρα» αρκετών γνωστών σταρ της εποχής (Η Αλίκη στο
Ναυτικό, Χτυποκάρδια στο θρανίο, Υιέ μου, υιέ μου κλπ). Η πρώτη του
θεατρική παράσταση στην Ελλάδα ήταν το καλοκαίρι του 1938 με τον
θίασο της Κατερίνας Ανδρεάδη στο έργο «Τα παράσημα της γριούλας»
του Φ. Μπάρυ και η τελευταία τον χειμώνα του 1978 με τον θίασο Λάμ-
πρου Κωνσταντάρα - Νίκου Ρίζου - Μάρως Κοντού στο μιούζικαλ «Τρε-
λές επαφές ρωμέικου τύπου» του Κώστα Πρετεντέρη. Παντρεύτηκε με
την ηθοποιό Γιούλη Γεωργοπούλου το 1945, με την οποία απέκτησε ένα
γιό, τον δημοσιογράφο και βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος
του χάρισε δυο εγγόνια, την Παυλίνα το 1974 και τον Λάμπρο το 1979
και σε δεύτερο γάμο τη Φιλιώ Κεκάτου το 1971. Τα τελευταία χρόνια τα
πέρασε στην Βάρκιζα. Πέθανε το 1985. Το 2008 ένα θέατρο στο Αιγά-
λεω ονομάστηκε «Θέατρο Λάμπρος Κωνσταντάρας» σε αναγνώριση της
συνεισφοράς του στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. =
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]Μετά από πολλά χρόνια, οι τέσσερις μεγάλοι διεκ-
δικητές του τίτλου φαίνονται να ξεκινούν με τις ίδιες

αξιώσεις για την κατάκτηση της κορυφής. Η ενίσχυση του
ρόστερ, η αποδυνάμωση του ισχυρού Ολυμπιακού, η σο-
βαρότητα σε ΠΑΟ – ΠΑΟΚ και οι ηχηρές μετεγγραφές της
ΑΕΚ, προμηνύουν έναν μαραθώνιο με στόχο την κούπα.
Θα είναι όμως έτσι;

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ προβληματικά τη σεζόν,
όταν μέσα στο καλοκαίρι αποκλείστηκε από την Χαποέλ
Μπερ Σεβά και στη συνέχεια πέρασε με δυσκολία από την
Αρούκα. Εν μέσω αλλαγών στον πάγκο και μετεγγραφών
τελευταίας στιγμής, κατάφερε να σχηματίσει ένα δυνατό
σύνολο με τον Όσκαρ Καρντόζο, τον πάντα επικίνδυνο
γκολτζή, να αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα. Σαφώς ο
Ολυμπιακός δεν αποτελεί το φόβητρο που αποτελούσε
παλαιότερες χρονιές αλλά δεν παύει να αποτελεί το φαβορί
για τον τίτλο. 

Κακά τα ψέματα, η ομάδα του Πειραιά έχασε πολλούς
«πόντους» από τον αποκλεισμό της Ευρώπης και έδωσε
δικαιώματα στους άλλους τρεις διεκδικητές να κάνουν
όνειρα τίτλου. Φτάνοντας στην τρίτη αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος και παρά την εντυπωσιακή πρεμιέρα, ο Ολυμ-
πιακός έχει προβληματίσει αφού έχει φανερά προβλήματα
στην άμυνα (χωρίς λύσεις μάλιστα) ενώ ο Καρντόζο θέλει
ακόμη χρόνο για να προσαρμοστεί. Ο Μπέντο φαίνεται
όμως να κάνει καλή δουλειά και να βλέπει συστήματα και
τακτικές έχοντας ως γνώμονα και τη δικαιοσύνη,
αφήνοντας για κάποια ματς εκτός τον Φορτούνη που έδει-
χνε δείγματα χαλάρωσης.

Ο Παναθηναϊκός, κρατώντας και επενδύοντας και φέτος
στον Στραματσόνι, έκανε 10 ενδεκαδάτες μετεγγραφές
δίνοντας το σύνθημα της αλλαγής. Με δυνατά του χαρτιά
τον Λεντέσμα και τον Μπεργκ, στοχεύει φέτος μόνο στην
κορυφή κάτι που φαίνεται και από το δυναμικό ξεκίνημα
στο πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι», παρόλο που δεν είχαν τις
περιπέτειες της ΑΕΚ, πέρασαν και αυτοί μια δύσκολη τε-
τραετία με οδυνηρούς αποκλεισμούς, τιμωρίες έδρας και
κακές πορείες στο πρωτάθλη μα. Πλέον όλα αυτά δείχνουν
να ανήκουν στο παρελθόν και ο ΠΑΟ φαίνεται συγκεν-

τρωμένος στη διεκδίκηση του τίτλου. Μεγάλο στοίχημα θα
αποτελέσουν τα ντέρμπι, που πέρσι έδειξαν το αδύναμο
σημείο του Ιταλού τεχνικού. Αναμένουμε.

Η ΑΕΚ έχει επιστρέψει για τα καλά στα «σαλόνια» της
Σούπερ Λιγκ και δείχνει ότι μπορεί να κοιτάξει κατάματα
κάθε ομάδα. Μπορεί να αποκλείστηκε νωρίς από την ανώ-
τερη Σεντ Ετιέν αλλά το φετινό ρόστερ δίνει υποσχέσεις
και ελπίδες σε φιλάθλους και διοίκηση. Για πρώτη φορά
μετά από πολλά χρόνια, η ΑΕΚ είναι πλήρης σε όλες τις
γραμμές του γηπέδου έχοντας μάλιστα ίσως την καλύτερη
άμυνα στην Ελλάδα με Λέσκοτ και Τσιγκρίνσκι. Ο Λέσκοτ,
μπορεί να μην έχει βρει ακόμη τα πατήματά του αλλά η εμ-
πειρία του είναι αδιαμφισβήτητη. Από την άλλη ο
Τσιγκρίνσκι είναι απροσπέλαστος ενώ καθοδηγεί και όλη
την ομάδα. 

Το φετινό ρίσκο της ΑΕΚ θα είναι ο Τιμούρ Κετσπάγια.
Ένας προπονητής που δεν έχει παραστάσεις από μεγάλα
πρωταθλήματα όπως για παράδειγμα είχε ο Γκουστάβο
Πογιέτ και αποτέλεσε μια λύση ανάγκης μετά το φιάσκο
του Μοντανιέ. Ο Γεωργιανός κόουτς, αυστηρός και δίκαιος
θα πρέπει να αφήσει το αμυντικό του παρελθόν ως
σύστημα και να εφαρμόσει κάτι πιο επιθετικό, αν θέλει η
ΑΕΚ να φτάσει στον πολυπόθητο τίτλο. Κλειστές άμυνες
θα περιμένουν την ΑΕΚ για ακόμη μια χρονιά και αυτό είναι
κάτι που πρέπει να προβληματίζει. Παρόλα αυτά, ο Κε-
τσπάγια έχει αμέτρητες επιλογές για τη μεσοεπιθετική
γραμμή και απλώς πρέπει να ενώσει τα κομμάτια του παζλ.
Αν αποτύχει, θα έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης.

Ανεβαίνοντας στην Βόρεια Ελλάδα, ο… σιωπηλός διεκ-
δικητής, ΠΑΟΚ κινήθηκε γρήγορα στη μετεγγραφική πε-
ρίοδο και έχει μπει στην κούρσα του πρωταθλήματος φορ-
τσάτος και ουσιαστικός. Τα θετικά δείγματα ήρθαν κιόλας
από τα προκριματικά της Ευρώπης, με τον Βλάνταν Ίβιτς
να παρουσιάζει μια μεστή ομάδα που δεν έχει τίποτα να
ζηλέψει από τους άλλους τρεις «μεγάλους». 

Ένα ακόμη πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει με ευχή
όλων την υγεία των ποδοσφαιριστών και την «κα-
θαρή» ματιά των διαιτητών που τόσο έχουν ταλαι-
πωρήσει το ποδόσφαιρό μας.

Αυτό το πρωτάθλημα 
ποιος θα το πάρει;

ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ
ΓΚΑΝΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΜΟΥΧΑΜΠΕΤΙΑ

Ευτυχώς που 
υπάρχουν Κινέζοι…
]Η επιστροφή των Ελλήνων ολυμπιονικών στο αεροδρόμιο

Ελευθέριος Βενιζέλος, έφερε χαμόγελα και δάκρυα χαράς
στους παρόντες αλλά και σε όλους όσους παρακολούθησαν τον
άθλο των νικητών. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα, ο επαγ-
γελματικός αθλητισμός είναι μια δύσκολη μάχη με πολλά εμπόδια.
Εγκαταστάσεις που αποθαρρύνουν, δυσεύρετες χορηγίες και
πλήρης εγκατάλειψη από το κράτος. 

Παρόλα αυτά όλοι οι αθλητές που βρέθηκαν στο Ρίο,
κατάφεραν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό με όλα τους τα
ψυχικά αποθέματα. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις ελληνικών
εταιρειών, μια εταιρεία ήταν αυτή που αποτυπώθηκε περισσότερο
στα μάτια των θεατών. Και μαντέψτε: Δεν είναι ελληνική!

Η 361ο, ήταν η κινέζικη εταιρεία που παρείχε αθλητικό υλικό
στους έλληνες αθλητές και στήριξε από την αρχή τις προσπάθειές
τους. Η εταιρεία που μετρά μόλις 10 χρόνια ζωής είναι η Νο 2
στη χώρα της (στον συγκεκριμένο τομέα) αλλά με βήματα σαν
και αυτό της χορηγίας σε ένα τόσο μεγάλο event καταφέρνει τη
συνεχή άνοδό της. 

Το ερώτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους είναι
το γιατί δεν βρέθηκε μια ελληνική εταιρεία, όχι για να σχεδιάσει
τον εξοπλισμό των αθλητών αλλά για να προβληθεί στη συγκε-
κριμένη θέση της «φανέλας».  Αναμφισβήτητα, η 361ο δεν θα
είχε λάβει τόσο μεγάλη προβολή αν δεν υπήρχαν τα μετάλλια
αλλά στην ουσία αυτό ήταν ένα επενδυτικό ρίσκο για να δοθούν
τα χρήματα της χορηγίας. 

Μήπως τελικά ΚΑΜΙΑ ελληνική εταιρεία δεν πίστευε ότι
μέσα από το ελληνικό χάος θα προκύψουν τόσοι Έλληνες
στο βάθρο;
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Προσκύνημα 
στην Κύζικο  25/8

]Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος, χοροστά-
τησε, της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας για την εορτή

της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στα ερείπια της
ιστορικής Πατριαρχικής Μονής Φανερωμένης Κυζίκου, συνλει-
τουργούντων του Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου
κ.Στεφάνου και του Επισκόπου Αλικαρνασσού κ.Αδριανού, ενώ
παρών ήταν και ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ.Μάξιμος, ο οποίος
είχε αναλάβει την διοργάνωση της πανήγυρης. Η Κύζικος ( Ban-
dirma) ήταν μέχρι το 1922, μία σημαντική πόλη της Προποντί-
δας. Πολλοί οι προσκυνητές με ρίζες από την Αρτάκη, την Πέ-
ραμο, φυσικά την Κύζικο αλλά και Ομογενείς της Πόλης, παρα-
κολούθησαν με ευλάβεια και συγκίνηση, για δεύτερη συνεχή
χρονιά την Θεία Λειτουργία, στα εννιάμερα της Παναγίας, στο
ιστορικό αυτό Μοναστήρι. 

Επιτυχές το «Γαβούστιμα»
των Καππαδοκών  26/8

]Ο τοπικός Μικρασιατικός Σύλλογος Βουναίνων, της Λάρι-
σας,  ανέλαβε φέτος τη μεγάλη ευθύνη της πραγματοποί-

ησης του 18ου ‘’Γαβουστίματος’’, της μεγάλης ετήσιας συνάν-
τησης των Καππαδοκών. Στις καθιερωμένες διήμερες ετήσιες
εκδηλώσεις, φέτος προστέθηκαν οι βραβεύσεις μαθητών της
περιοχής  σε διαγωνισμό δοκιμίου για τον ξεριζωμό αλλά και οι
διαλέξεις του βουλευτή Μάξιμου Χαρακόπουλου και του ιστορι-
κού ερευνητή Κωνσταντίνου Νίγδελη, ενώ στο προαύλιο του πα-
λιού δημοτικού σχολείου φιλοξενήθηκε μια πολύτιμη λαογρα-
φική συλλογή. Κατά την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων, συμ-
μετείχαν συνολικά 12 χορευτικά Συλλόγων ενώ ρόλο παρου-
σιαστή είχε ο ιστορικός Κωνσταντίνος Νίγδελης, βαθύς γνώστης
της ιστορίας και λαογραφίας της Καππαδοκίας. Η δεύτερη και τε-
λευταία βραδιά με πρωτοβουλία του προέδρου του Συλλόγου
Ηλία Αθαναηλίδη, αφιερώθηκε  στη μνήμη του Καππαδόκη από
τη Σινασό, Σπύρου Ισόπουλου και έγιναν οι βραβεύσεις των Μά-
ξιμου Χαρακόπουλου, Αννας Χατζησαβίδου και Αναστάσιου Πό-
ποτη για την προσφορά τους στην υλοποίηση των εκδηλώσεων
καθώς και  του καθηγητή Μαρκ Γιάνσεν  ο οποίος διάβασε κεί-
μενα στα ιδιώματα του Μιστί και των Φαράσων.

