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Οη «λεν-Ίκβξηνη» (yeni İmrozlular)
πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο
Τα ηειεπηαία δύν ρξόληα 15 νηθνγέλεηεο από ηε Θεζζαινλίθε, ηελ Αζήλα θαη ηελ
Κξήηε εγθαηαζηάζεθαλ κόληκα ζηελ παιηά ηνπο παηξίδα, ηελ Ίκβξν (İmroz).
Εκείο γλωξίζακε ηνπο «λεν-Ίκβξηνπο», ηα παηδηά ηωλ νπνίωλ πεγαίλνπλ ζηα
ξωκαίηθα ζρνιεία πνπ άλνημαλ πξόζθαηα, θαη νη νπνίνη πξνζπαζνύλ κε όιεο ηνπο
ηηο δπλάκεηο λα μεθηλήζνπλ κηα λέα δωή.

ηαλ ην 1964 εθδφζεθε ε απφθαζε γηα ην θιείζηκν ησλ ξσκαίηθσλ ζρνιείσλ
ηεο Ίκβξνπ (Γθηνθηζέαληα), ην λεζί δηέζεηε 6 δεκνηηθά, 1 γπκλάζην θαη 3
λεπηαγσγεία. Δμαηηίαο ηεο απνπζίαο ζρνιείνπ, νη 730 καζεηέο αλαγθάζηεθαλ λα
κεηαλαζηεχζνπλ καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Ωο απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ
δηαθξίζεσλ πνπ άξρηζαλ κε ηελ αληαιιαγή, νη Ίκβξηνη Ρσκηνί πνπ ν πιεζπζκφο ηνπο
αξηζκνχζε 15.000, ζθνξπίζηεθαλ ζε νιφθιεξε ηελ νηθνπκέλε θαη θπξίσο ζηελ
Διιάδα. ηα λεζηά παξέκεηλε κφλν κία κηθξή κεξίδα.
Δδψ θαη θάπνηα ρξφληα ζην λεζί ιακβάλνπλ ρψξα λέεο εμειίμεηο. Δμειίμεηο
αλαδσνγνλεηηθέο, ειπηδνθφξεο… Σν πξψην βήκα γηα ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ έγηλε
ην 2010. Σα αηηήκαηα πνπ ππεβιήζεζαλ γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ξσκαίηθνπ
ζρνιείνπ ζηελ Ίκβξν ηειεζθφξεζαλ ην 2012 θαη, ελ ηέιεη, ην Τπνπξγείν Δζληθήο
Παηδείαο ρνξήγεζε άδεηα γηα ην άλνηγκα δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Αξρηθά ην Ρσκαίηθν
Γεκνηηθφ ρνιείν ζην ρσξηφ ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ (Εετηηλιί), ην νπνίν επί 49 ρξφληα
παξέκελε ζε εξεηπηψδε θαηάζηαζε, αλαζηειψζεθε κε ζπιινγηθή δνπιεηά θαη
πξνζπάζεηεο ηεο θνηλφηεηαο. Σν πξψην θνπδνχλη ήρεζε ην 2013. κσο γηα λα
κπνξέζνπλ νη Ίκβξηνη Ρσκηνί λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο θαη λα
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δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα δσή, ην δεκνηηθφ δελ αξθνχζε. Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα
κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θνληά ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ήξζε ζην
πξνζθήλην ε επαλαιεηηνπξγία θαη γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ. Οη πξνζπάζεηεο
επνδψζεθαλ θαη ε εθπαίδεπζε ζπλερίδεηαη ζην θηήξην ηνπ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ
πνπ επαλαιεηηνχξγεζε ην 2015.
Σν γπκλάζην θαη ιχθεην πνπ πέξζη μεθίλεζε κε 11 καζεηέο, ζήκεξα αξηζκεί
26. 15 νηθνγέλεηεο ηκβξηαθήο θαηαγσγήο, νη νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ είραλ θχγεη απφ
ην λεζί θαη είραλ εγθαηαζηαζεί ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Κξήηε, επέζηξεςαλ
ζηελ παηξίδα ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη κάιινλ έξρνληαλ ζηελ Ίκβξν απφ θαινθαίξη ζε
θαινθαίξη. Ση κπνξνχλ φκσο λα καο πνπλ κνλάρα νη αξηζκνί; Ξεθηλάκε γηα ηελ Ίκβξν
ειπίδνληαο λα θαηαθέξνπκε λα πάξνπκε απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο πψο είλαη ε
δσή απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηηο εηδήζεηο σο αξηζκφο, είλαη νη
καζεηέο ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή ηνπο, κπφξεζαλ λα θηηάμνπλ κηα λέα δσή φπσο
ήιπηδαλ.

Από ηε Θεζζαινλίθε ζηα Αγξίδηα (Τεπέθηνϊ)
Σν λεζί, ζην νπνίν ε ζηξαηησηηθή παξνπζία είλαη αθφκε έληνλε, ην θαινθαίξη
ζθχδεη απφ ηνπξηζκφ. Ο πιεζπζκφο ηνπ πνπ θηάλεη πεξίπνπ ηηο 8.000 θαηνίθνπο, ηα
θαινθαίξηα ηνπιάρηζηνλ δεθαπιαζηάδεηαη ιφγσ ηφζν ησλ Ρσκηψλ πνπ επηζηξέθνπλ
ζηα ζπίηηα ηνπο θάζε θαινθαίξη, φζν θαη ησλ παξαζεξηζηψλ πνπ έξρνληαη θάζε ρξφλν
πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ ηηο θαινθαηξηλέο ηνπο δηαθνπέο, αιιά θαη ηνπ ηνπξηζκνχ
ζέξθηλγθ πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα απμάλεηαη. Αλ, σζηφζν, πάηε ζην λεζί ηνλ
ρεηκψλα, ζα αληηθξίζεηε έλαλ νιφηεια δηαθνξεηηθφ θφζκν. Έλαλ θφζκν
απνηεινχκελν απφ ιηγνζηά αλνηρηά θαηαζηήκαηα, νθλεξέο γάηεο ζηνπο δξφκνπο,
ληφπηνπο ηνπ λεζηνχ, εξεκία θαη εζπρία… Ίζσο απηή λα είλαη θαη κία απφ ηηο
πξαγκαηηθφηεηεο πνπ θαινχληαη λα ζπλεζίζνπλ φζνη επηζηξέθνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο
ηελ Ίκβξν θαη ηδίσο ηα παηδηά ηνπο, ελψ πξηλ νη πεξηζζφηεξνη δνχζαλ ζε
κεγαινππφιεηο φπσο ε Αζήλα, ε Θεζζαινλίθε θαη ε Κξήηε.
