ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 80
ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Σήµερα είναι µια µέρα σηµαντική όχι µόνο για τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, αλλά και
για όλους εµάς. Γιατί γιορτάζουµε τα 80 χρόνια συνεχούς παρουσίας του πιο παιλιού Συλλόγου που
τόσο πολύ συνέβαλε στην επίλυση τόσων πολλών προβληµάτων των Ρωµιών. Αλλά η ιστορία του
Συλλόγου δείχνει και την επιµονή ορισµένων ανθρώπων να είναι διατεθηµένοι να ξοδεύουν χρόνο για
το κοινό καλό, χωρίς υστεροβουλίες, κάτι για το οποίο είµαστε όλοι ευγνώµονες. Εγώ προσωπικά
ευχαριστώ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την τιµή που µου έκαναν συµπεριλαµβάνοντας µε αναµεσα
στους σηµερινούς οµιλητές.
Θα ήθελα να εκφράσω ορισµένες σκέψεις για τι σηµαίνει για τις ερχόµενες γενιές να
αισθάνονται Ρωµιοί. Οι επόµενες γενιές που δεν θα έχουν τις δικές µας δυσκολίες. Την αλλόκοτη
αµηχανία για το πώς θα αντικρίσεις µετά από πολλά χρόνια την Πόλη. Τον φόβο ότι άλλαξε τόσο πολύ
που δεν θα γνωρίζεις πια τίποτα. Την αγωνία ότι παντού θα κυριαρχεί η ασχήµια και πως και εσύ θα
αισθανθείς µία περίεργη ενοχή για αυτήν την ασχήµια. Και το θέµα µας είναι οι νέες γενιές που δεν θα
βρίσκουν συνέχεια µπροστά τους το πιο δύσκολο και ανελέητο ερώτηµα: πώς θα ήταν τα πράγµατα αν
δεν φεύγαµε και µέναµε; Ένα ερώτηµα που δεν είναι δυνατό να απαντηθεί, που όµως δεν είναι δυνατό
και να µην κουρνιάζει στο κεφάλι όσων φύγαµε από την Πόλη.
Οι ιστορίες των Ρωµιών, λοιπόν, είναι ιστορίες γεµάτες δυσκολίες. Είναι ιστορίες γεµάτες
ψιθυριστές κουβέντες, κυρίως των µεγάλων όταν µιλούσαν στα τούρκικα που σχεδόν πάντοτε
σήµαιναν κακά µαντάτα. Οι ιστορίες των Ρωµιών είναι ιστορίες γεµάτες σταυροκοπήµατα για να µην
έρθει το κακό, και σταυροκοπήµατα µετά το κακό ώστε να φύγει γρήγορα. Αλλά οι ιστορίες των
Ρωµιών είναι, κυρίως, ιστορίες µε ατέλειωτους αποχαιρετισµούς.
Αποχαιρετισµούς στην καταστροφή το '22.
Αποχαιρετισµούς στην ανταλλαγή των πληθυσµών αργότερα.
Αποχαιρετισµούς στις είκοσι ηλικίες που πήραν οι Τούρκοι στον στρατό για να τους
ξεκάνουν αν η Τουρκία έµπαινε στον πόλεµο στο πλευρό της Γερµανίας.
Αποχαιρετισµούς στο βαρλίκι, για όλους όσοι εξορίστηκαν στην Ανατολή και έσκαβαν και
έσπαγαν πέτρες επειδή η µεγάλη πλειοψηφία δεν είχε να πληρώσει τους έκτακτους δυσβάστακτους
φόρους.
Αποχαιρετισµούς στα Σεπτεµβριανά του '55, για όσους έφυγαν όταν το παρακράτος σε µία
νύχτα κατέστρεψε ότι ρωµαίικο έβρισκε µπροστά του.
Αποχαιρετισµούς στις απελάσεις του '64, όταν µε τόση βαβαρότητα διώχθηκαν οι Έλληνες
υπήκοοι πάλι µε αφορµή το Κυπριακό.