Εκπαιδευτικές δράσεις
στην Σμύρνη  29/8

]Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χίου «Αδαμάντιος Κοραής» στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της διοργάνωσε δύο εκπαι-

δευτικές δράσεις στην Ορθόδοξη Κοινότητα Σμύρνης. Στην
πρώτη, παρουσιάστηκε στα παιδιά, που εκτός από τα ρωμιόπου-
λα ήταν παιδάκια απ’ την Γεωργία, την Ρωσία και την Τουρκία,
δράση με θέμα τη βιβλιοφιλία, ενώ στη δεύτερη, παρουσιάστη-
κε παιδικό βιβλίο και τα παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά
παιχνίδια. Και οι δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Αμ-
φιθέατρο, που παραχώρησε ο Δήμος Σμύρνης.Την όλη ευθύνη
και επιμέλεια των δράσεων είχε η Ανατολή Βροχαρίδου, μέλος
του Ε.Σ, εκπαιδευτικός και υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων της
Α/θμιας Εκπ/σης Χίου, ενώ από πλευράς της Διοίκησης της Βι-
βλιοθήκης παρέστησαν ο πρόεδρος, Κώστας Μερούσης και η
προϊσταμένη, Άννα Χαζίρη. Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν με-
ταξύ άλλων, η Γενική Πρόξενος Σμύρνης, Αργυρώ Παπούλια, ο
Βουλευτής Χίου, Ανδρέας Μιχαηλίδης και η Γενική Γραμματέας
της Ορθόδοξης Κοινότητας και Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού
και Μορφωτικού Συνδέσμου Σμύρνης, Αθηνά Σαμόγλου. 

Συναυλία μνήμης
στη Χάλκη 6/9

]Μια ξεχωριστή συναυλία πραγματοποιήθηκε, στον κήπο
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, στη μνήμη του αεί-

μνηστου Νικηφόρου Μεταξά. Υπό το φως των αστεριών και σε
άκρως νοσταλγική και συγκινητική ατμόσφαιρα, η Βασιλική Πα-
παγεωργίου , σύζυγος του αείμνηστου Νικηφόρου Μεταξά και
ερμηνεύτρια, τραγούδησε με τη μελωδική φωνή της το τελευ-
ταίο άλμπουμ που ηχογράφησαν μαζί και κυκλοφόρησε στην
Ελλάδα και στην Τουρκία με τίτλο ‘’Ελληνοτουρκικά’’, αλλά και
κομμάτια από την ελληνική μουσική κληρονομιά όπως Χατζι-
δάκι, Τούντα κ.α. Μαζί της ο Κλέων Αντωνίου στην κιθάρα, ο
Μιχάλης Νικόπουλος στο μπουζούκι, ο Engin Arslan στο σάζι,
τη λάουτα και τον τζουρά και ο Χρυσόστομος Μπουκάλης στο
κοντραμπάσο. Κατάμεστος ο φιλόξενος χώρος της Θεολογικής
Σχολής από πλήθος ομογενών, επισκεπτών από την Ελλάδα και
Τούρκων φίλων της μουσικής που συνδέει τους λαούς. Η Βα-
σιλική Παπαγεωργίου ευχαρίστησε τον Σεβασμιότατο Μητρο-

πολίτη Προύσης και ηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυ-
ροπηγιακής Μονής της Αγίας Τριάδος Χάλκης, κ. Ελπιδοφόρο
Λαμπρινιάδη, ο οποίος παραχώρησε για δεύτερη φορά την κή-
πο της σχολής για μια τέτοια εκδήλωση. 

Επετειακή εκδήλωση
προς τιμήν της Α.Θ.Π. 
κ.κ Βαρθολομαίου 7/9

]Στην «προσφυγική» ενορία του Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Αλε-
ξανδρουπόλεως πραγματοποιήθηκε  για έκτη χρονιά η

πρώτη από τις εκδηλώσεις υπό τον τίτλο «Μνήμες… Ελπίδες».
Στην έναρξη των εκδηλώσεων, που εμπνεύστηκε και υλοποιεί
κάθε χρόνο ο ιερατικός προϊστάμενος του ναού αρχ. Χαρίτων
υπό την ευχή και ευλογία του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως
κ. Άνθιμου, μάλιστα φέτος τίμησε με την παρουσία του και ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος. Πλή-
θος κόσμου, όχι μόνο από την Αλεξανδρούπολη αλλά και την Κο-
μοτηνή, βρέθηκε στον ιερό ναό, προκειμένου να παρακολουθή-
σει την κεντρική ομιλία του θεολόγου, εκκλησιαστικού ιστορι-
κού και νομικού κ. Ιωάννη Ελ. Σιδηρά η οποία ήταν αφιερωμένη
στη ζωή και το έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολο-
μαίου και είχε ως θέμα το «Ιωβηλαίον ευκλαιούς και τετιμημένης
εικοσιπενταετούς πατριαρχείας Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρ-
θολομαίου Α’ (1991-2016). Από την Ίμβρο στο Φανάρι και στην
Οικουμένη όλη». Πριν την έναρξη της ομιλίας χαιρετισμό απηύ-
θυνε και η Πρόεδρος του Ελληνομουσείου Αίνου κ. Στέλλα Κλα-
δαρά, ενώ προηγήθηκε και η κοπή πίτας για τα 25χρόνια πα-
τριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. 

Εκδήλωση στην καρδιά 
του Πέρα 20/9

]Το Ζωγράφειο Γυμνάσιο-Λύκειο, με την ευκαιρία της
έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποίησε μια

ξεχωριστή εκδήλωση, η οποία, εκτός από το ότι σηματοδότησε
την έναρξη των μαθημάτων, έδωσε και μια νότα χαράς και αι-
σιοδοξίας σε όλους καθώς γιορτάζει τα 123α γενέθλια του. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του Ζωγραφείου,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ
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παρουσία του Γενικού Προξένου της Πόλης κ. Ευάγγελου Σέ-
κερη, καθηγητών, μαθητών, αποφοίτων της σχολής και φίλων
του ιστορικού σχολείου. Η χορευτική ομάδα του Ζωγραφείου
με την καθηγήτρια χορού, Meltem Telli,  επιδόθηκαν σε χορευ-
τικές φιγούρες βαλς, ενώ ο Σωκράτης Κιρόπουλος με την συμ-
μετοχή ενός καλλιτέχνη, πραγματοποίησε εντυπωσιακές ταχυ-
δακτυλουργικές ασκήσεις, στις οποίες, με τη χρήση ειδικών ρά-
βδων φωτός, σχηματιζόταν τα σύμβολα του Ζωγραφείου . Ο
δραστήριος και ακούραστος διευθυντής του σχολείου, Γιάννης
Δεμιρτζόγλου, στην ομιλία του μεταξύ άλλων πέρασε μηνύμα-
τα  για ειρήνη, αγάπη και αλληλεγγύη στους χαλεπούς καιρούς
που ζούμε, ευχήθηκε σε όλους καλή σχολική χρονιά. Εντυπω-
σιακή ήταν  η ελευθέρωση 123ων μπαλονιών, όσα και τα χρό-
νια λειτουργία του Ζωγραφείου, στον ουρανό του Πέραν, ενώ
η εορταστική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χορό και γευστικές
απολαύσεις από τον πλούσιο μπουφέ. 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

Ερμού & Νίκης 1, Σύνταγμα S210 3213959 
Αγ. Αλεξάνδρου 5, Εμπορικό Κέντρο Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο 210 9840733, Faχ 210 9840373 

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

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

Μια «μεγάλη αγκαλιά» 
για την Παιδούπολη 5/9

]Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συνδέ-

σμου Παιδουπόλεως και
Στέγης Νεανίδων της
Πρώτης προσκλήθηκε
από τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Νεαπόλε-
ως και Σταυρουπόλεως
κ.Βαρνάβα και την διευ-
θύντρια των κατασκη-
νώσεων, Μαρία Χαραλαμπίδου, στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής. Η κα-
τασκήνωση βρίσκεται στην περιοχή Ποσείδι, στο πρώτο πόδι της Χαλκι-
δικής και λειτουργεί υπό αιγίδα της Μητρόπολης, καθ’όλη την θερινή πε-
ρίοδο, φιλοξενώντας παιδιά όλων των ηλικιών, ανά συγκεκριμένα χρο-
νικά διαστήματα. Ο καταπράσινος χώρος της κατασκήνωσης που απλώ-
νεται από το δάσος και τελειώνει στην παραλία, διαθέτει μεγάλες άνετες
σκηνές,  χωρητικότητας 10-12 ατόμων σε κάθε μία με αναπαυτικά κρε-
βάτια. Το τμήμα της τροφοδοσίας, των νεαρών φιλοξενουμένων το

έχουν αναλάβει  μαγείρισσες, οι
οποίες εργάζονταν εθελοντικά
όλο το καλοκαίρι στην κατασκή-
νωση, ετοιμάζοντας καθημερι-
νά, γεύματα για 150-200 παι-
διά.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν
εκτός από την ξενάγηση στις εγ-
καταστάσεις, η ενημέρωση και
συλλογή χρήσιμων πληροφο-
ριών από την δραστήρια διευ-

θύντρια τους και την Ομάδα της, για την σωστή λειτουργία του χώρου
και φυσικά η λήψη δοκιμασμένων τακτικών επιτυχίας άμεσα
εφαρμόσιμων στην Παιδούπολη της Πρώτης. 

Το πρόγραμμα είχε τα πάντα, από ξενάγηση στους χώρους, από τον
Σεβασμιότατο και διάλεξη Του σχετική με την νεολαία και με τις οικογε-
νειακές σχέσεις παιδιών -γονιών, εφήβων -γονέων, μέχρι εορταστικό
δείπνο προετοιμασμένο με αγάπη από τις εθελόντριες μαγείρισσες και
βραδινή καντάδα από την χορωδία της Μαρίας Χαραλαμπίδου έως γευ-
σιγνωσία γλυκών και καλλιστεία για την ανάδειξη της  ‘’Μıss Kατασκή-
νωση’’. Παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στην προσκεκλημένη ομάδα να
παρακολουθήσει από κοντά  και μέρος από το πρακτικό κομμάτι της κα-
τασκήνωσης , με την συμμετοχή 135 γυναικών - μητέρες που θα περ-
νούσαν ένα κατασκηνωτικό τριήμερο στις εν λόγω εγκαταστάσεις. 

]Με χαρά επέστρεψαν στα σχολικά θρανία οι 30
μαθητές των σχολείων της Ίμβρου. Το πρώτο

κουδούνι χτύπησε για τους μικρούς αλλά και τους νε-
αρότερους μαθητές που έγιναν δεκτοί με αγάπη, από
τους δασκάλους τους αλλά και τους θεσμικούς φο-
ρείς της ομογενειακής Κοινότητας του νησιού. Κατά
την φετινή σχολική χρονιά, που μόλις ξεκίνησε για
όλα τα σχολεία της Τουρκικής επικράτειας, θα παρα-
κολουθήσουν τα μαθήματα, 8 μαθητές δημοτικής εκ-
παίδευσης και 22 μαθητές στο γυμνάσιο του νησιού.
Καλή πρόοδο στα παιδιά και καλή δύναμη στους δα-
σκάλους τους εύχομαι διότι η Ίμβρος μέσα από τις ιδι-
αιτερότητες της έχει την ανάγκη συμπαράστασης
όλων μας. 