Σφζν ε κεηάβαζε απφ κία ρψξα ζε κία άιιε φζν θαη ε επηζηξνθή απφ ηελ
πφιε ζην ρσξηφ απνηεινχλ λέα εκπεηξία. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ νηθνγελεηψλ
δειψλεη φηη έξρνληαλ ζηελ Ίκβξν θάζε θαινθαίξη γηα δηαθνπέο, αιιά ην λα δεηο
ρεηκψλα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. Σν εξψηεκα πψο θπιάεη ε δσή θπξίσο γηα ηα
παηδηά θαη ηνπο λένπο ην ππνβάινπκε ζηνπο καζεηέο πνπ γλσξίδνπκε. Έλαο λεαξφο
πνπ θνηηά ζηελ 11ε ηάμε, έρεη έξζεη απφ ηελ Αζήλα θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ θαηάγεηαη
[2]

απφ ηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο (Εετηηλιί), δειψλεη φηη παξφιν πνπ νξηζκέλεο θνξέο
πιήηηεη, δελ αληηκεησπίδεη θαη πνιιά πξνβιήκαηα. Ζ δσή, καο ιέεη, πεξλά κε
θνιχκπη ηα θαινθαίξηα θαη κε κεγάινπο πεξηπάηνπο κεηά ην ζρνιείν ηνπο ρεηκψλεο.
Δδψ θαη έλα δηάζηεκα δίπια ζην θηήξην ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ ζηα
Αγξίδηα (Σεπέθηντ) πξαγκαηνπνηνχληαη ππξεηψδεηο εξγαζίεο. χληνκα ζα είλαη
έηνηκνο έλαο ρψξνο αζινπαηδηψλ, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ μεθίλεζε κε ηε βνήζεηα
ρνξεγψλ. Απηφ, θπζηθά, απνηειεί έλα πνιχ θαιφ λέν γηα ηνπο καζεηέο. «Πεξηκέλσ
πψο θαη πψο ην άλνηγκα απηνχ ηνπ ρψξνπ» ιέεη ν λένο κε ηνλ νπνίν ζπλνκηιήζακε.
ζνλ αθνξά ην κέιινλ, ξσηάκε ηη ζθέθηνληαη λα θάλνπλ αθνχ ηειεηψζνπλ ην
ζρνιείν εδψ. Οη απαληήζεηο πνπ παίξλνπκε γεληθά εθηείλνληαη ζε άιιεο πφιεηο.
λεηξν ηνπ καζεηή ηεο 11εο ηάμεο είλαη λα αλνίμεη έλα θξνληηζηήξην ΑγγιηθψλΔιιεληθψλ ζηε Θεζζαινλίθε, αιιά δελ παξαιείπεη λα πξνζζέζεη: «Αγαπψ πνιχ ηελ
Ίκβξν». Σν φλεηξν ηνπ Πάλνπ πνπ πεγαίλεη ζηελ 9ε ηάμε είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ.
Μφιηο κεγαιψζεη, ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζα γίλεη έκπνξνο. Ο
Πάλνο, ν νπνίνο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο λένπο, θαηέρεη θαιχηεξα ηελ
Σνπξθηθή, ζπλδέεη ηελ αηηία απηνχ κε ην γεγνλφο φηη κέλεη ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ
λεζηνχ. Κάλεη παξέα κε ηνπξθφπνπια θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν εμνηθεηψζεθε κε ηε
γιψζζα. Ο Πάλνο καο ιέεη κε ελζνπζηαζκφ φηη ίδξπζαλ κηα πνδνζθαηξηθή νκάδα ζην
λεζί. Πξνο ην παξφλ ε νκάδα είλαη επηακειήο. Πνηνο μέξεη, ίζσο ζχληνκα λα απμεζεί
ν αξηζκφο ηνπο. Ο Πάλνο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ζηαζεί αθίλεηνο, έξρεηαη ηελ ψξα
πνπ κηιάκε κε κηα ξαθέηα ηνπ πηλγθ-πνλγθ ζην ρέξη. «Παίδνπκε έλαλ αγψλα;» ξσηά
θαη θπζηθά ε λίθε είλαη δηθή ηνπ.

«Εδώ ππάξρεη δεκηνπξγηθόηεηα»
Παξάιιεια κε ηε δηδαθηέα χιε πνπ είλαη ζρεδφλ ίδηα κε εθείλε ηνπ
ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ
παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά θαη κάζεκα ηνπξθηθήο γιψζζαο. Ρσηήζακε ηνπο
καζεηέο ηελ άπνςή ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιείν
θαη δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη ιέγνληαο: «Η εθπαίδεπζε εδψ είλαη θαιχηεξε. Δθεί ήηαλ
πην πνιχ απνζηήζηζε. Δδψ καζαίλνπκε αθφκε θαηαιαβαίλνληαο».