Οι ψίθυροι, λοιπόν, τα σταυροκοπήµατα και οι αποχαιρετισµοί. Και η πορεία προς την
Ελλάδα. Μια Ελλάδα, όµως, δύσκολη και αφιλόξενη. Μια χώρα όπου οι Ρωµιοί γεύτηκαν την
κοινωνική περιφρόνηση και την πολιτισµική αποξένωση. Ερχόµενοι οι Ρωµιοί στη ρηµαγµένη
Ελλάδα του Μεσοπολέµου έφτασαν σε έναν τόπο φτωχό µε περιορισµένες δυνατότητες να
απορροφήσει τέτοιον µεγάλο αριθµό ανθρώπων. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι στην Ελλάδα δεν
ήρθε µόνο κόσµος από την Πόλη, αλλά από πολλά άλλα µέρη: τη Σµύρνη, την Ανατολή, την
Τραπεζούντα. Ήταν ορθόδοξοι πληθυσµοί µε πολύ διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές. Στην
Ελλάδα ήρθαν Ρωµιοί από την Πόλη και αργότερα, σε χρόνια γεµάτα κοινωνικές εντάσεις και πολιτικά
προβλήµατα. Όλες αυτές οι οµάδες συναντήθηκαν µε τον ντόπιο πληθυσµό και µέσα από εξαιρετικά
περίπλοκες και δύσκολες διεργασίες κατάφεραν να ορίσουν έναν δικό τους χώρο, µια δική τους
ιδιαιτερότητα στο πλαίσιο του εθνικού κορµού. Και αυτή η ιδιατερότητα τους χάραξε σηµαντικές
πορείες στα γράµµατα, τις τέχνες και τις επιστήµες. Ας µην αναζητούµε, όµως, ενιαία χαρακτηριστικά,
ενιαίες συνήθειες, ούτε, καν, ενιαίες επιδιώξεις, αν και για όλους όσους ήρθαν από την Σµύρνη, την
Ανατολή, την Τραπεζούντα και την Πόλη κυρίαρχο ήταν το να µπορέσουν να βιώσουν µια ζωή δίκαιη
και χωρίς κατατρεγµούς.

Είναι σε όλους µας γνωστό ότι οι απανταχού µειονότητες έχουν υποφέρει και έχουν περάσει
πολύ δύσκολες περιόδους ακόµη και σε κοινωνίες που θεωρούνται φιλελεύθερες. Και έχουν οι
µειονότητες αυτήν το σισύφιο χαρακτηριστικό. Όσο αρνούνται να ενσωµατωθούν στην πλειοψηφία
τόσο εντείνονται τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Όσο ενσωµατώνονται στην πλειοψηφία τόσο
χάνονται τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά. Αυτός είναι ο κανόνας παρά το γεγονός ότι κάθε
µειονότητα σε κάθε διαφορετική κοινωνία βιώνει διαφορετικές σε ένταση καταστάσεις. Και όπως κάθε
µειονότητα έχει τους µύθους που την συντηρούν, έτσι και έχουµε τους δικούς µας. Και όπως όλες οι
ιστορίες όσων έφυγαν από τον τόπο όπου γεννήθηκαν και µεγάλωσαν, έτσι και οι ιστορίες των Ρωµιών
είναι ιστορίες µνήµης. Έχει, όµως, τεράστια σηµασία ποιοι αφηγούνται αυτές τις ιστορίες. Γιατί γύρω
από τους Ρωµιούς και την Πόλη έχουν υφανθεί ακραίες απόψεις, έχουν οικοδοµηθεί µύθοι, έχουν
κρυφτεί πολλές αλήθειες. Μόνον αν η µελέτη της ιστορίας των Ρωµιών γίνει νηφάλια και
επιστηµονικά θα µπορέσει να γίνει κατανοητή η τόσο περίπλοκη πορεία µας. Μόνο αν είµαστε
διατεθειµένοι να αποµακρυνθούµε από την συναισθηµατική αφήγηση του παρελθόντος θα
καταφέρουµε να διασωθεί το παρελθόν µας.