Χτύπησε «το κουδούνι» στην Ίμβρο 21/9
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

]To Σχοινούδι τη δεκαετία του
1960 ήταν το μεγαλύτερο χω-

ριό της Τουρκίας με 1200 σπίτια και
2900 κατοίκους περίπου. Ένας τόπος
που έσφυζε από ζωή όπως χαρακτη-
ριστικά περιγράφει μεταξύ άλλων, σε
κείμενο του ο Νικόλαος Λαφιατής, τέ-
ως πρόεδρος του Συλλόγου Αλλη-
λεγγύης και Αλληλοβοήθειας Σχοι-
νουδίου, που ιδρύθηκε το 2013. «Στις
γειτονιές, στα αλώνια, στα κτήματα,
στα παιχνίδια των παιδιών, στα πει-
ράγματα των μεγάλων, δίνοντας ένα
τόνο ανάλαφρο, χαρούμενο στην κα-
θημερινότητα μας. Η διασκέδαση λοι-
πόν αποτελούσε αναπόσπαστο κομ-
μάτι στη ζωή αυτού του τόπου, συνε-
χίζει. Οι γεννήσεις, οι βαφτίσεις, οι
γάμοι, τα πανηγύρια, τα γλέντια που
γίνονταν όταν οι νέοι μας έφευγαν
φαντάροι, αλλά και το λιομάζωμα, ο
τρύγος, το θέρος, οι μεταμφιέσεις τις
απόκριες, οι κούνιες στο μεγάλο πλά-
τανο την ημέρα των Βαΐων, οι συναν-
τήσεις στα καζίνα, οι αγώνες στο γή-
πεδο ποδοσφαίρου, οι περίπατοι των
χωριανών στα λιβάδια και τόσα άλλα,
ήταν ευκαιρίες να γεμίζει το χωριό
με γέλια και χαρές. Να διασκεδάζουν
οι άνθρωποι, να εκτονώνονται από
την καθημερινότητα και να έρχονται
πιο κοντά». 

Το 1963 η άνθιση στο Σχοινούδι εί-
χε πλέον φτάσει στο απόγειο της και
τίποτα δεν προμήνυε τα μαύρα
χρόνια που θα ακολουθούσαν. «Στη
σήμερον ημέρα τα κατοικημένα
σπίτια υπολογίζονται πάνω από 50

και οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού
γύρω στους 100 σε αριθμό», μας λέει
η νεοεκλεγείσα πρόεδρος του Συλ-
λόγου, Άννα Κουτσομάλλη. «Καθώς
γίνεται κατανοητό οι άνθρωποι είναι
λίγοι και σκόρπιοι και τα ερείπια ανα-

ρίθμητα και διάσπαρτα παντού, τα τε-
λευταία δε χρόνια οι αυξανόμενες
ανάγκες αυτού του παραμελημένου
χωριού, είναι πολλαπλές». Ο χώρος
που στεγάζεται ο δραστηριοποιημέ-
νος Σύλλογος παραχωρήθηκε από
τον Τάκη Κοτζίνη. Τα έργα ανακατα-
σκευής ολοκληρώθηκαν την περα-
σμένη άνοιξη και τα εγκαίνια πραγ-
ματοποιήθηκαν από τον Οικουμενικό
Πατριάρχη, στις 19 Αυγούστου. Η
ανακατασκευής του κτιρίου μαζί με
τον εξοπλισμό, έφτασε στο ύψος των
279.000 λιρών. Ο Σύλλογος μέχρι
στιγμής έχει καταβάλει το ποσό των
135.000 λιρών. Από αυτά, 30.000€
προσέφερε ως επιχορήγηση ο Δήμος
Νέας Σμύρνης, με εισήγηση του
πρώην Δημάρχου Γεωργίου Κουτε-
λάκη, 15.000 λίρες προσέφερε, η οι-
κογένεια του Σωτήρη Χριστάκη,
7.350 ευρώ προέρχονται από εκδη-
λώσεις που έγιναν σε Αθήνα και
Ίμβρο και τα υπόλοιπα χρήματα από
άλλους δωρητές. Βέβαια υπολείπον-
ται 144.000 λιρών προκειμένου να
εξοφληθεί ο εργολάβος οπότε η συ-
νεισφορά όλων είναι πολύτιμη.
Ακόμη και η εγγραφή ως μέλους με
το ποσό των 20 λιρών, είναι μια βοή-
θεια. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:
Η ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς του τόπου. Η αναβίωση
των εθίμων και παράλληλα η διάσω-

ση και διάδοση τους. Η όποια προ-
σφορά στους συγχωριανούς και
στους συμπατριώτες που έχουν
ανάγκη και τέλος η διοργάνωση συ-
νεστιάσεων, συναυλιών, χορών, θε-
ατρικών παραστάσεων, εκθέσεων,
αθλητικών δραστηριοτήτων, εκδρο-
μών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με
σκοπό τη διατήρηση αλλά και ανά-
πτυξη της επαφής μεταξύ των μελών.
«Οι στόχοι του Συλλόγου έχουν να
κάνουν με τον πολιτισμό του τόπου,
την αλληλεγγύη και την αλληλοβοή-
θεια των συνανθρώπων μας μέσα
στο πλαίσιο της συλλογικής δράσης
και ανάπτυξης» δηλώνει η νέα πρό-
εδρος, Άννα Κουτσομάλλη, η οποία
στην παρούσα φάση, με όραμα, γνώ-
σεις και αγάπη, προσπαθεί να εξοπλί-
σει τον χώρο αυτό θέτοντας προσω-
πικό στόχο, σταδιακά, να αυξήσει τα
εγγεγραμμένα μέλη αποκτώντας με
αυτό τον τρόπο την δυνατότητα υλο-
ποίησης όλων των παραπάνω έχον-
τας στο πλευρό της τους θεσμικούς
φορείς και τους κατοίκους της
Ίμβρου. Μετά τις τελευταίες αρχαιρε-
σίες το νέο ΔΣ αποτελούν οι Πρό-
εδρος, Άννα Κουτσομάλλη, Αντιπρό-
εδρος, ο Ιωακείμ Ρεκτσίνης, Γραμμα-
τέας, ο Θανάσης Καραδημήτρης, Τα-
μίας, ο Βασίλης Πινηρος και Μέλος,
ο Νικόλαος Λαφιατής.

Τιμητική ομιλία για την
Ιουλιανή Χρυσοστομίδου
] Ομιλία με θέμα «Διδάσκοντας το Βυζάντιο στο Λονδίνο:
Σκέψεις και αναπολήσεις από τη ζωή και το έργο της διακε-
κριμένης Κωνσταντινουπολίτισσας Βυζαντινολόγου Ιουλια-
νής Χρυσοστομίδου (1928-2008)» θα πραγματοποιήσει ,
ο Δρ. Αλέξης Αλεξανδρής, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου
2016, 7μμ., στο Πνευματικό Κέντρο Ενώσεως Κωνσταντι-
νουπολιτών, στην Αθήνα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με το κα-
λοσώρισμα και την παρουσίαση του διακεκριμένου ομιλητή,
από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Νικόλαο Οζούνογλου
και θα ακολουθήσει χαιρετισμός από τον Δρα Χαράλαμπο
Δενδρινό, Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου, Κολλέγιο
Royal Holloway, του Πανεπιστημίου Λονδίνου. Η Ιουλιανή
Χρυσοστομίδου γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη το 1928
και ήταν απόφοιτος του Ζαππείου Παρθεναγωγείου. Το
1950 ταξίδεψε στην Αγγλία για να ακολουθήσει ανθρωπι-
στικές σπουδές.

Η Ιουλιανή Χρυσοστομίδου υπήρξε διακεκριμένη επιστή-
μων και αφοσιωμένη Δασκάλα που ενέπνευσε γενεές φοιτη-
τών. Κ.Π.

] Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου εξέλεξε παμψηφεί, ως βοηθό
Επίσκοπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, τον
Αρχιμανδρίτη Κύριλλο Συκή, μέχρι πρότινος
Ιερατικό Προϊστάμενο της Ορθόδοξης Κοι-
νότητας Σμύρνης. Ο κ. Κύριλλος  φέρει τον
τίτλο του Επισκόπου Ερυθρών και θα είναι
στην διάθεση του νέου Ποιμενάρχη της
Σμύρνης κ.Βαρθολομαίου. Η χερσόνησος
της Ερυθραίας για πρώτη φορά μετά το
1922 έχει και πάλι Επίσκοπο στην περιφέ-
ρεια της, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές
Τσεσμέ, Αλάτσατα, Αγριλιά, Καράμπουρνα
και φυσικά τις Αρχαίες Ερυθρές. Πραγμα-
τοποιήθηκε ήδη η πρώτη προσκυνηματική
επίσκεψη του Θεοφιλέστατου ψηφισμένου
Επισκόπου της «πάλαι ποτέ διαλαμψάσης’’
ιστορικής Επισκοπής Ερυθρών, η οποία συ-
στάθηκε τον 5ο αιώνα, ως 30η στις 36 Επι-
σκοπές της Μητρόπολης Εφέσου. Η χειρο-
τονία του κ.Κυρίλλου έγινε στη Σμύρνη από
τον Οικουμενικό Πατριάρχη στις 25 Σε-
πτεμβρίου.

Κ.Π.

«Τιμή» στον νέο 
Επίσκοπο Ερυθρών 
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]Το βιβλίο, Ρωμιοί της
Πόλης, είναι μία κατάθε-

ση ψυχής και βιωμάτων του
πρωτοπρεσβυτέρου, Δοσίθεου
Αναγνωστόπουλου, υπεύθυ-
νου του Πατριαρχικού Γραφεί-
ου και του Γραφείου Τύπου
του Οικουμενικού Πατριαρχεί-
ου και εφημέριου του
Ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου στα Ταταύλα. Πρόκειται
ουσιαστικά για μία τετραλογία
όπου στο πρώτο στην σειρά
βιβλίο, με τίτλο «Το Τέλος της
Μπαλάντας», ο συγγραφέας

υπογράφει την τετραλογία με το
λαϊκό του όνομα, Χρήστος. Το βιβλίο εκδόθηκε από τον ελ-
ληνικό οίκο της Πόλης «Ιστός» σε επιμέλεια Χάρη Θεοδω-
ρέλη-Ρήγα και  Αντώνη-Φοίβου Νομικού. Από τον ίδιο οί-
κο  κυκλοφορεί το δεύτερο βιβλίο της τετραλογίας , με τίτλο
«Αναβολές και Κατήφοροι»,  ενώ τα υπό έκδοση επόμενα
δύο βιβλία θα έχουν  τίτλο «Το Παραθύρι του Βορριά» και
το τέταρτο «Όσοι Έφυγαν και Όσοι Έμειναν».

]Το Πάτημα του Έλληνα είναι η νέα έκδοση που μόλις
κυκλοφόρησε με αφορμή τη ζωή του μαρτυρικού Μη-

τροπολίτη, Χρυσόστομου Σμύρνης, όπως αποτυπώνεται στο
βιβλίο της Ελένης Σβορώνου. Η συγγραφέας αναφέρεται

στον προσωπικό βίο, τον
τόπο καταγωγής, την ατμό-
σφαιρα της εποχής του
Μάρτυρα της Πίστης, ενώ
παραθέτει μαρτυρίες,
αναμνήσεις, αφηγήσεις,
εντυπώσεις και ερωτήμα-
τα που γεφυρώνουν το
χτες με το σήμερα και το αύριο.

]Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Μανώλη Καρπάθιου με
τίτλο  ‘’ ΚΛΑΣΙΚΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ-

ΛΗΣ ‘’ ,  που  περιλαμβάνει  κλασικά έργα Ρωμηών συνθετών
της Πόλης, σε Βυζαντινή μουσική σημειογραφία και δακτυ-

λοθετημένα για το κανόνι. Οι
σπουδαίοι  αυτοί Ρωμηοί
μουσικοί,  με  την έμπνευση
τους,  δημιούργησαν  μονα-
δική  πνευματική κίνηση
διατηρώντας την  παράδο-
ση  του  Βυζαντίου  δίνον-
τας  ταυτόχρονα  τη  σκυτά-
λη  στους  σημερινούς  ερ-
μηνευτές  και  συνθέτες
της  λόγιας  παράδοσης. Το
βιβλίο κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Νεκτάριος Πανα-
γόπουλος. 

]Το θαύμα στο Ακρω-
τήρι μόλις κυκλοφόρησε

από τις Πρότυπες Εκδόσεις
Πηγή. Η συγγραφέας Γεωργία
Κοτζαμπασάκη στο νέο της
πόνημα αναφέρεται σε μυθι-
κά πρόσωπα αλλά πραγματι-
κές καταστάσεις δύο ανθρώ-
πων που βίωσαν μοναδικές στιγμές ζωής, στο κόκκινο. Στιγ-
μές που όπως χαρακτηρίζει η συγγραφέας αποτελούν το
‘’θερμό επεισόδιο’’ που ίσως όλοι μας θα θέλαμαι να βιώ-
σουμε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας, και όταν όλη η
πλοκή διαδραματίζεται στην Κωνσταντινούπολη.

]ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ μια βιογραφία 1864-1920 του Her-
bert Adams Gibbons είναι ο νέος τίτλος που κυκλοφο-

ρεί απο τις εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ. Το βι-
βλίο προλογίζει ο Μίμης Ανδρουλά-
κης, ενώ την μετάφραση υπογράφει
ο Μιχάλης Κατσιμίτσης. Μέσα από
τις σελίδες του παρουσιάζονται η
ζωή και η δράση του Ελευθέριου
Βενιζέλου από την γέννηση του
έως τις παραμονές της Μικρασια-
τικής καταστροφής με το μάτι και
την γραφή του συγγραφέα που εί-
χε την χαρά να γνωρίσει από κον-
τά τον σπουδαίο πολιτικό άνδρα.

ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΕΤΑΛΙΔΗ

ΒΙΒΛΙΟ
επιλογές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ

]Είναι η δευτεροβάθμια οργάνωση των
Ποντιακών Σωματείων της Ελλάδος με

έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το έτος 2004
ύστερα από μακρά προπαρασκευαστική περίοδο
και υπό την επίμονη απαίτηση της κοινής γνώμης
των Ποντίων και εκπροσώπων εκατοντάδων
σωματείων για ενιαία, αξιόπιστη και αποτελε-
σματική έκφραση και εκπροσώπηση του οργα-
νωμένου ποντιακού χώρου.Το έτος 2002 εκ-
πρόσωποι 35 σωματείων συνήλθαν στα
γραφεία της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης και
εξέφρασαν τον προβληματισμό και ανησυχία
τους για την κατάσταση του οργανωμένου πον-
τιακού χώρου σε δεύτερο βαθμό και
αποφάσισαν για το θέμα αυτό την σύγκληση ευ-
ρείας συνδιάσκεψης όλων των σωματείων της
Ελλάδος. Στη συνδιάσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στις 15-12-2002 στην αίθουσα τελετών
της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ συμ-
μετείχαν εκπρόσωποι 186 σωματείων. Αποφα-
σίσθηκε ομόφωνα η δημιουργία μιας ομοσπον-
δίας ποντιακών σωματείων της Ελλάδος, αφού
προηγουμένως πραγματοποιηθεί οργανωτικό
Συνέδριο. Εκλέχθηκε 50μελής οργανωτική επι-
τροπή υπό τον Καθηγητή της Ιατρικής Γεώργιο
Παρχαρίδη, στην οποία ανετέθη εντολή να με-
ριμνήσει για την πραγματοποίηση του οργανω-
τικού συνεδρίου. Το Οργανωτικό συνέδριο έγινε
στις 27-28 Ιουνίου 2003 στην νέα αίθουσα τε-
λετών του Α.Π.Θ. Συμμετείχαν εκπρόσωποι 336
ποντιακών σωματείων και 300 παρατηρητές
από όλη την Ελλάδα. Έλαβαν τον λόγο 76 σύνε-

δροι και εγκρίθηκε σχέδιο καταστατικού για την
δημιουργία μιας ομοσπονδίας υπό την επωνυμία
Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε). Ορί-
σθηκε 19μελης προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
με πρόεδρο τον Καθηγητή της Ιατρικής Γεώργιο
Παρχαρίδη και Γενικό Γραμματέα τον Δικηγόρο

Κωνσταντίνο Γαβρίδη. Η Εύξεινος Λέσχη Θεσ-
σαλονίκης πρόσφερε στις εγκαταστάσεις της
δωρεάν στέγη στην Προσωρινή Διοίκηση και
έθεσε στην διάθεση της, την υλικοτεχνική υπο-
δομή της. Η Π.Ο.Ε έχει στην δύναμή της 433 πον-
τιακά σωματεία από όλη την Ελλάδα, αριθμός

που συνεχώς αυξάνεται.Υπό την ευθύνη αρχικά
της προσωρινής Διοίκησης και του εκλεγμένου
Δ.Σ. στη συνέχεια η Π.Ο.Ε. από το 2003 διοργα-
νώνει  και πραγματοποιεί στην πλατεία Αγίας Σο-
φίας στη Θεσσαλονίκη τις κεντρικές, πανελλα-
δικές, επετειακές εκδηλώσεις μνήμης και διεκ-
δίκησης της διεθνούς αναγνώρισης της γενο-
κτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού με ομιλητές
ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και προσωπικότητες
εγνωσμένου κύρους και διεθνούς βεληνεκούς.
Από το 2012 η Π.Ο.Ε  σε συνεργασία με τον
Σ.Πο.Σ Νότιας Ελλάδας και Νήσων διοργανώνει
παράλληλη εκδήλωση με υψηλού κύρους ομι-
λητές στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και
έχει κατορθώσει οι άνδρες της Προεδρικής
Φρουράς κατά την αλλαγή φρουράς που λαμ-
βάνει χώρα στην διάρκεια της εκδήλωσης  να
είναι ενδεδυμένοι με την ενδυμασία του Ποντίου
αντάρτη εθνικό σύμβολο του ποντιακού ελληνι-
σμού την περιώνυμη «Ζίπκα».Με επίμονο αίτημα
της Π.Ο.Ε περιελήφθη στην τελετή έναρξης των
Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα η πα-
ρουσίαση του πυρρίχιου χορού από ομάδα χο-
ρευτών του Σ.Πο.Σ Νότιας Ελλάδας και Νήσων.
Από το 2005 και κάθε καλοκαίρι οργανώνεται η
Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας από
την Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Παμ-
ποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος σε συνεργασία
με τον Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων της
Π.Ο.Ε που πραγματοποιείται η συνάντηση. Πρό-
εδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος
είναι ο Χρήστος Δημήτριος Τοπαλίδης, ενώ Πρό-
εδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας
της Π.Ο.Ε  είναι ο Γρηγόρης Κεσαπίδης 

HTTP://WWW.POE.ORG

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Ο.Ε)
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ΝΕΗΛΥΣ / Αναστασία Φράγκου/ 
ποικιλία : Μαλαγουζιά / Αττική. 
Η Αναστασία Φράγκου εγκλώβισε στη φιάλη Νέηλυς, λευκό ξηρό
κρασί από την ποικιλία μαλαγουζιά, όλα όσα αναζητά μια νέα
γυναίκα σε ενα ποτήρι λευκό κρασί.  Αρώματα, φρεσκάδα και
γοητεία στη γεύση. Το Νέηλυς διαθέτει εκφραστική μύτη, με
αρώματα ανοιξιάτικων λουλουδιών, τριαντάφυλλου, μάνγκου,
μοσχολέμονου και μέντας. Στο στόμα η γεύση του άκρως γοη-
τευτική, πλαισιώνεται από σπιρτάδα και  γενναιόδωρα από αρώ-
ματα φρούτων και λουλουδιών. Κρασί που μοσχοβολά κομψό-
τητα και φινέτσα. Συνοδεύει ψητά θαλασσινά, μαλάκια σχάρας,
πουλερικά, ζυμαρικά με σάλτσα πέστο, ριζότο θαλασσινών ή λα-
χανικών,  τραγανά λαχανικά, κολοκυ-
θοανθούς, γιαπράκια, τρυφερές σαλά-
τες, άπαχα τυριά. 

MΕΓΑΣ ΟΙΝΟΣ / 
Κτήμα Σκούρας /

ποικιλίες: cabernet
sauvignon - αγιωργίτικο /

Πελοπόννησος.
Το Μέγας Οίνος, είναι το  κρασί που
σχεδόν  2 δεκαετίες πρωτοστατεί  στις

προτιμήσεις των ψαγμένων  οινόφιλων που επιθυμούν γευστική
γενναιοδωρία και πλούτο  στο κόκκινο κρασί.  Βαθύ ρουμπινί με
μωβ ανταύγειες, ξεπηδούν στη μύτη  σύνθετα αρώματα που ενώ
ξεκινούν με καπνιστές νύξεις, μεταμορφώνονται σε αρώματα
ώριμου μούρου, βανίλιας, μόκας, κέδρου και γαρίφαλου, με γήι-
νες νότες. Στόμα πλούσιο, με ζωηρές τανίνες, πολύ καλή οξύτητα
και γεύση που αγκαλιάζεται με αρώματα σοκολάτας και λικέρ
βύσσινου. Μακρά επίγευση. Αγαπά τα ζουμερά κρεατικά,  σκέτα
ή με σάλτσα, το φτερωτό κυνήγι, τα ώριμα τυριά με μαλακή κόρα
ή γλυκιά γραβιέρα, ενώ είναι το ιδανικό για να εορτάζεται πολύ-
χρονες επετείους στη ζωή σας λόγω της μακρά παλαίωσης που
επιδέχεται στο κελλάρι.

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 2012
ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΙΤΗ,
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 
Όταν ο Βαγγέλης Χατζηβαρίτης, Θεσσαλονικιός επιχειρη-
ματίας, φύτευε για προσωπική «χαλάρωση» από το άγχος
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του  το πρώτο του
αμπέλι στις πλαγιές του όρους Πάϊκου στη Γουμένισσα, σί-
γουρα δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως τούτη η «χα-
λαρωτική» ενασχόληση με το κρασί θα κυρίευε επαγγελ-
ματικά τη ζωή του.  Σήμερα ο ιδιόκτητος αμπελώνας, βιο-
λογικής πιστοποιημένης καλλιέργειας, φτάνει τα 180
στρέμματα με καλλιέργειες από ντόπιες ποικιλίες και άλλες
Ελληνικές ποικιλίες αλλά και διεθνείς ποικιλίες. Ορόσημο
του κτήματος Χατζηβαρίτη παραμένει πάντα το ερυθρό
κρασί «ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΙΤΗ» από της ποι-
κιλίες ξινόμαυρο και νεγκόσκα, ένα σπουδαίο ερυθρό κρα-
σί βαθιάς παλαίωσης. Πορφυρό μεσαίου βάθους, χαρα-
κτηρίζεται από πυκνά και πολύπλοκα αρώματα κόκκινων
φρούτων ( όπως φραγκοστάφυλου, βύσσινου και ώριμου
κερασιού), γλυκών μπαχαρικών και ώριμης τομάτας.  Στό-
μα γενναιόδωρο και γεμάτο με καλοδομημένες τανίνες σε
άψογη αρμονία,  που ντύνεται από αρώματα βανίλιας, σο-
κολάτας, μπαχαρικών και ξηρών φρούτων, με εντυπωσια-
κή μετάγευση. Απολαύσετε το με χουνκιάρ μπεγεντί, σου-
τζουκάκια, μελιτζάνες παπουτσάκια, ώριμα παλαιωμένα
τυριά, καπνιστά αλλαντικά και κάθε είδους κρεατικά.

ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ
ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ

ΓΛΥΚΕΣ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

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

KUNEFE
ΥΛΙΚΑ:

500γρ. φύλλο κανταΐφι
150γρ. βούτυρο λιωμένο

400γρ. τυρί κρέμα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ:
300 γρ. νερό

200 γρ. ζάχαρη
χυμός από ½ λεμόνι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Σ’ ένα μπολ βάζουμε το φύλλο κανταΐφι και μαδάμε
όσο περισσότερο μπορούμε τις ίνες με τα χέρια για να
τις ξεμπλέξουμε.Έπειτα τις ψιλοκόβουμε και λίγο μ’
ένα μαχαίρι ώστε να μην είναι μακριές. Σ’ ένα μπρίκι
λιώνουμε το βούτυρο (να μην κάψει). Για να
φτιάξουμε ατομικά κιουνεφέ σε τηγανάκι, αλείφουμε
το σκεύος με λίγο βούτυρο. Παίρνουμε μια μικρή
τούφα κανταΐφι, την απλώνουμε στο τηγάνι και την
πιέζουμε πολύ καλά ώστε να γίνει επίπεδη στο σχήμα
του τηγανιού. Μ’ ένα πινέλο ραντίζουμε το καταίφι με
λιωμένο βούτυρο ώστε να βραχεί ελαφρώς. Χτυπάμε
το τυρί ώστε να γίνει σαν κρέμα και απλώνουμε πάνω

από το κανταΐφι μια κουταλιά σούπας.
Σκεπάζουμε με μια άλλη τούφα κανταΐφι την
οποία πιέζουμε με την παλάμη πολύ καλά
ώστε να γίνει επίπεδο και συμπαγές.
Ραντίζουμε την επιφάνεια με λίγο βούτυρο
με το πινέλο και βάζουμε στο κιουνεφέ για
μισή ώρα  στο ψυγείο να κρυώσει και να
σφίξει ώστε να μην διαλυθεί στο τηγάνισμα.
Τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά για 5-6 ΄.
Μόλις κατεβάσουμε από την φωτιά,
σιροπιάζουμε το ζεστό κιουνεφέ με λίγο
κρύο σιρόπι και σερβίρουμε αμέσως. =

ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ

MAΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
ΜΕ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗ

Head Sommeliere

ΥΛΙΚΑ :
1 κιλό γαύρος

3 κουταλιές της σούπας αλάτι χον-
τρό
ξίδι

ελαιόλαδο
πιπέρι

2-3 ψιλοκομμένες πιπεριές

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

ΓΑΥΡΟΣ
ΠΑΣΤΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Καθαρίζουμε το γαύρο
αφαιρώντας το κεφάλι.
Τον πλένουμε και το
στραγγίζουμε. Σ’ ένα
μπολ βάζουμε μια στρώ-
ση γαύρο, τον αλατίζου-
με, ξαναβάζουμε γαύρο
και αλάτι και συνεχίζουμε
έτσι έως ότου τελειώσει ο
γαύρος. Ύστερα σκεπά-
ζουμε με άφθονο ξίδι
ώστε να καλυφθεί πλή-
ρως ο γαύρος. Το βάζου-
με στο ψυγείο και το αφή-

νουμε 12 ώρες. Μετά από 12 ώρες βγάζουμε το γαύρο
από το ξίδι, τον ξεκοκαλίζουμε, τον ξεπλένουμε, τον βά-
ζουμε σε ένα γυάλινο σκεύος με καπάκι, και προσθέτου-
με πιπέρι και τις ψιλοκομμένες πιπεριές. Τον διατηρούμε
στο ψυγείο. =

ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ
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]Εδώ και πολλά χρόνια τέτοια εποχή γίνεται το
«έλα να δεις» στα τηλεοπτικά δρώμενα. 