ην ζρνιείν φπνπ απηή ηε ζηηγκή θνηηνχλ 26 καζεηέο ππάξρνπλ 15
θαζεγεηέο. Έλαο απφ απηνχο ηνπο θαζεγεηέο, νη νπνίνη πιεξψλνληαη απφ ηελ
ειιεληθή θπβέξλεζε θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηελ Σνπξθία, είλαη ν θαζεγεηήο Φπζηθήο
Γεκήηξεο Φξαγθαηδήο πνπ ήξζε ζηελ Ίκβξν απφ ηελ Ξάλζε. Ο Φξαγθαηδήο, ηνπ
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νπνίνπ ην έλα παηδί θνηηά ζην ιχθεην θαη ην άιιν ζην δεκνηηθφ, εμεγεί πψο ν δξφκνο
ηνλ έθεξε ζηελ Ίκβξν: «Δίκαζηε παηδηθνί θίινη κε ηνλ ιπθεηάξρε Κακπνπξφπνπιν.
Δίρα πιεξνθνξεζεί απφ εθείλνλ φηη επξφθεηην λα αλνίμεη ην ζρνιείν. Αλαδεηνχζαλ
θηιφινγν γηα λα δηδάμεη ζην ζρνιείν. ‘Γελ μέξσ θηιφινγν, αιιά γλσξίδσ έλαλ θπζηθφ
πνπ ζα κπνξνχζε λα έξζεη εθεί’ ηνπ είπα. ηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα ηα βγάδνπκε
πέξα νηθνλνκηθά, αλαγθαδφκνπλ λα παξαδίδσ ηδηαίηεξα καζήκαηα. Θεψξεζα φηη ε
πξφηαζε εδψ ήηαλ θαιή απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο. Σν είδε ζεηηθά θαη ε ζχδπγφο κνπ.
Πίζηεπε φηη ζα αγαπήζεη ηε δσή ζην ρσξηφ θη έηζη θη έγηλε».

Απηή ηελ επνρή ζην πξνζθήλην ηνπ λεζηνχ είλαη ν λένο δξφκνο ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Ίκβξνπ.

Ζ Γεξκαλίδα ζχδπγνο ηνπ Φξαγθαηδή, ν νπνίνο ήξζε ζην ζρνιείν κε ηξηεηή
ζχκβαζε, έρεη ζπνπδάζεη ζεξαπεία κέζσ ηεο ηέρλεο (art therapy) ζηε ηνπηγθάξδε
θαη δηνξγαλψλεη εξγαζηήξηα ζεξαπείαο κέζσ ηεο ηέρλεο γηα ηνπο καζεηέο κεηά ην
ζρνιείν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζήο καο ηνλ ιφγν παίξλεη θαη ν δηεπζπληήο ηνπ
ιπθείνπ Ησαθείκ-Μάθεο Κακπνπξφπνπινο πνπ θάζεηαη θνληά καο θαη ρακνγειψληαο
ιέεη «Δδψ ηα παηδηά έρνπλ αλάγθε θαη ηελ ηέρλε θαη ηελ ζεξαπεία».
Ο θαζεγεηήο Φπζηθήο Φξαγθαηδήο ηνλίδεη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
εθπαίδεπζεο ζε Διιάδα θαη Ίκβξν έρεη λα θάλεη ηφζν κε ηε δηνίθεζε φζν θαη ηε δνκή
ηνπ ζρνιείνπ: «Δπεηδή ππάξρνπλ ιηγφηεξνη καζεηέο, κπνξνχκε λα αζρνινχκαζηε
πεξηζζφηεξν κε φινπο ηνπο. Γελ είλαη ζαλ δεκφζην ζρνιείν. Η ζρνιηθή δηνίθεζε αθνχεη
φια καο ηα πξνβιήκαηα, ελδηαθέξεηαη. Δδψ ππάξρεη δεκηνπξγηθφηεηα. ηελ Διιάδα
θάλεηε θάηη θαη ην ζρνιείν ζεσξεί φηη ήζαζηαλ ππνρξεσκέλνο λα ην θάλεηε. Δδψ φκσο
αηζζάλνκαη φηη φζα θάλσ γηα ηα παηδηά αλαγλσξίδνληαη. Μπνξνχκε λα δνχκε ην
απνηέιεζκα ησλ θφπσλ καο». Απ’ φ,ηη κάζακε, ζχληνκα ζα θαλεί θη έλα αθφκα
απνηέιεζκα ησλ θφπσλ. Έρνπλ αξρίζεη νη εξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ
επηζηεκψλ γηα ην ζρνιείν.
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Τν βαζηθό είλαη αλ ζα βξεηο δνπιεηά
ηελ Ίκβξν ην έλα βαζηθφ ζθέινο ηνπ βηνπνξηζκνχ είλαη ν ηνπξηζκφο θαη ην
άιιν ε θηελνηξνθία πνπ αθφκε δηαηεξείηαη ζε πςειά πνζνζηά. Ζ κεγάιε κεξίδα ησλ
παιηψλ Ρσκηψλ ηνπ λεζηνχ βηνπνξίδεηαη απφ ηελ ειηά θαη ηελ θηελνηξνθία θαη ηδίσο
ηελ ειεχζεξε θηελνηξνθία. Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ ιέλε φηη ην θξάηνο ελζαξξχλεη
ηελ θηελνηξνθία, αιιά ηα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη γηα ηε ζηαβιηζκέλε θηελνηξνθία
δελ παξέρνληαη γηα ηελ ειεχζεξε. Απηφ έρεη πξνθαιέζεη κία αβεβαηφηεηα φζνλ
αθνξά ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία ζα εμειηρζεί ε νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ. κσο ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο θαη γηα ηηο 15 ηκβξηαθέο
νηθνγέλεηεο πνπ ήξζαλ πξφζθαηα απφ ηελ Διιάδα. Γηφηη νη νηθνγέλεηεο απηέο, νη
πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζην λεζί ην πνιχ δχν ρξφληα, ήξζαλ ζηελ
Ίκβξν γηα δχν ιφγνπο. Ο έλαο είλαη ε επηζηξνθή ζηελ παηξίδα ηνπο θαη ν άιινο ε
νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα. Ζ Λακπξηλή πειηψηε, κεηέξα δχν παηδηψλ, ελφο
πνπ θνηηά ζην ιχθεην θαη ελφο πνπ θνηηά ζην γπκλάζην, καο ιέεη: «Ήξζακε απφ ηελ
Αζήλα. Δγψ έρσ γελλεζεί ζηελ Διιάδα, ν άληξαο κνπ είλαη Κσλζηαληηλνππνιίηεο.