Για αυτό και όταν µιλάµε για εµάς, αλλά κυρίως, για όσους στο µέλλον θα αισθάνονται
Ρωµιοί, είναι σηµαντικό να επαναπροσδιορίσουµε τις σχέσεις µας µε το παρελθόν. Ο εφησυχασµός
στο µεγαλείο του παρελθόντος, παρ’ ολο που είναι κατανοητός για ψυχολογικούς και ανθρώπινους
λόγους, είναι κάτι που δεν µας έχει βοηθήσει πολύ. Το µεγάλο πρόβληµα είναι η διαχείριση της
ιστορίας µας στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κόσµου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το µνηµόσυνο του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που γίνεται κάθε χρόνο, στις 29 Μαΐου, δεν βοηθάει, νοµίζω, σε αυτή την
πιο σύνθετη προσέγγιση. Γιατί το µνηµόσυνο δεν γίνεται για την σωτηρία της ψυχής του
Παλαιολόγου, δεν γίνεται καν για να διαφυλαχτούν µνήµες. Μήπως λοιπόν πρέπει να αναρωτηθούµε τι
εξυπηρετεί άραγε µία τέτοια χρήση της Ιστορίας; Ή σε τι ακριβώς παραπέµπουν όλες οι εικόνες που
έχουν την Αγία Σοφία χωρίς µιναρέδες; Το ζητούµενο είναι να διαχειριστουµε την ιστορία µας σε έναν
σύγχρονο κόσµο, αναδεικνύοντας ένα παρελθόν των Ρωµιών µε τεράστιες προσφορές τόσο στην
διάρκεια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας όσο και στην Τουρκική ∆ηµοκρατία, όπως και στην
Ελληνική Κοινωνία.
Μόνον αν είµαστε έτοιµοι να διερευνήσουµε όλους τους δυνατούς παράγοντες που
συνέβαλαν στην πορεία µας, θα µπορέσουµε να αφήσουµε µία πειστική παρακαταθήκη. Όσες
µειονότητες επικεντρώθηκαν στην συγγραφή του παρελθόντος τους αποκλειστικά και µόνο για να
επιµερίσουν ευθύνες σε άλλους, αυτές ξεχάστηκαν σε λίγες γενιές. Όσες έκαναν προσπάθειες να
γράψουν νηφάλια και επιστηµονικά για το παρελθόν τους, αυτές κατάφεραν να αποκαλύψουν µε
τρόπο αναµφισβήτητο τους λόγους που οδήγησαν στην συγκεκριµένη τους πορεία. Τα τελευταία
χρόνια άρχισαν να διαφαίνονται κάποιες νέες πραγµατικότητες. Οι ακαδηµαϊκές ανταλλαγές των
τελευταίων 15 ετών, η επιµονή διαφόρων διανοουµένων αλλά και πολιτών και στις δύο χώρες σε µια
αντιεθνικιστική και δηµοκρατική διαχείριση των προβληµάτων, η επιµονή πολλών Ρωµιών να πάνε
κόντρα σε κατεστηµένα συµφέροντα, άρχισε να αποδίδει καρπούς. Αρχίζουν να δηµοσιεύονται
έρευνες, να γράφονται άρθρα αλλά και να γίνονται κουβέντες πάνω σε θέµατα που ήταν ταµπού στην
Τουρκία για του Ρωµιούς, αλλά και στην Ελλάδα για του Τούρκους της ∆υτικής Θράκης. Στο
Συνέδριο που έγινε στην Πόλη για το Μέλλον των Ρωµιών πριν δύο χρόνια, αλλά και σε εκδηλώσεις
που έγιναν στην Αθήνα µε αφορµή την επέτειο των Σεπτεµβριανών, κατατέθηκαν εξαιρετικά
σηµαντικές απόψεις ελλήνων και τούρκων ακαδηµαϊκών. Η συµµετοχή των νέων αυτών ελλήνων και
τούρκων ακαδηµαϊκών είναι ιδιαίτερα επικοδοµητική, διότι δεν έχουν, αν θέλετε, και τα υποκειµενικά
βαρίδια που έχουµε εµείς, και τα οποία µας εµποδίζουν να πλησιάσουµε κάποια θέµατα πιο
αντικειµενικά. Πρέπει όµως να είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας, διότι σήµερα αισθανόµαστε όλοι
µας µια κάποια δικαίωση, που ακούµε στα τούρκικα αυτά που εµείς λέµε µεταξύ µας στα ελληνικά. Αν
αύριο, όµως, από τα συµπεράσµατα των ερευνών τους, προκύψουν άλλα αποτελέσµατα που δεν θα
είναι τόσο ευχάριστα για εµάς, πρέπει να είµαστε εξ ίσου ανοιχτοί να τα ακούσουµε.