[!!]Με πλήρη μυστικότητα οι επιτελείς των κανα-
λιών «στρώνανε» το πρόγραμμα, μελετούσαν τους
«εχθρούς» και αναζητούσαν μεγάλα ονόματα για το
…αντίπαλο δέος. [!!!]

Στόχος τα «νούμερα», η θεαματικότητα δηλαδή
που θα εξασφαλίσει το μερίδιο στην πίττα της διαφή-
μισης.

Φέτος, όλα είναι διαφορετικά και προπάντων η
ανασφάλεια είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει τη
συμπεριφορά όχι μόνο των καναλαρχών αλλά κυ-
ρίως των εργαζόμενων. Οι απειλές και ο φόβος του
λουκέτου είναι διάχυτοι παντού, ενώ ακόμη και οι
κλεισμένες συμφωνίες και τα αγορασμένα δικαιώ-
ματα εκπομπών δεν αποτελούν πλέον τεκμήριο πε-

ραιτέρω τηλεοπτικής παρουσίας.
Εκεί που άλλοτε παιζόταν το κασέ των πρωτοκλα-

σάτων ονομάτων του «γυαλιού», τώρα αναρωτιόμα-
στε πού θα πάνε οι τηλεστάρ. Εδώ ποιος μπορεί να μι-
λήσει για κόστος διαφήμισης, όταν ο μπαμπούλας της
«παρανομίας» επικρέμαται επί δικαίων και αδίκων, επί
χρεωμένων  και μη… Και δεν μπορείς να πεις, τυχεροί
όσοι εξασφάλισαν τηλεοπτικές άδειες, αφού και εδώ
οι ενδιαφερόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν την αμ-
φισβήτηση ως προς τη νομιμότητα της όλης διαδικα-
σίας και περιμένουν την απόφαση του Ανώτατου Δι-
καστηρίου για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αργήσαμε
όμως, η τηλεοπτική χρονιά τρέχει, τα πάντα είναι τόσο
ρευστά και πρόγραμμα «γιόκ»! Ποιός πουλάει δικαιώ-
ματα προβολής σε κανάλια χωρίς άδεια; Ποιος υπο-
γράφει συμβόλαιο χωρίς διασφάλιση;

Το τηλεοπτικό τοπίο παραμένει θολό, αφού συζη-
τούνται κάθε είδους συνεργασίες και ανακατατάξεις.
Είναι εκείνοι που έχουν έγκριση-άδεια αλλά δεν
έχουν υποδομή, οπότε θεωρείται δεδομένο πως θα
συνεργαστούν με «κανάλια» που ήδη λειτουργούν
ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν, μιας και η τηλε-
όραση είναι μια δουλειά που χρειάζεται προετοιμα-
σία και χρονοδιάγραμμα. Επίσης, θεωρείται ακριβό
«άθλημα» για να το πεις χόμπι!

Και, ας πούμε ότι ξεκαθαρίζει το θέμα των συνερ-
γασιών, η νομιμότητα, κλπ

[!!!] Τα ονόματα οι άνκορμαν, οι λάιφ στάιλ εκπομ-
πές, οι εργαζόμενοι, που από τη μια αντιμετωπίζουν
τη μαυρίλα της ανεργίας και από την άλλη περιμέ-
νουν το θαύμα; Δυσκολότερη εποχή δεν υπήρξε στο
παρελθόν… Οι καταστάσεις είναι καθοριστικές αλλά
κανείς, νομίζω, δεν πιστεύει ότι έχουν γίνει οι διαδι-
κασίες με την αρμόζουσα σοβαρότητα. [!!!]

Παρεμπιπτόντως, μπορώ να αναφέρω μια ανάλο-
γη κατάσταση που συνέβη το 1991 με υπουργό Προ-
εδρίας τον αείμνηστο Μιλτιάδη Έβερτ, ο οποίος στα
καλά καθούμενα και χωρίς αυτό να αποτελεί προ-
εκλογική δέσμευση του κόμματός του αποφάσισε να
βάλει «τέλος» στις «προσλήψεις με ειδικά κριτήρια»
στην κρατική ραδιοφωνία-τηλεόραση. Επέβαλε λοι-
πόν έναν διαγωνισμό, όπου επαγγελματίες δημοσιο-
γράφοι, οι οποίοι ήδη εργάζονταν στην κρατική Ρα-
διοτηλεόραση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπο-
χρεώθηκαν να δώσουν «εξετάσεις γενικών γνώσε-

ων σε γνωστό εκπαιδευτήριο δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης στην Αθήνα, όχι για να διεκδικήσουν θέση,
αλλά, στην ουσία, για να διατηρήσουν αυτή που ήδη
κατείχαν. 

Υποχρεώθηκαν λοιπόν δεκάδες δημοσιογράφοι,
ανάμεσά τους και ένας συνάδελφος που ήταν 25
χρόνια στο επάγγελμα, να εμφανισθούν ορισμένη
ώρα στο συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο, να καθίσουν
από ένας σε κάθε θρανίο και να απαντήσουν εγγρά-
φως σε μια σειρά ερωτήσεων ιστορικού και γεωγρα-
φικού περιεχομένου, κυρίως. Να σημειωθεί ότι επι-
τηρητές στις «εξετάσεις» αυτές ήταν υπάλληλοι του
υπουργείου Προεδρίας,  ενώ η Ένωση Συντακτών
απαγόρευσε σε μέλη της την καθ’ οποιοδήποτε τρόπο
εμπλοκή τους στις «εξετάσεις» αυτές.  

Ο διαγωνισμός αυτός, που ταλαιπώρησε μερικές
εκατοντάδες εργαζόμενους, τελικά κρίθηκε παράνο-
μος στα δικαστήρια. Χρειάστηκαν αγώνες και πέντε
υπουργικές αποφάσεις της επόμενης κυβέρνησης
ώστε να ρυθμιστεί το θέμα και να επανέλθει η ηρεμία
και η κανονικότητα στην πολύπαθη ΕΡΤ.   

Δεν ισχυρίζομαι πως, ντε και καλά, θα συμβεί το
ίδιο και στην περίπτωση των αδειοδοτήσεων, αλλά
η εμπειρία μου στον χώρο, δεν μου αφήνει περιθώ-
ρια αισιοδοξίας…  Το θέμα των καναλαρχών χωρίς
άδεια και των αδειούχων χωρίς κανάλι δεν πρόκειται
να λήξει ούτε σε έναν ούτε σε δύο ούτε σε … μήνες.
Η υπόθεση έχει πολλά προβλήματα….και διαφορετι-
κές όψεις! =

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΘΕΟΤΟΚΗ

ΜΕ ΤΗ…
ΒΟΥΛΑ

Η Βούλα Θεοτόκη ασχολείται με θέματα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Μέσα από την επι-
τυχημένη της στήλη -με τη βούλα- που την κουβαλάει προίκα σε οποιοδήποτε έντυπο που
φιλοξενεί την υπογραφή της, ασκεί καλοπροαίρετα κριτική στα κακώς κείμενα των media.

ΓΕΥΣΕΙΣ
ΜΕ ΑΠΟΨΗ

ΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ

]Την πρώτη φορά έψαξα αρκετά για να το
βρω και ομολογώ ότι έφτασα εκεί αρκετά

κουρασμένη από τα χιλιόμετρα και τη δύσκολη
ημέρα. Το μαγαζί, μου το πρότεινε ένα φίλος. Στην
αρχή ήμουν λίγο επιφυλακτική, σκεπτόμενη ότι θα
είναι άλλη μια ψαροταβέρνα από τις καινούριες
που ξεπετιούνται κάθε τόσο! Τι διαφορετικό μπο-
ρεί να έχει;

Όταν καθίσαμε, ήρθε στο τραπέζι μας το πιο συ-
ναρπαστικό «κομμάτι» της βραδιάς: o ίδιος ο ιδιο-
κτήτης, ο Αντώνης Κωβαίος, γέννημα θρέμμα της
Σχοινούσας, ναυτικός, πρώην χρηματιστής και τε-
λικά ένας άνθρωπος που δεν χορταίνεις να μιλάς
μαζί του για τα καλούδια της θάλασσας και το παι-
χνίδι της ατέρμονης αναζήτησης της ξεχωριστής
και καλής πρώτης ύλης. Μου εξήγησε γιατί έπρεπε
οπωσδήποτε να δοκιμάσω τη βελούδινη φάβα την
οποία καλλιεργεί ο αδερφός του στα «ξεροχώρα-
φα» της Σχοινούσας.

Γλυκιά, φίνα, χωρίς αυτή την έντονη γεώδη

γεύση να σου πλημμυρίζει το στόμα, σερβιρισμένη
με τεράστια στρουμπουλά καπαρόμηλα να ζων-
τανεύουν το κιτρινωπό χρώμα και να γυαλίζουν
σαν πετράδια από το άφθονο ελαιόλαδο.

Από τις πρώτες κουβέντες, ο Αντώνης κατάλαβε
ότι οι διαθέσεις μας και ο ουρανίσκος μας άντεχε
το κολύμπι στα βαθιά νερά των θαλασσινών: φού-
σκες δυνατές, ιωδιούχες, συνδυασμένες με ένα
χυλωμένο ριζότο για να ισορροπήσει το άμυλο την
επιθετική τους οσμή και γεύση, στρείδια βασιλικά,
ολοζώντανα στην πιο ακατέργαστη μορφή τους,
ψαρεμένα σε 25 μέτρα βάθος κάπου στη Σέριφο.

Κι εκείνη η λεπτοκομμένη απίθανη τσιπούρα
ελεγχόμενης καλλιέργειας, που κόβεται λεπτή σαν
τσιγαρόχαρτο και μαρινάρεται για μόνο 5 λεπτά
στο ελαιόλαδο, το λεμόνι και το γλυκοπίπερο... Κα-
θώς τη μασάς, συνάμα ανασαίνεις τη μυρωδιά
από τα φύκια και αρχίζω να σκέφτομαι: «τι είναι
μερικά χιλιόμετρα παραπάνω, αν είναι να απολαύ-
σεις»...

Λιτή, σχεδόν πρωτόγονη και η μαγειρική με το
χταποδάκι το μελωμένο, σιγοβρασμένο στα ζου-
μάκια του, συνοδευμένο με ένα υπέροχο μικρό-
καρπο κρεμμυδάκι (κοκάρι) που του χάριζε γλύκα
και νοστιμάδα. Πραγματικά σε αυτό το πιάτο «ζω-
γράφισε» ο επίσης νησιώτικης καταγωγής, χαμο-
γελαστός, σεφ Γιάννης!

Το επόμενο βήμα ήταν να λάβω μια άμεση πρό-
σκληση άμεση για να χωθώ στα ενδότερα των
«Μικρών Κυκλάδων» . Το συρτάρι με τα θαλασσι-
νά άνοιξε, και οι κατακόκκινες ζωντανές καραβί-
δες της τράτας, καθώς και ένας εφτάκιλος ροφός
ακούμπησαν στον πάγκο του μάγειρα .