Δξγαδφκνπλ ζε ζνχπεξ κάξθεη. Ο ζχδπγφο κνπ είρε ειεθηξνινγείν. Πξηλ ην 2010 εθείλν
ην καγαδί εμαζθάιηδε ηα πξνο ην δελ ζε 3 νηθνγέλεηεο. κσο νη δνπιεηέο δελ πήγαλ
θαιά. Μεηά ηελ θξίζε αξρίζακε λα κελ κπνξνχκε λα ηα βγάινπκε πέξα. Σνλ ηειεπηαίν
θαηξφ ν άληξαο κνπ δνχιεπε γηα ηνπο θφξνπο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ξεχκαηνο. ην
ηέινο, πξηλ δχν ρξφληα, αλαγθαζηήθακε λα θιείζνπκε ην καγαδί». Ο ζχδπγνο ηεο
πειηψηε βξήθε ζην λεζί δνπιεηά νδεγνχ, ελψ ε ίδηα εξγάδεηαη σο καγείξηζζα.
κσο ην κπαιφ ηεο είλαη αθφκε ζηελ Διιάδα. «Αθφκε θη αλ αγαπψ απηφ εδψ ην
κέξνο πνιχ, ζα επέζηξεθα αλ είρα κηα θαιή εξγαζηαθή επθαηξία ζηελ Αζήλα. Ο άληξαο
κνπ δελ ζέιεη λα γπξίζεη. Σψξα ζα αξρίζεη λα αζρνιείηαη κε ηε κειηζζνθνκία. Αλ γίλεη
απηή ε δνπιεηά, κπνξνχκε λα κείλνπκε». Δίλαη θαλεξφ πσο ε θιέβα πνπ ηξέθεη ηελ
ηδέα ηεο δσήο ζηελ Ίκβξν, θξχβεηαη θαη πάιη ζηελ απαζρφιεζε.
Ζ Βνχια Παξαζθεπή, ηεο νπνίαο ε θφξε θαη ν γηνο θνηηνχλ ζην ιχθεην,
απνθάζηζε λα επηζηξέςεη ζηελ Ίκβξν χζηεξα απφ 6 ρξφληα ζηελ αλεξγία ζηε
Θεζζαινλίθε. «Ο ζχδπγφο κνπ ήηαλ νδεγφο ληαιίθαο. Οηθνλνκηθά ηα βγάδακε πέξα
δχζθνια. ληαο Ίκβξηνη εξρφκαζηαλ επί ρξφληα ηα θαινθαίξηα. Μεηά αξρίζακε λα
εξρφκαζηε ζπλέρεηα. Αθφκε έρνπκε ην ζπίηη καο ζηε Θεζζαινλίθε». Ζ νηθνγέλεηα
Παξαζθεπή, πνπ πεξλά ηνλ πξψην ηεο ρεηκψλα ζην λεζί, ζθέθηεηαη λα κείλεη, αιιά
ζην κπαιφ ησλ παηδηψλ είλαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα κφιηο ηειεηψζνπλ ην
ζρνιείν.
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Οη αδειθνί Γεκήηξεο θαη Υξήζηνο Γεσξγίνπ πνπ ήξζαλ πξηλ δχν ρξφληα απφ ηε Θεζζαινλίθε
αζρνινχληαη κε ηελ αλαθαίληζε ηνπ Mira Kafe πνπ άλνημαλ πξφζθαηα. Μαο πεηξάδνπλ ιέγνληαο «Θα
θηηάμεηε ηελ εηθφλα καο κε ην Photoshop».

Τα αδέιθηα Γεωξγίνπ, ε ‘ δωηηθή θιέβα ηωλ ζρνιείωλ’
Σν δχζθνιν ζέκα ηεο απαζρφιεζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ππεθνφηεηα θαη
ηελ άδεηα εξγαζίαο. Ζ δσή είλαη δπζθνιφηεξε γηα φζνπο δελ δηαζέηνπλ άδεηα
εξγαζίαο. ζνη κάιηζηα δηαζέηνπλ ππεθνφηεηα έρνπλ αξρίζεη λα θάλνπλ πην κφληκεο
επελδχζεηο ζην λεζί. Γχν εμ απηψλ είλαη ηα αδέιθηα Γεκήηξεο θαη Υξήζηνο
Γεσξγίνπ. Σα αδέιθηα απηά, γελλεκέλα θαη ηα δχν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, είλαη
απφ εθείλνπο πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηε Θεζζαινλίθε κφιηο εθδηψρζεθαλ απφ ηε ρψξα
ηνπο. ην λεζί ηνχο ραξαθηεξίδνπλ σο ηε ‘δσηηθή θιέβα ησλ ζρνιείσλ’, θαη επεηδή
ήηαλ ε πξψηε νηθνγέλεηα πνπ ήξζε θαη επεηδή κε ηα ζπλνιηθά 5 ηνπο παηδηά αχμεζαλ
ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ. ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ
θαινθαηξηνχ άλνημαλ κία πηηζαξία ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Ίκβξνπ. ηαλ πήγακε ζην
καγαδί, γίλνληαλ εληαηηθέο επηζθεπέο. Αλ πεξάζεηε απφ ην Mira Cafe, δελ ζα βξείηε
πηα κηα πηηζαξία, αιιά κία ηαβέξλα. πδεηάκε ηελ ψξα πνπ παίξλνπλ κηα αλάζα
ελδηάκεζα ζηηο εξγαζίεο επηζθεπήο. Ο Γεκήηξεο καο πεξηγξάθεη: «ηελ Διιάδα
δνχιεπα σο κπνγηαηδήο θαη ζνβαηδήο. Γηα θάπνην δηάζηεκα ήκνπλ θαη νδεγφο
θνξηεγνχ. Ο παηέξαο καο είλαη Κσλζηαληηλνππνιίηεο θαη ε κεηέξα καο απφ ην
ρνηλνχδη (Νηεξέθηντ) ηεο Ίκβξνπ. Ήηαλ πην εχθνιν λα απνθαζίζνπκε λα έξζνπκε,
αθνχ ε κεηέξαο καο θαηάγεηαη απφ εδψ. Φπζηθά θαη ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ
απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ ζπλ. Καηέρνληαο ηελ ππεθνφηεηα ζθεθηήθακε λα αλνίμνπκε
θαηάζηεκα. Δίλαη πην εχθνιν λα ηα βγάιεηο πέξα εδψ, ε δσή είλαη θζελφηεξε».