∆ιαχειρίζόµαστε το παρελθόν µας δεν σηµαίνει το ξεχνάµε. ∆εν σηµαίνει ότι πρέπει να
αγνοήσουµε τόσα πολλά που χαρακτηρίζουν την ιδιαιτερότητα µας. Σηµαίνει ότι πρέπει να τα
διατηρήσουµε, ενισχύοντας εκείνα τα στοιχεία που είναι δικά µας, µέσα από τα οποία καταφέραµε να
µπολιάσουµε και την ελληνική κοινωνία. Τέτοια δραστηριότητα, παραδείγµατος χάριν, είναι η
µαγειρική αλλά και οι τρόποι µε τους οποίους απολαµβάνει κανείς το φαγητό. ∆εν ήταν, προφανώς,
τυχαία η εντυπωσιακή επιτυχία της ταινίας Πολίτικη Κουζίνα. Πιστεύω ότι ένας από τους πολλούς
λόγους της επιτυχίας ήταν και ότι εδειξε σε µια περίοδο παγκοσµιοποίησης και οµογενοποιήσης των
συνηθειών, την σηµασία να µαζεύονται οι φίλοι και συγγενείς γύρω από το τραπέζι, και το οποίο
απειλείται πια από τον τρόπο ζωής που έχουµε στις µεγάλες πόλεις. Αλλά δεν είναι µόνο τα θέµατα
γύρω από τον πολιτισµό του φαγητού που µας έχουν χαρακτηρίσει και θα πρέπει να καλλιεργήσουµε
µε διάφορους τρόπους. Είναι και πολλά άλλα στοιχεία της καθηµερινής λειτουργίας στην Πόλη και

που µε τον έναν ή άλλον τρόπο συνεχίστηκαν και εδώ. Η εθελοντική προσφορά στις φιλοπτώχους
δραστηριότητες των διαφόρων κοινοτήτων, οι πολιτιστικές κινήσεις που αποτελούν έκφραση της
σηµασίας που δίνουµε στη συλλογική εθελοντική δουλειά, λαµπρό πραδειγµα της οποίας είναι και ο
Συλλόγος Κωνσταντινουπολιτών αποτελούν κάποια από τα παραδείγµατα στα οποία αναφέροµαι.
Το θέµα, όµως, που θα πρέπει να µας απασχολεί περισσότερο από όλα, είναι το ερωτηµατικό
στο τέλος του τίτλου της σηµερινής οµιλίας. Και για να το πω λιγάκι προκλητικά: θα συνεχίσουν να
αισθάνονται Ρωµιοί οι νεώτερες γενιές; Έχουν περάσει παραπάνω από τρεις γενιές από το 1922. Τι
σηµαίνει να λέγεσαι Ρωµιός σήµερα; Τι ακριβώς θα σηµαίνει να αισθάνονται Ρωµιοί στο µέλλον,
άτοµα που ένας µακρινός πρόγονος τους έτυχε να έχει γεννηθεί στην Πόλη; Τίποτα δεν µας
εξασφαλίζει ότι η συνείδηση της Ρωµιοσύνης, θα υπάρχει στο µέλλον, αφού και άλλες µειονότητες
έσβησαν σε πολλά άλλα µέρη του κόσµου.
Και το βασικό είναι: Τι θα συνεπάγεται να αισθάνεται κανείς Ρωµιος; Τι θα απαιτεί η κοινωνία
από όσους θα συνεχίσουν να αισθάνονται Ρωµιοί; Και πώς θα ήθελαν οι ίδιοι να συµβάλουν µε αυτήν
τη ιδιότητα τους, ιδιότητα που έχουν επειδή κουβαλούν µέσα τους αξίες, µνήµες, και πολιτισµικές
διαδροµές που ως ένα βαθµό τους διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας;
Το εύκολο θα είναι να συνεχίσουµε να ετεροκαθοριζόµαστε, να κρατάµε ζωντανές µνήµες και
γεγονότα που αποκλειστικό στόχο θα έχουν να αποδείξουµε πόσο απαίσιοι και βάρβαροι είναι οι
Τούρκοι. Η Μικρασιατική καταστροφή, το Βαρλίκι, τα Σεπτεµβριανά, και οι απελάσεις δεν είναι
γεγονότα που πρέπει να ξεχαστούν. Πρέπει να τα συζητάµε και να τα µελετάµε για να κατανοήσουµε
καλύτερα τι έγινε, και κυρίως γιατί έγινε ότι έγινε. Ας πάρουµε µία πλευρά µε την οποία συµφωνούµε
όλοι: ότι µία από τις σηµαντικότερες παραµέτρους αυτών των γεγονότων ήταν ο αχαλίνωτος και βαθιά
δογµατικός εθνικισµός της Τουρκίας. Αν, λοιπόν, εµείς ήµασταν θύµατα εθνικισµού, τότε ήρθε,
νοµίζω η ώρα, για να γίνουµε οι πιο γνήσιοι αντιεθνικιστές. Όχι µόνο για να είµαστε εναντίον του
τούρκικου εθνικισµού, αλλά και για να γίνουµε αντίπαλοι όλων των άλλων εθνικισµών, και, κυρίως,
του Ελληνικού αφού εδώ ζούµε, είµαστε πολίτες αυτής της χώρας, και την προκοπή αυτής της
κοινωνίας θέλουµε. Το δηλητήριο του τουρκικού εθνικισµού µας έκανε να βιώσουµε ανείπωτες λύπες.
