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Γράφει ο Γιάννης ∆ραµιτινός

T
o ταξίδι του εκδότη του «Κόσµου», Σπύρου Χαραλάµπους και 
του διευθυντή, Γιάννη ∆ραµιτινού, στην Κωνσταντινούπολη 
έφτασε στο τέλος του την περασµένη εβδοµάδα. 
Σήµερα, µετά από ένα σύντοµο διάλειµµα, θα αρχίσουµε 

να δηµοσιεύουµε το πλούσιο υλικό που συγκεντρώσαµε. Κατά τη 
διάρκεια της παραµονής µας πραγµατοποιήσαµε περισσότερες από 
15 µεγάλες και µικρές συνεντεύξεις. 
Στην έκδοση της περασµένης Τρίτης είχαµε την τιµή να ανακοινώ-
σουµε πρώτοι τις µεγάλες ελπίδες που γεννήθηκαν από την συνά-
ντηση του Οικουµενικού Πατριάρχη µε τον Πρόεδρο της Τουρκίας, 
Ταγίπ Ερντογάν, για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης, που οι τουρκικές αρχές έκλεισαν αναίτια το 1971. 
Ήµαστε η πρώτη εφηµερίδα στην οποία δηµοσιεύτηκε σαφής δή-
λωση του Οικουµενικού Πατριάρχη για τον πιθανό χρόνο επανα-
λειτουργίας ενός από τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 
Ορθοδοξίας, παγκοσµίως. 
Σήµερα δηµοσιεύουµε ένα ακόµη µέρος της συνέντευξης του Οικου-
µενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου που µας αφορά άµεσα, καθώς σε 
αυτό αναφέρεται στις σχέσεις του Πατριαρχείου µε την Αρχιεπισκο-
πή Αυστραλίας και τον Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό και επίσης, καταθέ-
τει τις σκέψεις του για το µέλλον αυτής της «µεγάλης επαρχίας του 
θρόνου στους Αντίποδες». 
Εκτός από την συνέντευξη µε τον Οικουµενικό Πατριάρχη, ο «Κό-
σµος» µίλησε µε τον κ. Παντελεήµωνα Βίγκα, (Άρχων Μ. Χαρτοφύ-
λαξ, πρώην εκπρόσωπος των Μειονοτικών Βακουφίων στη Γενική 
∆ιεύθυνση Βακουφίων, Πρόεδρος της Κοινότητας  Νιχωρίου), τον 
Καθηγητή και Κοσµήτορα του Πανεπιστηµίου Ισίκ και Πρόεδρο της 
Κοινότητας Χαλκηδόνας, Γεώργιο  Στεφανόπουλο. Τον Ιστορικό Νίκο 
Παπαϊωάννου που αυτή την περίοδο κάνει την διδακτορική του δι-
ατριβή και εργάζεται στο ιστορικό αρχείο της Κοινότητας Νιχωρίου. 
Τον Μητροπολίτη Προικοννήσου Ιωσήφ, που µας ξενάγησε στην 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης, αναφέρθηκε στην περίοδο που έζησε 
στην Αυστραλία και µας µίλησε για τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλί-
ας µε ιδιαίτερες αναφορές στο ποιητικό του έργο. Την Καθηγήτρια 
του Ζάππειου Παρθεναγωγείου, ∆ρ Κορνηλία Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν. 
(Πρόσφατα εξεδόθη η διδακτορική διατριβή της µε τίτλο «Το ζήτηµα 
της γλώσσας στην Κωνσταντινούπολη». Λόγος και αντίλογος στην 
εφηµερίδα «Ο Ταχυδρόµος» (1898-1908), που επικεντρώνεται στο 
έργο της πρωτοπόρου του δηµοτικισµού Aλεξάνδρας Παπαδοπού-
λου και περιέχει αδηµοσίευτο αρχειακό υλικό που βρέθηκε στη 
βιβλιοθήκη του Oικουµενικού Πατριαρχείου και τη βιβλιοθήκη του 
Zαππείου). 
Τον καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής, κ. Γιάννη Γιγουρτσή, 
που αξίζει να ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως και για την διαφωτιστική 
συνέντευξη για την τουρκική κοινωνία, αλλά και για την διαµεσολά-
βηση και βοήθεια του ώστε να πραγµατοποιηθεί µια σειρά από εφτά 
συνεντεύξεις µε τούρκους πολίτες που µαθαίνουν ελληνικά. 
Όλες οι συνεντεύξεις έχουν βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθούν στην 
σελίδα µας στο Facebook, ενώ υπάρχει και πλούσιο κινηµατογραφι-
κό και φωτογραφικό υλικό από την δραστηριότητα του Οικουµενι-
κού Πατριαρχείου και την ζωή της Πολίτικης Ρωµηοσύνης.
Ιδιαίτερως ευχαριστούµε τον ∆ιευθυντή του Γραφείου Τύπου του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου, δηµοσιογράφο κ. Νίκο Παπαχρήστου, 
για την βοήθεια του στην πραγµατοποίηση της αποστολής και την 
οργάνωση των συνεντεύξεων.

Μέρος Β’

Συνέντευξη, φωτό: Γιάννης ∆ραµιτινός

Σε πιο σηµείο βρίσκονται σήµε-
ρα οι σχέσεις του Πατριαρχείου 
µε την Αυστραλία; Ποιες είναι 
οι σκέψεις σας για το µέλλον της 
Αρχιεπισκοπής;

«Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που µου 
δίνεται να επικοινωνήσω µε την οµογένεια 
της Αυστραλίας, την οποία επισκέφτηκα τρεις 
φορές, όπως γνωρίζετε, υπό διαφόρους ιδι-
ότητας, ως Μητροπολίτης Φιλαδελφείας για 
µια κληρικολαϊκή συνέλευση στο Σίδνεϊ, αρ-

γότερα ως Μητροπολίτης Χαλκηδόνος, επι-
κεφαλής της αντιπροσωπείας του οικουµενι-
κού πατριαρχείου, στη Γενική Συνέλευση του 
Παγκόσµιου Συµβουλίου Εκκλησιών στην 
Καµπέρα και η τρίτη φορά ήταν η Πατριαρ-
χική επίσκεψις που έκανα το 1996. Βεβαίως, 
όχι µόνο µε αυτές τις προσωπικές µου επι-
σκέψεις,αλλά µε πολλούς και διαφόρους τρό-
πους υπό της ιδιότητός µου ως Πατριάρχου 
έχω τακτική επικοινωνία µε την Αρχιεπισκο-
πή Αυστραλίας και µε το ποίµνιο της, µε τον 
ίδιο τον αδερφό Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό, που 
είµαστε φίλοι και συµφοιτηταί από τα χρόνια 
της Χάλκης, και µε διάφορους επισκέπτες από 
την Αυστραλία κατά καιρούς. Αυτές τις µέρες 
είχαµε δύο εκλεκτούς κληρικούς από την Αυ-
στραλία που επισκέφθηκαν το Πατριαρχείο, 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ΑΘΠ
Βαρθολομαίος, μιλάει στον «Κόσμο»

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ

Πως ολοκληρώθηκε 
το ταξίδι του «Kόσµου» 
στην Κωνσταντινούπολη
& ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Η Είσοδος του Πατριαρχικού Ναού 
του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. 

Από αριστερά: Ο Καθηγητής του Τµήµατος Θεολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνος ∆εληκωνσταντής, ο 
διευθυντής του «Κόσµου», Γιάννης ∆ραµιτινός, ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος και ο εκδότης της εφηµερί-
δας «Ο Κόσµος», Σπύρος Χαραλάµπους.