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Δμεγνχλ φηη γηα ην άλνηγκα ηνπ θαηαζηήκαηνο δελ αληηκεηψπηζαλ κεγάιν
γξαθεηνθξαηηθφ πξφβιεκα, αιιά ε ηνπξηζηηθή θξίζε κεηά ηελ απφπεηξα
πξαμηθνπήκαηνο ηεο 15εο Ηνπιίνπ ρηχπεζε θαη ηελ Ίκβξν, φπσο θαη φια ηα κέξε.
Μεηά απφ έλα φρη θαη ηφζν απνδνηηθφ θαινθαίξη, νη πξνζερείο κήλεο ζα δείμνπλ αλ
ην καγαδί έρεη πηάζεη ή φρη.

Ο δεκνηηθφο αζηπλφκνο ηεο Ίκβξνπ Νηθφιανο Καξαληθφιαο.

Ο δεκνηηθόο αζηπλόκνο Νίθνο
Ση ιέλε νη Ρσκηνί πνπ δνχζαλ αλέθαζελ ζην λεζί γηα ηηο εμειίμεηο απηέο; Πψο
ζρνιηάδνπλ ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ; Απεπζπλφκαζηε ζηνλ Νηθφιαν Καξαληθφια,
δεκνηηθφ αζηπλφκν ηνπ λεζηνχ. Σηο ηνπηθέο εθινγέο ηνπ 2014 θέξδηζε ν
πξνεξρφκελνο απφ ην MHP Γήκαξρνο Οπλάι Σζεηίλ. Μία απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο
ηνπ Σζεηίλ ήηαλ ε πξφζιεςε ηνπ Καξαληθφια κε ζχκβαζε. Κνηηψληαο ηε απφ
καθξηά ε ηζηνξία θαίλεηαη ελδηαθέξνπζα: έλαο δήκαξρνο απφ ην MHP θαη ν πξψηνο
Ρσκηφο δεκνηηθφο αζηπλφκνο ηεο Σνπξθίαο… κσο θαηά ηνλ Νίθν, ε ηζηνξία απηή
είλαη ζαλ ηε ζχλνςε ηεο Ίκβξνπ: «Καηεβήθακε ζηηο εθινγέο καδί κε ηνλ δήκαξρν.
Μφιηο θέξδηζε κνπ είπε ‘Φφξεζε ηε ζηνιή ηνπ αζηπλφκνπ θη έια’. Παιηά ήηαλ
δηεπζπληήο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Έρνληαο γελλεζεί ζην λεζί δελ μέξεη απφ δηαθξίζεηο
κεηαμχ Ρσκηψλ θαη Σνχξθσλ. Μφιηο έξζεη Πξσηνρξνληά, έξρεηαη θαη καο εχρεηαη.
Άιισζηε ην 90% ηνπ λεζηνχ δελ θνηηά ηα θφκκαηα, αιιά ηνλ άλζξσπν».
Αλαθέξεη φηη ην κνλαδηθφ πξφβιεκα ηνπ δήκνπ είλαη νη πεξηνξηζκέλεο ηνπ
δπλαηφηεηεο πνπ νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη δελ είλαη ην θφκκα εμνπζίαο. Μηιψληαο
γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπο πφξνπο, καζαίλνπκε φηη απηή ηελ επνρή ην πην
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πνιπζπδεηεκέλν ζέκα απνηεινχλ νη πέηξεο κε ηηο νπνίεο επηζηξψζεθε ην
ζηαπξνδξφκη ζηελ πξσηεχνπζα. Οη εξγνιάβνη ηνπ λεζηνχ ζπλεξγάζηεθαλ θαη
θηηάρηεθε έλαο δξφκνο κε ζπιινγηθή δνπιεηά. Αιιά ν δξφκνο πνπ επηζηξψζεθε κε
πέηξεο έγηλε θάπσο αλψκαινο. «Σα θαινθαίξηα ππάξρνπλ εδψ πνιιά απηνθίλεηα. Ο
Γήκαξρφο καο ην πξφηεηλε απηφ θαη γηα λα κεησζνχλ ηα αηπρήκαηα θαη γηα λα είλαη θάηη
φκνξθν. ηνλ θφζκν φκσο δελ αξέζεη» ιέεη ν δεκνηηθφο αζηπλφκνο Νίθνο. Ρσηάκε
πψο θαίλεηαη ν λένο δξφκνο ζηνλ ηαμηηδή Σξχθσλα κε ηνλ νπνίνλ ζπλνκηιήζακε
χζηεξα. Ζ απάληεζή ηνπ είλαη ιηγάθη ππαηληθηηθή: «Μα ησ Θεψ, κφιηο ηελ πεξαζκέλε
εβδνκάδα πήγα ην ακάμη ζην ζπλεξγείν!».