Το δηλητήριο, όµως, δεν είναι χαρακτηριστικό µονάχα του τούρκικου εθνικισµού, αλλά όλων των
εθνικισµών. Πόσο σπουδαίο θα ήταν στην ιστορία της Ρωµιοσύνης, αν τα άτοµα της νέας γενιάς που
οι πρόγονοι τους τόσο υπέφεραν από τον εθνικισµό, γίνουν οι προπαγανδιστές του αντιεθνικισµού. Όχι
για να δώσουµε συγχωροχάρτι στους Τούρκους, αλλά για να συµβάλλουµε στην εδραίωση µιας άλλης
σχέσης µε τους Τούρκους και, κυρίως, µε αυτούς που σήµερα πιστεύουν βαθύτατα ότι ο εθνικισµός
της Τουρκίας είναι θανάσιµος για την όποια πρόοδο της.
Αλλά το Βαρλίκι, τα Σεπτεµβριανά, και οι απελάσεις δεν ήταν µονάχα αποτέλεσµα του
εθνικισµού. Ήταν αποτέλεσµα και της πλήρους καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Χωρίς
έλεος, χωρίς αιδώ, χωρίς καµία αίσθηση ότι τα µέλη µιας κοινωνίας ανεξάρτητα από θρησκεία και
πολιτικές πεποιθήσεις έχουν δικαιώµατα που το κράτος πρέπει να διαφυλάττει. Και εκεί το Τουρκικό
κράτος υπήρξε πρωταθλητής στις παραβιάσεις. Ας σκεφτούµε, όµως, λιγάκι, πόσο σπουδαίο στην
ιστορία της Ρωµιοσύνης θα είναι, όταν όσοι συνεχίζουν να αισθάνονται Ρωµιοί θα δίνουν αγώνα υπέρ
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που συνεχίζουν να παραβιάζονται. Όχι µόνο στην Τουρκία, αλλά
ακόµα και εδώ στη ίδια τη χώρα µας στους Τούρκους της ∆υτικής Θράκης, στους λογής µετανάστες.
Πόσο σηµαντικό θα είναι οι απόγονοι όσων υπέφεραν από τους Τούρκους, να είναι αυτοί που θα
απαιτήσουν να σέβονται όλοι αυτά τα δικαιώµατα που έχουν κατοχυρωθεί µε διεθνής συνθήκες.
Αλήθεια, πόσο περήφανοι θα πρέπει να είµαστε αν όσοι από τις νεώτερες γενιές που θα συνεχίσουν να
αισθάνονται Ρωµιοί κατάφερναν να υπερβούν τους λόγους που έκαναν εµάς να υποφέρουµε τόσο
πολύ. Και να καταφέρουν να υπερβούν τους λόγους όχι ξεχνώντας τα δεινά, αλλά προσπαθώντας να
κατανοήσουν τις αιτίες των δεινών και να είναι οι βασικοί πολέµιοι αυτών των αιτίων όπου και αν
εµφανίζονται. Και εδώ ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο µε τις
δραστήριότητες του στο πλαίσιο του Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη.
∆εν είναι πια Ρωµιοί στην Πόλη µόνο όσοι µιλάνε ελληνικά και είναι χριστιανοί ορθόδοξοι.