Ο ίδιος ο Αντώνης Κωβαίος δεν μαγειρεύει, αλ-
λά έχει καλή αίσθηση της πρώτης ύλης και της
γεύσης.

Καραβίδες αχνιστές με τα ζουμάκια τους και
ελάχιστη μπισκ από γαρίδες να συμπυκνώνει τη
σάλτσα τους. Ροφός φέτα, σε μια εκτέλεση μονα-
στηριακής συνταγής με δεκάδες φέτες από κρεμ-
μύδι στο τεράστιο τηγάνι, να δημιουργούν το πιο
γλυκό υπόστρωμα για αυτό το ψάρι με την στιβαρή
και κρουστή σάρκα. Το μαγειριό συμπλήρωσαν 3-
4 κομμάτια πράσο, μερικά ντοματίνια και λίγο λε-
μονάκι.

Το καλαμάρι δεν καταλάβαμε πώς έφτασε στο
τραπέζι μας, αλλά ο Αντώνης ήταν κάθετος, «είναι
από το Κάτω Κουφονήσι», δηλαδή η σάρκα του εί-
ναι πιο γλυκιά και η νοστιμάδα του άλλη.

Μελέτησα λίγο τον κατάλογο. Πολλές οι επιλο-
γές του, συμβατός με τα γούστα του Έλληνα αστού
οι περισσότερες: μακαρονάδα με θαλασσινά, κα-
καβιά, ψάρι φρέσκο με το κιλό, γαρίδες σαγανάκι,
ταραμοσαλάτα, πατάτες τηγανιτές.

Ο άλλος μισός, ψαγμένος, με πιο περίεργα πιάτα
και με πρώτες ύλες ξεσηκωτικές για τον ουρανί-
σκο. Ο συνοδός μου, ενημερωμένος και φανατι-

κός των «Μικρών Κυκλάδων», μου σύστησε να
δοκιμάσω το καπνιστό χέλι με σάλτσα εσπεριδο-
ειδών και πουρέ σελινόριζας.

Όσο για το χέλι, έφτασε στο τραπέζι μας ελα-
φρώς χλιαρό, γεγονός που ενέτεινε την καπνιστή
μυρωδιά του και οι φετούλες από το γκρέιπ φρουτ
τού έδιναν μια σπιρτόζικη γλύκα που σε έκαναν να
θέλεις να παραγγείλεις κι άλλο.

Αν και οτιδήποτε άλλο θα ήταν περιττό, αποφα-
σίσαμε να δοκιμάσουμε τους φρεσκότατους πρωι-
νούς σκάρους, ψημένους άψογα με τα λέπια τους
πάνω στη σχάρα. Παράλληλα, νιώσαμε κάθε πόρο
του ουρανίσκου μας να ευχαριστιέται τη θαλασσι-
νή λιχουδιά από τα «εντόσθια» τους. Παρόμοιους
σε φρεσκάδα είχα δοκιμάσει στον Άγιο Παύλο, στα
νότια της Κρήτης . Πάντως εμένα το μάτι μου έμει-
νε στον αχινό που σερβίρεται σε ποτήρι του mar-
tini μαζί με sticks από ξεροψημένο χωριάτικο ψω-
μί. Ο κατάλογος από τα κρασιά είναι επαρκής, η
ρακή από την Κρήτη εξαιρετική, υψηλόβαθμη και
μαλακή ταυτόχρονα και οι ετικέτες με τα ούζα -μια
και μιλάμε για ψαροταβέρνα- αρκετά ψαγμένες.
Αντίθετα με το φαγητό, το γλυκό εδώ έχει πιο
πρωτευουσιάνικο αέρα! Τσιζκέικ με ξινομυζήθρα
Σχοινούσας, «σπασμένο» με λίγη σαντιγί και μαρ-
μελάδα ντομάτας, πραγματική αποκάλυψη και ένα
ζουμερό ολόγλυκο εκμέκ με «αληθινό» τσουρέκι
μουσκεμένο σε σιρόπι αρωματισμένο με μαστιχέ-
λαιο, ανάλαφρη κρέμα και καραμελωμένο αμύ-
γδαλο. Aκολουθεί το «πολυφορεμένο» μπανόφι
και για τους λάτρεις τις σοκολάτας μια all-time-
classic σοκολατίνα. ΔΥΝΑΤΟ σημείο του εστιατο-
ρείου είναι η φρέσκια πρώτη ύλη χωρίς καμία έκ-
πτωση στην ποιότητα ενώ το ΑΔΥΝΑΤΟ του σημείο
είναι ότι πρέπει να ψάξεις στο χάρτη της Ηλιούπο-
λης να το βρεις, δεδομένου και ότι οι ιδιοκτήτες εί-
ναι σεμνοί στις δημόσιες σχέσεις. =

Είμαστε… στον αέρα!

«ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ»: Με πείσμα στην καλή πρώτη ύλη

Από το χρηματιστήριο,
στο κυνήγι της συναγρίδας
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ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ: 
Συμβουλές προς τους γονείς 
και καλές πρακτικές βελτίωσης
]«Η Λία πίστευε ότι δεν μπορεί να ζωγραφίσει και επέμενε να δίνει λευκά

χαρτιά στη δασκάλα της. Η δασκάλα της που δεν πίστευε στο «δεν μπορώ»,
αλλά στο ότι ο καθένας έχει τις ικανότητές του, την ενθάρρυνε να ξεκινήσει να
ζωγραφίζει από μια τελεία. Έτσι η Λία χάρηκε πολύ φτιάχνοντας πολλές πολύ-
χρωμες τέλειες τελείες. Στην έκθεση του σχολείου όλοι θαύμασαν το ταλέντο της».

Η αυτοεκτίμηση είναι το σύνολο των εντυπώσεων και πεποιθήσεων που έχει
κάποιος για τον εαυτό του. Ο τρόπος με τον οποίο καθορίζουμε τον εαυτό μας,
επηρεάζει τις στάσεις μας και τις συμπεριφορές μας και έχει άμεσο αντίκτυπο στις
σχέσεις και στα συναισθήματά μας. Ειδικά για τα παιδιά, η θετική εικόνα για τον
εαυτό τους λειτουργεί ενισχυτικά για την απόκτηση της αυτονομίας και της αυτο-
πεποίθησης.

Η θετική εικόνα για τον εαυτό είναι θωράκιση για τα παιδιά και τις προκλήσεις
της ζωής τους. Τα παιδιά που έχουν καλή εικόνα για τον εαυτό τους αντιστέκονται

καλύτερα στις πιέσεις, νιώθουν σιγουριά και αντιμετω-
πίζουν καλύτερα τις δυσκολίες που θα συναντήσουν. Δη-
μιουργούν καλύτερες σχέσεις με τους άλλους, έχουν επί-
γνωση των κινδύνων και ξέρουν πώς να προστατέψουν
τον εαυτό τους, έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο
και λαμβάνουν σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
αποφάσεις.  Αντίθετα, τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση,
απογοητεύονται πιο εύκολα, αγχώνονται, νιώθουν ανα-
σφάλεια και δυσκολεύονται να βρουν λύσεις στα προ-
βλήματά τους.

Ένα παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση δε θέλει να δοκι-
μάζει νέα πράγματα, είναι πολύ συνεσταλμένο, άτολμο
και φοβισμένο. Σκέφτεται αρνητικά για τον εαυτό του , λέ-
γοντας για παράδειγμα « είμαι χαζός, δεν αξίζω, δεν μπο-
ρώ να το κάνω αυτό, κανείς δε με καταλαβαίνει και δε με
θέλει». Συχνά νιώθει απογοητευμένο και απαισιόδοξο,
ανήμπορο να βοηθήσει τον εαυτό του ή να ζητήσει βοή-
θεια από τους άλλους. Ασκεί έντονη κριτική στον εαυτό

του-συχνά αδικαιολόγητα- και οδηγείται σε αποτυχία σε ό,τι και αν κάνει ή του-
λάχιστον έτσι ερμηνεύει κάθε του ενέργεια. 

Οι γονείς είναι εκείνοι που θα διαδραματίσουν τον πιο σημαντικό ρόλο για το
χτίσιμο της αυτοεκτίμησης ενός παιδιού. Ο Coopersmith αναφέρει ότι οι συνθήκες
που οδηγούν ένα άτομο στο να εκτιμήσει θετικά τον εαυτό του είναι συνοπτικά «η
γονεϊκή ζεστασιά, τα αποσαφηνισμένα όρια και η συμπεριφορά που υποδηλώνει
σεβασμό». Καθώς ένα παιδί μεγαλώνει, η αυτοεκτίμησή του έχει διακυμάνσεις.
Αλλάζει και προσαρμόζεται καθώς επηρεάζεται από τις νέες εμπειρίες και αντι-
λήψεις του παιδιού, από τα ερεθίσματα που δέχεται και το περιβάλλον στο οποίο
αναπτύσσεται. Οι γονείς έχουν την ευθύνη να αντιλαμβάνονται κάθε φορά και σε
κάθε στάδιο ανάπτυξης του παιδιού τα σημεία της υγιούς και μη υγιούς αυτοεκτί-
μησης του παιδιού τους.  Οφείλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αφήσουν το
«δεν μπορώ» και να δώσουν τη θέση του στο «μπορώ να τα καταφέρω».

Τι μπορούν να κάνουν λοιπόν οι γονείς για να βελτιωθεί η αυτοεκτίμηση του
παιδιού τους; Αρχικά, οφείλουν να είναι πολύ προσεκτικοί με αυτά που λένε, με
τον τρόπο που επικοινωνούν με το παιδί τους και τη συμπεριφορά τους, πρέπει
να είναι δηλαδή το πρότυπο υγιούς αυτοεκτίμησης. Η τρυφερότητα, η αγάπη, η
κατανόηση και η άνευ όρων αποδοχή του παιδιού είναι σημαντική για την ενίσχυ-
ση της αυτοεκτίμησής του. Η επιβράβευση  με συχνότητα και ειλικρίνεια για την
προσπάθειά του είναι πολύ σημαντικές, όπως επίσης και τα θετικά σχόλια χωρίς
επικριτική διάθεση. Είναι σημαντική η αναγνώριση των συναισθημάτων του παι-
διού από τους γονείς, ώστε να νιώσει ότι είστε δίπλα του και το καταλαβαίνετε. Η
δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μέσα στο σπίτι βοηθούν στην ανάπτυ-
ξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού. Όταν ένα παιδί εκτίθεται συνεχώς σε τσακω-
μούς των γονέων του ή σε κακοποιητικές καταστάσεις μέσα στο ίδιο του το σπίτι,
θα αναπτύξει ανασφάλεια, κατάθλιψη και απόσυρση. Τέλος, μη διστάσετε να ζη-
τήσετε τη βοήθεια κάποιου ειδικού με στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του
παιδιού σας, καθώς με την κατάλληλη θεραπεία μπορεί να γίνει κατανοητό τί είναι
αυτό που εμποδίζει το παιδί να έχει καλή εικόνα για τον εαυτό του.

Μερικές σύντομες συμβουλές προς τους γονείς:  ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να
εκφράζονται και να εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους, εστιάστε στα θετικά τους
χαρακτηριστικά και στις επιτυχίες τους, προσπαθήστε να είστε διαλλακτικοί, ανοικτοί
στο διάλογο και δημοκρατικοί, βοηθήστε τα να έχουν αυτοέλεγχο, προτρέψτε τα να
σέβονται τον εαυτό τους και τις επιλογές τους. Τονώστε την αυτοπεποίθησή τους
με τις κατάλληλες φράσεις ανάλογα με την περίσταση κάθε φορά, όπως «σ΄ αγα-
πώ», «τα κατάφερες», «τί ωραία ιδέα που έχεις», «είμαι εδώ για σένα», «μου έλει-
ψες», «προσπάθησε», «πιστεύω σε σένα», « τί θέλεις να κάνουμε;», «σου έχω μια
μικρή έκπληξη» κτλ. 

Τα παιδιά είναι περισσότερο πιθανό να διαθέτουν υγιή αυτοεκτίμηση, όταν οι
σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή τους τα αποδέχονται, αναγνωρίζουν την αξία τους
και αναπτύσσουν μαζί τους μια σχέση που στηρίζεται στην ξεκάθαρη και σαφή
επικοινωνία. =

ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Ψυχολόγος - 
ΜSc Σύμβουλος
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
& Σταδιοδρομίας

]Ο τρόπος ζωής κατά τη σχολική περίοδο, με την παρατεταμένη
καθιστική ζωή, τις συνήθως υπερφορτωμένες σχολικές τσάν-

τες και την υπέρμετρη χρήση της τεχνολογίας (tv, pc, κινητό, tablet),
αυξάνει σοβαρά τα επίπεδα διαφόρων προβλημάτων υγείας στους
μαθητές όπως επισημαίνει ο φυσικοθεραπευτής, Dr manual medici-
ne σπονδυλικής στήλης και αρθρώσεων, επιστημονικός συνεργάτης
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργος Γουδέβενος.