Ο αζηπλφκνο Νίθνο ιέεη φηη ην άλνηγκα ησλ ξσκαίηθσλ ζρνιείσλ ζπκβάιιεη
ζηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ, ελψ ν απμαλφκελνο ξσκαίηθνο πιεζπζκφο πξνζθέξεη κία
αζθάιεηα ζηνπο ληφπηνπο. «Σν βαζηθφ πξφβιεκα ζην λεζί δελ είλαη ην θαινθαίξη, αιιά
ηνλ ρεηκψλα. Τπάξρνπλ ζην λεζί πνιινί ειηθησκέλνη πνπ δνπλ ζηα ρσξηά θαη δελ έρνπλ
ηα παηδηά ηνπο θνληά. Σψξα, αθφηνπ ήξζαλ θαηλνχξγηνη άλζξσπνη, άξρηζαλ θη εθείλνη
λα αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Καηά ηε γλψκε κνπ ηα ζρνιεία είλαη βηψζηκα. Ση
λα θάλεη ν θφζκνο, αλαγθαζηηθά ζα έξζεη. Δδψ δελ ηνπο απαζρνινχλ ελνίθηα. Έρνπλ ην
ζπίηη ηνπο, έρνπλ ηνλ θήπν ηνπο. Γηα ηνπο λένπο φκσο είλαη θπζηθά δχζθνιν».
«Αλνίγνπκε κηα λέα ζειίδα»

Η Παξαζθεπή-Βνχια Μπεξκπέξε-Καηάθαινπ

Ζ Βνχια Μπεξκπέξε-Καηάθαινπ, δηεπζχληξηα ηνπ Ρσκαίηθνπ Ηδησηηθνχ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ίκβξνπ πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2013, θαηάγεηαη απφ ηελ Ίκβξν,
απφ ην ρσξηφ ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ (Εετηηλιί). Ήηαλ δαζθάια ζην Ρσκαίηθν
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Γεκνηηθφ ρνιείνπ ηνπ Εαππείνπ θαη ήξζε θαη εγθαηαζηάζεθε ζην λεζί θαηά ην
άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ Καηάθαινπ ηνλίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ εξρνκνχ ησλ
νηθνγελεηψλ θαη πεξηγξάθεη ην ρζεο θαη ην ζήκεξα ηνπ λεζηνχ ιέγνληαο: «Παιηά ε
δσή εδψ ήηαλ ιίγν πην θιεηζηή. Καη νη άλζξσπνη ήηαλ θιεηζηνί. Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα
καδί κε ηνλ ηνπξηζκφ ππήξμαλ εμειίμεηο. Σψξα νη άλζξσπνη αλνίρηεθαλ ιίγν
πεξηζζφηεξν. ε ηειηθή αλάιπζε νη ζπλήζεηέο καο, νη ειπίδεο καο, ηα πξνβιήκαηά καο
είλαη ηα ίδηα. Αλνίγνπκε κηα λέα ζειίδα εδψ». ηε δηδαθηέα χιε, φπσο ζπκβαίλεη θαη
ζην ιχθεην θαη ζην γπκλάζην, ππάξρνπλ θαη ηα Σνπξθηθά. «Πξέπεη λα κπνξνχλ λα
κάζνπλ θαη ηηο δχν γιψζζεο καδί. Πξνζπαζνχκε λα κελ αθήζνπκε ηα παηδηά λα δήζνπλ
ηηο δπζθνιίεο πνπ βηψζακε εκείο ζηελ επνρή καο» ιέεη ε Καηάθαινπ ππνγξακκίδνληαο
φηη ηα παηδηά έρνπλ κεγαιχηεξν ηαιέλην ζηελ εθκάζεζε γισζζψλ θαη φηη γίλνληαη
εηδηθέο δξάζεηο γηα ηηο νηθνγέλεηεο. Ο Δθπαηδεπηηθφο θαη Πνιηηηζηηθφο χιινγνο
Ίκβξνπ έρεη μεθηλήζεη απφ θέηνο ηκήκα ηνπξθηθήο γιψζζαο γηα ηνπο γνλείο.
Μία άιιε θαιή είδεζε γηα ηελ Ίκβξν είλαη θαη ην λεπηαγσγείν πνπ πξφθεηηαη
λα αλνίμεη ζχληνκα. Έρνπλ ιεθζεί νη απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ην άλνηγκα
λεπηαγσγείνπ ηεο ξσκαίηθεο θνηλφηεηαο πνπ πξνο ην παξφλ αξηζκεί 3 καζεηέο ζε
ειηθία λεπηαγσγείνπ. Σψξα αλακέλεηαη ε άθημε Έιιελα λεπηαγσγνχ. «Δίκαζηε έλα
θηιφδνμν ζρνιείν» ιέεη ε Καηάθαινπ. Παξφιν πνπ φια είλαη πνιχ θαηλνχξγηα, ην
Ρσκαίηθν Γεκνηηθφ ρνιείν Ίκβξνπ πξνζπαζεί ζθιεξά, κέζα ζε φιεο ηηο δχζθνιεο
ζπλζήθεο, λα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ.