Σε αυτούς τους Ρωµιούς έχουν προστεθεί εδώ και αρκετά χρόνια οι αραβόφωνοι από την περιοχή της
Αντιόχειας. Ξανασυναντιούνται, λοιπόν, στην Πόλη, δυο διαφορετικά πολιτισµικά ρεύµατα, όπως έχει
γίνει τόσες πολλές φορές και στο παρελθόν. Όπως έγινε όταν ήρθαν στην Πόλη οι αρβανίτες, όταν
ήρθαν πολλοί καραµανλήδες που δεν έµαθαν ποτέ ελληνικά. Αυτά είναι ζητήµατα πάνω στα οποία
πρέπει να σκύψουµε και να τα εξετάσουµε. Υπήρξε δηλαδή και στο παρελθόν µια όσµωση
διαφορετικών πολιτισµών, υπήρξε µια όσµωση συνηθειών και αξιών. Η αναπαραγωγή των Ρωµιών
έγινε µε διαφορετικούς όρους σε κάθε ιστορική περίοδο, και ανάλογα µε τους όρους αναπαραγωγής
σφραγίστηκε και η ταυτότητά τους. Νοµίζω ότι και στην σηµερινή συγκυρία, η αναπαραγωγή των
Ρωµιών στην Πόλη, θα γίνει µε δραµατικά διαφορετικούς τρόπους από ότι τα τελευταία 75 χρόνια.

Και θα πρέπει να δεχτούµε αυτές τις νέες ιστορικές πραγµατικότητες, έτσι ώστε όταν θα υπάρξουν οι
αναγκαίες συνθέσεις να µπορούµε να τις διαχειριστούµε για το καλό όλων µας.
Να, λοιπόν, ένας χώρος παρέµβασης για τις νέες γενιές που θα θελήσουν να βοηθήσουν τους
Ρωµιούς στην Πόλη. Αυτή άκριβώς η πραγµατικότητα µας πρέπει να µας αναγκάσει όλους να
αντιµετωπίσουµε το σοβαρότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι Ρωµιοί της Πόλης σήµερα, κι αυτό
είναι το θέµα της γλώσσας. Γνωρίζετε ενδεχοµένως ότι πολλά από τα παιδιά που πάνε στα ελληνικά
δηµοτικά σχολεία της Πόλης, δεν έχουν τα ελληνικά ως µητρική τους γλώσσα. Και έτσι δηµιουργείται
ένα τεράστιο θέµα γλωσσικής επάρκειας για τους αραβόφωνους ή ακόµη και για τα παιδιά από
µεικτούς γάµους. Πάνε σχολείο χωρίς να γνωρίζουν ελληνικά, και στα σχολεία δεν διδάσκεται η
γλώσσα ως τέτοια. Στα δηµοτικά σχολεία θεωρείται ότι όλοι την γνωρίζουν και µε βάση αυτό γίνονται
τα µαθήµατα. Αυτό γίνεται σε όλα τα δηµοτικά του κόσµου. Τα δηµοτικά δεν είναι σχολεία όπου
µαθαίνει κανείς από την αρχή τη µητρική του γλώσσα, αλλά θεωρείται ότι είναι γνώστης µιας
γλώσσας και η οποία καλλιεργείται στο σχολειο µε διάφορους τρόπους. Στην Πόλη, λοιπόν, η
πλειοψηφία όσων πάνε στο ∆ηµοτικό δεν γνωρίζουν τα ελληνικά. Οι δάσκαλοι για προφανείς λόγους
αναγκάζονται να προβιβάσουν τα παιδιά τα οποία ούτε γράµµατα µαθαίνουν της προκοπής ούτε και τη
γλώσσα κανονικά. Τα παιδιά που έχουν µητρική γλώσσα τα ελληνικά µιλάνε τούρκικα µαζί τους στα
διαλείµµατα, γιατί παιδιά είναι και θέλουν να επικοινωνούν όταν παίζουν. Υπάρχει, λοιπόν, ένας
ορατός κίνδυνος να παραµείνει στην Πόλη ένας πληθυσµός ορθόδοξος µεν, αλλά όχι ελληνόφωνος. Αν
µελετήσει κανείς τις στατιστικές που µε κόπο και συστηµατικότητα έχει κάνει ο ∆ηµήτρης
Φραγκόπουλος, διαπιστώνει ότι αν συνεχιστεί αυτή η τάση, είναι ορατός ο κίνδυνος της έκλειψης της
ελληνόφωνης παιδείας.