Πιο συγκεκριμένα, όπως λέει, ανησυχητικά είναι τα επίπεδα της πα-
χυσαρκίας και του αυξημένου σωματικούς λίπους στους Έλληνες μα-
θητές, αλλά και τα προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα. Εξάλλου
υψηλά ποσοστά μυοσκελετικών προβλημάτων, κυρίως της
σπονδυλικής στήλης, όπως η σκολίωση ή η κύφωση, παρατηρούνται
σε παιδιά ηλικίας 10-14 ετών και άνω, με ποσοστό εμφάνισης 4 κο-
ρίτσια προς 1 αγόρι. «Χαρακτηριστικό, είναι το “σύνδρομο της κακής
στάσης” (καμπούρα) και όσο νωρίτερα εντοπίζεται η κατάσταση, τόσο
πιο αναστρέψιμη είναι».

Κύριος στόχος είναι τα παιδιά να ασχοληθούν με δραστηριότητες
που προσδίδουν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, καθώς και με ομα-
δικές δραστηριότητες, που ρίχνουν τον εγωισμό και αυξάνουν την συ-
νεργασία και τη συμμετοχή, μοιράζοντας την επιτυχία και την αποτυχία.
Οι ιδανικότερες σωματικές δραστηριότητες, είναι όσες εκτελούνται σε
εξωτερικούς χώρους, λόγω της ενίσχυσης της διαδικασίας παραγωγής
της βιταμίνης D στον οργανισμό, κυρίως μέσω της απορρόφησης της
ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας από το δέρμα. Η βιταμίνη D είναι
απαραίτητη για τη διατήρηση της οστικής μάζας και της ακεραιότητας
των οστών (μείωση καταγμάτων), καθώς ενισχύει τη νευρομυϊκή λει-
τουργία (μείωση πτώσεων). Επίσης, βοηθά στην
καλή ρύθμιση και ενδυνάμωση του
ανοσοποιητικού, στην ανάπτυξη
των κυττάρων, στον έλεγχο του
σακχάρου στο αίμα και του βά-
ρους, στην πρόληψη των καρδια-
κών και στη μείωση των φλεγμο-
νών. Προσφέρει ευεξία, ευφορία,
αύξηση τη δημιουργικότητας και
μειώνει το άγχος. =

]Η Palette, γιορτάζει 10
χρόνια παρουσίας στην

ελληνική αγορά και ανανεώνε-
ται για να προσφέρει περισσό-
τερη περιποίηση από ποτέ. Η
χρωματική «παλέτα» του Sch-
warzkopf, Palette Intensive Co-
lor επαναλανσάρεται και προ-
σφέρει για πρώτη φορά, Μάσκα
Περιποίησης με Σύμπλεγμα Κε-
ρατίνης μέσα στη νέα της συσκευα-
σία, για χρήση μετά τη βαφή. 

Η νέα Palette Intensive Color, μό-
νιμη κρέμα βαφή, με τις 28 συνολικά απο-
χρώσεις της εμφανίζεται πλέον στα ράφια

των καταστημάτων με ανανεωμένη συ-
σκευασία που θα κεντρίσει το

ενδιαφέρον σας. Η καινοτομία της
κρύβεται στην τεχνολογία πιγκμέν-
των της κρέμας βαφής, που
εισχωρεί στο εσωτερικό της τρίχας
και σφραγίζει το χρώμα, για ένα εκ-

πληκτικό αποτέλεσμα και
τέλεια κάλυψη στα λευκά! Ακό-
μα περισσότερο όμως θα σας
κερδίσει η νέα πλούσια Μάσκα
Περιποίησης με Σύμπλεγμα Κε-
ρατίνης, που βρίσκεται μέσα
στη νέα συσκευασία. Η μάσκα
προσφέρει εντατική φροντίδα

μετά τη βαφή, αφήνοντας τα μαλλιά έως 2
φορές πιο περιποιημένα, συμβάλλοντας
παράλληλα στο κλείδωμα του χρώματος.

Η Palette, πιστή στις τάσεις της μόδας,
εμπλουτίζει την χρωματική της γκάμα,
λανσάροντας τη νέα σειρά Palette
Flaming Reds, για εκτυφλωτικά κόκκινες
αποχρώσεις που διαρκούν. Σε συνδυασμό
με τη φόρμουλα κόκκινων πιγκμέντων και
την καινοτομική τεχνολογία red booster
υπόσχεται έντονο κόκκινο χρώμα με με-
γάλη διάρκεια. Γνωρίστε τώρα κι εσείς την
αγαπημένη σειρά Palette Intensive Color
και εμπιστευτείτε την περιποίηση των
μαλλιών. =

]Η λεπτόρρευστη κρέμα χεριών Λευκοθέα, με το ντε-
λικάτο άρωμα γιασεμιού, βασίζεται σε ελληνικό βιο-

λογικό ελαιόλαδο, βιολογική αλόη και βού-
τυρο κακάο που παρέχουν πλούσια θρεπτικά
συστατικά, ενυδατώνουν βαθιάκαι βελτιώ-
νουν την ελαστικότητα των χεριών, διατη-
ρώντας τα απαλά και προστατευμένα καθόλη
τη διάρκεια της ημέρας.

Είναι εμπλουτισμένη με εκχύλισμα κρητικού
θαλάσσιου κρίνου που διαθέτει κλινικά αποδε-
δειγμένη δράση κατά των πανάδων καθώς ανα-
στέλλει τη σύνθεση μελανίνης και μειώνει ση-
μαντικά την εμφάνιση των καφέ κηλίδων στην
επιφάνεια της επιδερμίδας. Ένα μοναδικό σύμ-

πλεγμα από μελετημένα και κλινικά αποδεδειγμένα φυτικά
συστατικά χαρίζουν λάμψη και βελτιώνουν τον τόνο της επι-
δερμίδας. Παράλληλα, τα λιποαμινοξέα προσφέρουν μια φυ-
σική εναλλακτική λύση αντί των χημικών μεθόδων καταπο-
λέμησης των μελαγχρωματικών κηλίδων, μειώνοντας τις πι-
θανότητες μελανογένεσης.

Η κρέμα περιέχει εκχύλισμα βιολογικών φύλλων ελιάς, το
οποίο παρέχει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία και
εκχύλισμα γιασεμιού που και τα δύο ωφελούν την ώριμη
επιδερμίδα. Τα αντηλιακά φίλτρα (SPF10) προστατεύουν
αποτελεσματικά τα χέρια από τις ακτίνες UVA&UVB, που είναι
η κύρια αιτία πρόκλησης δυσχρωμιών και κηλίδων στο
δέρμα ενώ, είναι απαλλαγμένη από επιβλαβή λευκαντικά
συστατικά ή υδροκινόνη.                                              =

ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΝΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
ΚΟΛΥΜΠΙ: δυναμώνει ομοιόμορφα όλο το
σώμα και κυριότερα τους μύες των ποδιών, της
πλάτης, τους κοιλιακούς και τους θωρακικούς
μύες ενώ, ενισχύει το καρδιοαναπνευστικό. 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, - WINDSURFING– ΚΩΠΗΛΑ-
ΣΙΑ: δυναμώνουν τους μύες του άνω κορμού,
δηλαδή τους θωρακικούς, τους δελτοειδείς,
τους μύες της πλάτης, τους κοιλιακούς μύες και
τους ραχιαίουςενώ, βοηθάνε στην αρμονία του
σώματος και τον συγχρονισμό των κινήσεων.

ΤΕΝΙΣ: γυμναστική ενδυνάμωσης όλου του
σώματος. Σταθεροποιείται η σπονδυλική στήλη
και δυναμώνουν οι μύες των ποδιών και των
χεριών. 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ: δυναμώνει τους μύες των
ποδιών (τετρακέφαλος, γαστροκνήμιος, οπί-
σθιους μηριαίους), τους μύες του κορμού, δίνει
ισορροπία, βελτιώνει τη στάση του σώματος
και το καρδιοαναπνευστικό σύστημα. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ: για καλλίγραμμη και
ομοιόμορφη διάπλαση του σώματος, εκπαί-
δευση ισορροπίας και ορθής στάσης του σώ-
ματος.

ΙΠΠΑΣΙΑ:καλή στάση σώματος και δυνατά κά-
τω άκρα.

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ: εκπαίδευση των μυών του σώ-
ματος και ενίσχυση του καρδιοαναπνευστικού.

Η Palette γιορτάζει 10 χρόνια γεμάτα χρώμα! 



ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΥΓΕΙΑ & ΟΜΟΡΦΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
Η ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΝΕΑ ΥΓΕΙΑΣ  και OMOΡΦΙΑΣ

]Μια εξαιρετικά σημαντική ανακάλυψη έκαναν επιστήμονες
από 3 Ευρωπαϊκές χώρες, την Ελλάδα, τη Σουηδία και τη Γερ-

μανία, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό Βρετανικό έντυπο
«Nature Medicine» και αφορά στην καρδιαγγειακή νόσο.

Οι ειδικοί ανακάλυψαν νέο μηχανισμό που εμπλέκεται στην αρ-
τηριοσκλήρυνση, της πρώτης αιτίας καρδιαγγειακών νοσημάτων
και θανάτων στον ανεπτυγμένο κόσμο. Τα πειράματα της  βασικής
έρευνας επιβεβαίωσαν την υπόθεση της μελέτης, ότι δηλαδή η τρο-
ποποίηση του νουκλετιδίου αδενοσίνη μέσω του μηχανισμού ade-
nosine-to-inosine RNA editing ελέγχει την έκφραση της καθεψίνης
S και εμπλέκεται σε μονοπάτια αθηρογένεσης και αγγειακής φλεγ-
μονής μέσω ρύθμισης της μέτα-μεταγραφικής δραστηριότητας.

Η μελέτη διενεργήθηκε υπό την καθοδήγηση του καθηγητή καρ-
διολογίας Κωνσταντίνου Στέλλου (Πανεπιστήμιο Goethe – Φρανκ-
φούρτη) ενώ, πολύ σημαντική συμμετοχή στη μελέτη είχαν η Θερα-

πευτική Κλινική του ΕΚΠΑ με τον Επίκουρο Καθηγητή κύριο Σταμα-
τελόπουλο και η 1η Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του ΕΚΠΑ
με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κυρία Φραγκίσκα Σιγάλα. Βασί-
σθηκε δε, σε δεδομένα που προήλθαν από 97 εθελοντές στους οποί-
ους διενεργήθηκαν ειδικές αγγειολογικές και αιματολογικές
εξετάσεις στη Μονάδα Αγγειολογίας και Παθοφυσιολογίας του Εν-
δοθηλίου και στο εργαστήριο του Ογκολογικού τμήματος της Θερα-
πευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, καθώς και από τη συλλογή και ανάλυση
δειγμάτων αθηρωματικών πλακών και ανευρυσμάτων από την 1η
Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του ΕΚΠΑ.

Οι προεκτάσεις της μελέτης είναι σημαντικές καθώς, οι
επιστήμονες θα μελετήσουν το παθοφυσιολογικό μονοπάτι ως υπο-
κείμενο μηχανισμό σε άλλα νοσήματα που σχετίζονται με αυξημένο
φλεγμονώδες φορτίο όπως τα αυτοάνοσα αλλά και ως θεραπευτικό
στόχο στην πρόληψη και αντιμετώπιση της αθηρωματικής νόσου. 

]Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας
έρευνας η οποία παρουσιάστηκε στο

συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής
«Frontiers in CardioVascular Biology
(FCVB)», η βαριατρική χειρουργική η οποία
χρησιμοποιείται για την απώλεια πάχους σε
παχύσαρκο πληθυσμό, βοηθά αποτελεσματι-
κά και στη θεραπεία άλλων νόσων ενώ αν-
τιστρέφει τη διαδικασία της γήρανσης στον
οργανισμό.

Η έρευνα έγινε από τους επιστήμονες στο
Πανεπιστήμιο της Βιέννης και έλαβαν μέρος
76 άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
44,5 κιλά/ τετραγωνικό μέτρο και μέση ηλικία
τα 40 έτη, που προσπαθήσει να αδυνατίσουν
με δίαιτες και γυμναστική χωρίς κανένα απο-
τέλεσμα και τελικά έκαναν βαριατρική επέμ-
βαση.