«Έλαο ιαόο πνπ αθαλίζηεθε κε αξλεηηθέο δηαηάμεηο κπνξεί λα επηβηώζεη κε
ζεηηθέο δηαθξίζεηο»
Ο δηεπζπληήο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ Ησαθείκ-Μάθεο Κακπνπξφπνπινο
είλαη έλαο απφ εθείλνπο πνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηε δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ηνπ
ζρνιείνπ θαη έλαο απφ εθείλνπο πνπ ζπλερίδνπλ λα αγσλίδνληαη. Ο θαηαγφκελνο απφ
ηελ Ίκβξν Κακπνπξφπνπινο κεηαμχ ησλ εηψλ 69-71 είρε θνηηήζεη ζην θηήξην φπνπ
ζήκεξα δηαηειεί δηεπζπληήο. Ζ ζπλέρεηα είλαη ιίγν κειαλή: «ηαλ πιένλ δελ απέκεηλε
ξσκαίηθν ζρνιείν ζην λεζί, κεηά ην ’71 κε έζηεηιαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Πέξαζα
ηα ζρνιηθά κνπ ρξφληα θνληά ζε κηα ηκβξηαθή κελ νηθνγέλεηα ηελ νπνία φκσο δελ
γλψξηδα. Πξψηα απ’ φια πεξλάο έλα πνιηηηζηηθφ ηξαχκα. ηαλ έθπγα δελ ππήξρε
ειεθηξηθφ ζηα Αγξίδηα (Σεπέθηντ). ηαλ πήγα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ππήξραλ
ρηιηάδεο απηνθίλεηα, ρηιηάδεο θψηα… Γελ έρεηο νηθνγέλεηα, δελ μέξεηο πνηνλ λα
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εκπηζηεπηείο. Όζηεξα ήξζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ε νηθνγέλεηά κνπ θαη κεηά πήγα
ζηελ Διιάδα. Δίκαζηε δσληαλνί κάξηπξεο ηεο δηάιπζεο θαη ηνπ δηαζθνξπηζκνχ ηεο
ξσκαίηθεο θνηλφηεηαο».
Ο Κακπνπξφπνπινο, ν νπνίνο γηα πνιιά ρξφληα δελ πήγαηλε ζην λεζί, άξρηζε
απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 λα έξρεηαη ζην λεζί κία θνξά ηνλ ρξφλν. Όζηεξα θάζε
Υξηζηνχγελλα θαη κεηά θαη θάζε Πάζρα. Πξηλ ηξία ρξφληα εγθαηαζηάζεθε κφληκα.
«Γελ κεηαληψλσ θαζφινπ πνπ δνχκε εδψ» ιέεη θαη πξνζζέηεη φηη ε κνλαδηθή
δπζθνιία είλαη φηη, ελψ δεη ζε έλα ρσξηφ φπσο ηα Αγξίδηα (Σεπέθηντ), δνπιεχεη κε έλα
άγρνο ιεο θαη δεη ζην Silicon Valley. Να θξαηήζεη φξζην έλα ζρνιείν ζην νπνίν
θχνληαλ αγξηφρνξηα, λα μεπεξάζεη γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, λα ηξέμεη γηα θάζε
πξφβιεκα ησλ καζεηψλ, ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ γνλέσλ… Ζ δνπιεηά είλαη πνιιή
θαη ν ρξφλνο ιίγνο. Ο Κακπνπξφπνπινο ζεκεηψλεη φηη ζε απηφ ην πεξηβάιινλ ηεο
Σνπξθίαο έρνπλ ιάβεη ρψξα ειπηδνθφξεο εμειίμεηο, αιιά ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε
απηέο λα ζπλερηζηνχλ: «Η θνπιηνχξα ηεο ζπκβίσζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Αθφκε θη
έλα κηθξφ παξάδεηγκα αλ κπνξέζεηο λα απνηειέζεηο κέζα ζε απηή ηελ ηεηακέλε
αηκφζθαηξα είλαη ζεκαληηθφ. Πξνυπφζεζε φκσο είλαη ε εμαζθάιηζε απαζρφιεζεο γηα
ηνπο γνλείο. Πξνζπαζνχλ λα απνθνκίζνπλ θάηη απφ ηνπο ειαηψλεο πνπ απέκεηλαλ απφ
ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, αιιά απηφ δελ αξθεί. Αλ κηα θνηλφηεηα αθαλίζηεθε κε αξλεηηθέο
δηαηάμεηο, ηφηε κφλν κε ζεηηθέο δηαθξίζεηο κπνξεί λα επηβηψζεη. Απηφ δελ είλαη θάηη
θαθφ. Μπνξνχλ λα γίλνπλ πνιιά πξάγκαηα γηα ηε ζηήξημε [απηψλ ησλ αλζξψπσλ].
Τπάξρνπλ εθηάζεηο Ρσκηψλ πνπ θαηά ην παξειζφλ απαιινηξηψζεθαλ θαη ηψξα θαλείο
δελ ηηο εθκεηαιιεχεηαη. Απηά ηα νηθφπεδα πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο κπνξνχλ λα δνζνχλ
ζηνπο λεζηψηεο ιέγνληαο ‘Πάξηε ηα θαη δνπιέςηε’. Ήξζαλ 15 νηθνγέλεηεο, αιιά
ζέινπκε λα έξζνπλ θη άιιεο 15. Αλ θαλεί φηη φζνη ήξζαλ δπζθνιεχνληαη, ηφηε δελ
πξφθεηηαη λα έξζνπλ λέεο νηθνγέλεηεο».
Γηα ηνλ Κακπνπξφπνπιν νη επάλνδνη πνπ ζπλερίδνληαη ζηελ Ίκβξν
ζεκαηνδνηνχλ θαη θάηη αθφκε πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή πηπρή θαη ηε λνζηαιγία γηα
ηελ παηξίδα. εκαίλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ππεξλίθεζεο ησλ ηξαπκάησλ θαη ηελ
επηζπκία έλαξμεο δηαιφγνπ: «Μαο βνεζά λα ληψζνπκε θαιχηεξα ηελ χπαξμή καο.