Ο καλύτερος τρόπος εκµάθησης της γλώσσας είναι στα νηπιαγωγεία. Και υπάρχουν πολλές
φωνές στην Πόλη από φωτισµένους Ρωµιούς που ζητάν επίµονα να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα
πριν πάνε τα παιδιά σχολείο. Και εκεί δηµιουργείται το εξαιρετικά σοβαρό πρόβληµα. Η Ελληνική
Κυβέρνηση αρνείται στους Ρωµιούς να θέσουν το θέµα δηµόσια, ενώ η ίδια αρνείται να το συζητήσει
µε τις τουρκικές αρχές. Η επίσηµη δικαιολογία της είναι ότι θα θελήσουν να κάνουν το ίδιο και οι
Τούρκοι στα νηπιαγωγεία στη ∆υτική Θράκη. Θεωρώ το επιχείρηµα γελοίο. Αν θελήσουν να το
κάνουν οι Τούρκοι στην ∆υτική Θράκη ας το κάνουν. Έτσι κι’αλλιώς µαθαίνουν τα παιδιά στην
∆υτική Θράκη τα τούρκικα από το σπίτι τους. ∆εν µπορούµε να µην παίρνουµε πρωτοβουλίες για
θέµατα γλωσσικά ή πολιτιστικά, και να βρισκόµαστε µόνιµα σε µια παραλυτική αδράνεια στο όνοµα
µιας αδιέξοδης πολιτικής αµοιβαιότητας. Επειδή, λοιπόν, είναι τόσο γελοίο και ανυπόστατο το
επιχείρηµα, µήπως, η Ελληνική Κυβέρνηση δεν θέλει να ταράξει τα νερά για άλλους λόγους; Μήπως
οι Ρωµιοί στην Πόλη της είναι ένα πρόβληµα που αντί να το αντιµετωπίσει στο πλαίσιο διεθνών
συνθηκών και της αναζήτησης µιας λύσης για την ουσιαστική συνέχιση των Ρωµιών, επικαλείται µια
αρχή που εκ των πραγµάτων δεν ισχύειε πια και µέχρι τώρα µάλλον τους Τούρκους έχει ωφελήσει; Ας
µην κατηγορούµε µόνο τους Τούρκους, όταν η ελληνική πολιτική για το θέµα των Ρωµιών στην Πόλη
είναι τόσο άτολµη και αλλοπρόσαλλη. Ορθά καταγγέλλουµε ότι οι Τούρκοι δεν θέλουν να
λειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το ότι δεν θέλουν να αποκαλείται Οικουµενικός ο
Πατριάρχης. Αλλά ας µην ξεχνάµε ότι αν η εκπαίδευση των Ρωµιών συνεχιστεί µε τον ίδιο τρόπο που
γίνεται µέχρι τώρα, τότε ακόµη και να λειτουργεί η Θεολογική Σχολή ακόµη και να αποκαλείται
Οικουµενικός ο Πατριάρχης χωρίς προβλήµατα, θα έχει εξαφανιστεί το ελληνόφωνο της Ρωµιοσύνης.
Και δεν θα φταίνε µόνο οι Τούρκοι αλλά καιοι Ελληνικές Κυβερνήσεις που δεν έχουν το παραµικρό
σε αυτήν την κατεύθυνση.
Πιστεύω ακράδαντα ότι πολλοί από τους νεώτερους θα συνεχίσουν να αισθάνονται Ρωµιοί,
επανακαθορίζοντας µε ριζικούς τρόπους το τι σηµαίνει να αισθάνεται κανείς Ρωµιός και να µην έχει
γεννηθεί και µεγαλώσει στην Πόλη. Όσοι θελήσουν να αισθάνονται Ρωµιοί στο µέλλον, θα είναι πολύ
πιο εύκολο να τακτοποιήσουν τους λογαριασµούς τους µε το ζοφερό παρελθόν που έζησαν οι δικοί
τους, και να εµπλακούν σε κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες που θα κάνουν δικαιότερη την ζωή
όσων ανήκουν στις µειονότητες, είτε αυτές είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Πόλη.