Ο επικεφαλής της μελέτης Dr. Philipp

Hohensinner, υπέβαλε τους συμμετέχοντες
σε αιματολογικές εξετάσεις προεγχειρητικά,
και κατόπιν ανά 12μηνο για δύο έτη.  Στους
χειρουργημένους ασθενείς, οι οποίοι πέτυχαν,
κατά μέσο όρο, μείωση του σωματικού τους
βάρους κατά 38%, παρατηρήθηκε αξιοσημεί-
ωτη μείωση σε ορισμένες κυτοκίνες που προ-
άγουν τη φλεγμονή, με ταυτόχρονη αύξηση
μιας άλλης κυτοκίνης που τη μειώνει. Ενώ,
έδειξαν επίσης, ότι 2 έτη έπειτα από την επέμ-
βαση τα τελομερή ήταν κατά 80% μακρύτερα
απ’ ότι ήταν πριν από αυτήν.

Όπως ανέφερε η διαδικασία της γήρανσης
προκαλείται από το οξειδωτικό στρες, το οποίο
εμφανίζεται από την παχυσαρκία, την έλλειψη
άσκησης, την κακή διατροφή και το κάπνισμα.
Έτσι αυξάνονται οι ελεύθερες ρίζες στα λιπο-
κύτταρα, οδηγώντας σε βράχυνση των τελο-
μερών που αποτελεί δείκτη της γήρανσης, ένα

είδος εσωτερικού ρολογιού των κυττάρων.
Κάθε φορά που ένα κύτταρο διαιρείται τα τε-
λομερή χάνουν ένα μικρό κομμάτι του DNA,
με αποτέλεσμα, όταν γίνονται πολύ μικρά, να
μην μπορούν πλέον να διαιρεθούν και τελικά
να πεθαίνουν. 

Ο Dr. Hohensinner ανέφερε ότι οι παχύ-
σαρκοι άνθρωποι έχουν αυξημένα επίπεδα
φλεγμονής και υψηλότερα επίπεδα φλεγμο-
νωδών κυτοκινών στο λιπώδη ιστό τους και
γερνούν πρόωρα. Με τη βαριατρική
επέμβαση μειώθηκε το βάρος τους κατά 30-
40% και ανανεώθηκαν τα κύτταρα τους. Επί-
σης, ότι 2 χρόνια μετά η οξειδωτική βλάβη
στα τελομερή είχε υποτριπλασιαστεί και κα-
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα κύτταρα γί-
νονται νεώτερα εξαιτίας της μικρότερης μεί-
ωσης του μήκους των τελομερών από την
οξείδωση.

]Ακούμε συχνά ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρω-
τα, ότι τα παιδιά σκοτώνουν τον έρωτα, ότι η

ρουτίνα σκοτώνει τον έρωτα, ότι ο έρωτας πεθαίνει
μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Ακόμη και η
ψυχοθεραπεία έχει κατηγορηθεί γι’ αυτό. Τι από όλα
αυτά ισχύει, τελικά, και σε ποιο βαθμό; 

Σύμφωνα με την ψυχολόγο - παιδοψυχολόγο Msc,
Bsc, διευθύντρια του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. κα Ασπασία Πα-
σπάλη, ο έρωτας αποτελεί μια μορφή ψύχωσης. Συ-
νιστά μια απώλεια του ελέγχου της πραγματικότητας,
που σχετίζεται με τον άλλο ως ερωτικό αντικείμενο.

«Στον έρωτα θέλουμε να καταβροχθίσουμε τον
άλλον, αδιαφορώντας για το αν είναι καλά. Θέ-
λουμε να έχουμε απόλυτη κυριαρχία πάνω στον
άνθρωπο, με τον οποίο είμαστε ερωτευμένοι. Στην
πορεία, αν είμαστε αρκετά ώριμοι, αρχίζουμε να
θέλουμε να είναι καλά και ο ίδιος για τον εαυτό
του. Από τη δικτατορία του έρωτα περνάμε στη δη-
μοκρατία της συνύπαρξης» όπως αναφέρει χαρα-
κτηριστικά η κα Πασπάλη. 

Στην αρχή της σχέσης, λοιπόν, ο έρωτας απογει-
ώνει το ζευγάρι. Έχει στιγμές έντασης και πάθους.
Στη χειρότερη περίπτωση αυτός ο δεσμός διαλύε-
ται, στην καλύτερη μετουσιώνεται σταδιακά σε
αγάπη. Όμως σύμφωνα με τη γιατρό, δεν μπο-
ρούμε να είμαστε σε status έρωτα μια ζωή. Κατά
συνέπεια αναφερόμαστε, όπως λέει, στο χρο-
νικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Άρα,

όσο λιγότερες προβολές κάνει κανείς, τόσο πιο
ώριμα ερωτεύεται. 

Τι σημαίνει ώριμος έρωτας;
Ώριμος έρωτας, επισημαίνουν οι ειδικοί, σημαίνει

ότι, αυτό που ερωτευόμαστε στον άλλον, έχει να
κάνει πιο πολύ με πραγματικά στοιχεία του άλλου
και όχι τόσο με προβλητικά. Δηλαδή δεν προσδίδω
στον άλλο ιδιότητες που θα ήθελα να έχει και μου
έχουν λείψει κατά την παιδική μου ηλικία. Ο έρωτας,
βέβαια, πάντα έχει στοιχεία εξιδανίκευσης. 

«Οι κεραυνοβόλοι έρωτες έχουν συνήθως
άσχημο τέλος και αφήνουν τις μεγαλύτερες απο-
γοητεύσεις. Είναι σχεδόν αδύνατον ένας άνθρωπος
να ανταποκριθεί στην «τελειότητα» που απαιτεί από
αυτόν ο κεραυνοβολημένος. Άλλωστε, όσο πιο εύ-
κολα ενθουσιάζεται κανείς, τόσο πιο εύ-
κολα απογοητεύεται» μας λέει η Ασπασία
Πασπάλη.

Επιπλέον είναι γεγονός ότι, η καθημε-
ρινότητα στο σπίτι, με τις δουλειές, τα
παιδιά, την ανασφάλεια για το αύριο
και τα οικονομικά προβλήματα, μπο-
ρεί να απομακρύνει το ζευγάρι.

Ο έρωτας στο… ντιβάνι
Συνήθως κάποιος δεν καταφεύγει σε ψυχοθε-

ραπευτή, όταν έχει μία σχέση που τον γεμίζει, λαμ-
βάνει την προσοχή και την φροντίδα που
χρειάζεται και περνάει καλά.

Η ψυχοθεραπεία βοηθάει στο να αποδεχτεί ο
άλλος την πραγματικότητα των σχέσεων, να δει τη
σχέση του στις πραγματικές της διαστάσεις. Να
προσαρμόσει τις απαιτήσεις από τον σύντροφο και
τη σχέση σε ένα εφικτό, πραγματικό πλαίσιο. 

«Να αναγνωρίσει τη δική του ευθύνη γιατί - ει-
δικά εδώ στην Ελλάδα - έχουμε την τάση να φταίει
πάντοτε ο άλλος. Να κατανοήσει πως δεν μπορεί
να αλλάξει τον άλλον, αλλά επειδή οι σχέσεις
έχουν τη λειτουργία της

τραμπάλας, αλλάζον-
τας κανείς τον εαυτό
του μέσα στην ψυ-
χοθεραπεία, αλλά-
ζει η ισορροπία
της σχέσης» λέει

η κα Πασπάλη.
Είναι ση-
μαντικό να

εξελιχθούν και οι δύο σύντροφοι, για να μπορέσει
να ακολουθήσει ο ένας τον άλλον. 

Σε κάθε περίπτωση η ψυχοθεραπεία βοηθάει
τους ανθρώπους να σχετιστούν πιο ώριμα. Είναι
τόσο δύσκολα τα λεπτά νοήματα του έρωτα που
και για τον ψυχοθεραπευτή  απαιτείται τετραετής
εκπαίδευση για να κατανοήσει  τη δυναμική των
σχέσεων. Για να διδαχθεί τις βασικές νεοψυχανα-
λυτικές θεωρίες και να κατανοήσει μέσα από αυτές
καθημερινούς προβληματισμούς και αναζητήσεις
των ατόμων, όπως αυτός της σεξουαλικής/συναι-
σθηματικής σχέσης των δυο φύλων, στο ΔΙ.Κ.Ε.Ψ.Υ
προσφέρεται πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη νε-
οψυχαναλυτική διάγνωση και ψυχοθεραπεία παι-
διών και ενηλίκων.

«Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ζει με τον φόβο
της πείνας, ούτε με τον φόβο των συχνών σωμα-
τικών επιθέσεων. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να ζει
μέσα στον φόβο και στον τρόμο. Εκείνο που τον
φοβίζει είναι οι σχέσεις του. Όπως λέει ο Gellner,
ο άνθρωπος, πλέον, δεν βρίσκεται στο έλεος των
φυσικών δυνάμεων και των απρόβλεπτων συμ-
βάντων, αλλά ίσως - περισσότερο από ποτέ άλλοτε
- στο έλεος των άλλων ανθρώπων. Η ολοκλή-
ρωση, η ευχαρίστηση και ο αυτοσεβασμός μας βρί-
σκεται στο έλεος των άλλων ανθρώπων και
κυρίως του συμβίου μας» καταλήγει η διευθύντρια
του ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ. =

Η ΣΕΜΑΓΛΟΥΤΙΔΗ ΜΕΙΩΝΕΙ 
ΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΤΟΥΣ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΙΙ

]Σύμφωνα με μελέτη με την ονομασία SUSTAIN 6, η
οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα στην 52η Ετήσια

Συνάντηση του European Asociation for the Study of Dia-
betes (EASD) 2016 και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό
έντυπο «New England Journal of Medicine», ασθενείς με
διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν σεμαγλουτίδη της Novo
Nordisk, παρουσίασαν μείωση σε καρδιαγγειακά συμβά-
ματα. Η μελέτη ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2013 και τυχαι-
οποιήθηκαν 3.297 ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 από 20
χώρες και παρακολουθήθηκαν για 104 εβδομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη μελέτη που γίνεται
σε προεγκριτική φάση αναφορικά με την καρδιαγγειακή
έκβαση και δημοσιεύει τα αποτελέσματα της.  

Συγκεκριμένα στη μελέτη παρατηρήθηκε στατιστικά ση-
μαντική μείωση κατά 39% σε μη-θανατηφόρα εγκεφαλικά
επεισόδια, μη στατιστικά σημαντική μείωση κατά 26% σε
μη-θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου καθώς και 2%
μείωση στον καρδιαγγειακό  θάνατο μετά από δύο μόνο
έτη θεραπείας.

Όπως ανέφερε ο ερευνητής καθώς και ο κύριος συγ-
γραφέας της μελέτης Δρ. Steven Marso, τα ευρήματα αυτά
έχουν μεγάλη κλινική σημασία, καθώς η καρδιαγγειακή
νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου σε άτομα με
διαβήτη τύπου 2 και όλες οι νέες επιλογές θεραπείας οι
οποίες μπορούν να μειώσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
είναι απαραίτητες.

Να σημειωθεί ότι η σεμαγλουτίδη η οποία ανήκει στην
εταιρεία Novo Nordisk είναι, ένα υπό ανάπτυξη ανάλογο
του GLP-1 εβδομαδιαίας χορήγησης το οποίο διεγείρει την
έκκριση ινσουλίνης και αναστέλλει την έκκριση γλυκαγόνου
με ινσουλινο-εξαρτώμενο τρόπο δράσης, ενώ ταυτόχρονα
μειώνει την όρεξη και την πρόσληψη τροφής. Με τη μελέτη
SUSTAIN 6  η σεμαγλουτίδη, χορηγούμενη υποδορίως μία
φορά την εβδομάδα, ολοκλήρωσε έξι φάσεις 3a κλινικών
μελετών για τη θεραπεία ενηλίκων με διαβήτη τύπου 2.

Η ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ  

ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΝΕΟΣ ΕΠΙΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ



Χτίστε ένα ισχυρό βιογραφικό
με το διεθνές πρότυπο ECDL

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

ΕCDL Profile   - το ECDL στα μέτρα σας
 

Γιατί ΕCDL;
 

Τ :  210 37 29 100W : www.ecdl.gr  

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

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

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

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

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

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

500
Online Proctoring
εξετάσεις

24/7/365
Υπάλληλοι
πλήρους απασχόλησης

180
Διαφορετικές
εξετάσεις

σε paper & web based
εξετάσεις

160 χώρες
διεξαγωγής
εξετάσεων 

24 γλώσσες   10,000
εξεταστικά
κέντρα