Γλσξηδφκαζηε κε αλζξψπνπο, θαηαιαβαίλνπκε θαιχηεξα ν έλαο ηνλ άιινλ. Σν λα δσ
κφλν κε ηελ θνπιηνχξα κνπ θαη κε ηνπο αλζξψπνπο κνπ κνπ θαίλεηαη βαξεηφ. Δίκαη
πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ απηή ηελ επάλνδν, πνπ ππεξληθψ ηα ηξαχκαηα. Γηα κέλα, ην
λα ιέκε ‘Οη Σνχξθνη καο έθαλαλ απηά’ ρσξίο λα θάλνπκε ηίπνηα είλαη έλα είδνο
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δηαθπγήο. Γελ ην αληηκεησπίδεηε. Δίλαη πνιχηηκν λα κπνξέζνπλ νη άλζξσπνη λα
ζπκβηψζνπλ μαλά. Τπάξρεη έλα ειιεληθφ ξεηφ πνπ ιέεη ‘ξίρλσ καχξε πέηξα πίζσ κνπ’
θαη ζεκαίλεη θεχγσ κε ηε ζθέςε λα κελ μαλαγπξίζσ πνηέ. Αθφκε θη εθείλνη πνπ έθπγαλ
κε απηφ ην ζθεπηηθφ, έξρνληαη κε ηα ρξφληα. Γελ πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε ηνλ αγψλα. Κη
απηφο ν αγψλαο δελ επηηπγράλεηαη κε ηελ έρζξα, αιιά κε ηελ πξνζέγγηζε. Αλ
αγσληζηνχκε γηα λα θαηαλνήζνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ, ζα γίλνπλ πνιχ φκνξθα
πξάγκαηα».

Ο Λάθεο Βίγθαο
θσηνγξαθία: Berge Arabian

Νέα πξόηππα (paradigm) γηα ηηο λέεο γεληέο
Ο Πξφεδξνο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ θαη Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Ίκβξνπ Λάθεο
Βίγθαο, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξρηηέθηνλεο ηεο πνξείαο απηήο, ππήξμε
απηνπξνζψπσο παξψλ ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ
θαη πεγαηλνήξζε πνιιέο θνξέο ζηελ Ίκβξν. πλαληεζήθακε καδί ηνπ ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ην λεζί θαη ηνλ ξσηήζακε θπξίσο
ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα ηεο
ηκβξηαθήο ηαπηφηεηαο. Αθνχ δηαηχπσζε ηελ επηθχιαμή ηνπ φηη, κε φληαο Ίκβξηνο, ζα
κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη ηελ ηαπηφηεηα κφλνλ σο θίινο ηεο Ίκβξνπ, αλαθέξζεθε ζην
κέιινλ: «Η αληίιεςε πεξί ζπζηεκαηηθήο εθθαζάξηζεο πνπ επηθξαηνχζε ζην παξειζφλ
ησλ 50 ρξφλσλ δεκηνχξγεζε ζηνπο Ικβξίνπο κηα δηαθνξεηηθή εγξήγνξζε. πσο ζπλέβε
ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, κφιηο έραζαλ ηνλ θφζκν ηνπο, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη ηνλ
θνηλσληθφ ηνπο ηζηφ, ήηαλ αδχλαηνλ λα μεραζηεί απηφ ην ηξαχκα. Γεκηνπξγήζεθε κία
ηαπηφηεηα βαζηζκέλε ζηα φζα ράζεθαλ ζηελ πεξίνδν ησλ 50 εηψλ. Οη Ίκβξηνη πνπ
απέκεηλαλ κε ηε λνζηαιγία ηνπ παξειζφληνο έγηλαλ ρίιηα θνκκάηηα. Καη απηή ε
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ηαπηφηεηα είλαη πνπ θξαηά δσληαλά ηα ηκβξηαθά ζσκαηεία ζε πάξα πνιιέο ρψξεο ηεο
νηθνπκέλεο. Σα ζεκεξηλά παηδηά φκσο δελ κπνξνχλ λα ελζηεξληζηνχλ ηελ ίδηα
ηαπηφηεηα. Μεηά ηα φζα ζπλέβεζαλ ζα πξνθχςεη κηα πην κεηξηνπαζήο ηαπηφηεηα. Θα
δεκηνπξγεζεί κία ηαπηφηεηα πνπ ζα ζθέθηεηαη φρη κφλν ην παξειζφλ, αιιά θαη ην
κέιινλ. Απηφ ειπίδνπκε. ήκεξα ε Σνπξθία θαη ε επξχηεξε πεξηνρή αληηκεησπίδνπλ
πξνβιήκαηα. Γελ κπνξνχκε λα μέξνπκε πνχ ζα νδεγήζνπλ, αιιά, αλ φια θπινχζαλ
θπζηνινγηθά, ηφηε απηή ε ηαπηφηεηα ζα ήηαλ πην κεηξηνπαζήο».
Ο Βίγθαο κηιά γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ πξνηχπσλ (paradigm)
πξνθεηκέλνπ νη λέεο γεληέο λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο. Δλδεηθηηθφ ζηνηρείν απηνχ
ηνπ παξαδείγκαηνο απνηεινχλ θαη ηα ζρνιεία πνπ ηδξχζεθαλ κέζα απφ ηε
ζπιινγηθφηεηα. Ο Βίγθαο ηνλίδεη φηη νχηε ε λνκνζεζία αιιά νχηε θαη νη Σνχξθνη θαη
νη Ρσκηνί ηνπ λεζηνχ ήηαλ έηνηκνη γη’ απηφ. Καηαξράο ηελ αλεζπρία ηνπο εμέθξαζαλ
νη Ρσκηνί ηνπ λεζηνχ ιέγνληαο ‘Θα ηξαβήμεηε ηελ πξνζνρή ηνπο επάλσ καο’. «Γη’
απηφ ηνλ ιφγν ζθεθηήθακε φηη ρξεηάδεηαη απφ ηελ αξρή κηα βαζηά αλάζα θαη ε
δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ πνπ ζα πξνζηαηεχζνπλ ην λέν πξφηππν (paradigm)». Πξνο ην
παξφλ φινη είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηελ έθβαζε ησλ πξαγκάησλ. Μεηά ηε ζεζκηθή
εμέιημε ζεηξά έρεη ε εδξαίσζε ππνδνκψλ κε πξψηε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο:
«ηνλ εαπηφ κνπ ππελζπκίδσ δηαξθψο ην εμήο: Η αλεζπρία κνπ είλαη λα κελ βγεη αχξην
έλα παηδί θαη πεη ‘Πήγα ζηελ Ίκβξν θαη έκεηλαλ ηα φλεηξά κνπ κηζά’».
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