ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ
Την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022, τα μέλη του Δ.Σ. του εν Αθήναις
Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών, κ.κ. Φάνης Βασαγιώργης και Δημήτρης Δερβεντλής, παραβρέθηκαν στο Μέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία
Παρασκευή προκειμένου να συμμετέχουν στο ραδιοφωνικό Historia
Minimas (επεισόδιο 17), το οποίο μεταδίδεται στα ερτζιανά από
τη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος κ. Θωμάς Σίδερης. Στο ραδιοφωνικό
ντοκιμαντέρ, που είχε θέμα το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα
του Ελληνισμού, την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, συμμετείχε τηλεφωνικά και ο Σχολάρχης κ. Δημήτριος Ζώτος.

Μ

εγάλη η ευκαιρία για τον Σύνδεσμο Μεγαλοσχολιτών, να
συμμετάσχουν στο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ
μαζί με τον Σχολάρχη της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, προβάλλοντας μέσω ραδιοκυμάτων στον όπου γης
απόδημο Ελληνισμό, το αρχαιότερο εν λειτουργία Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που βρίσκεται στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης.
Την εκπομπή παρουσίασε και συντόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος και σκηνοθέτης της ΕΡΤ κ. Θωμάς Σίδερης, ο οποίος πριν
από λίγα χρόνια σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μεγαλοσχολιτών, δημιούργησαν το ντοκιμαντέρ για την Πατριαρχική Μεγάλη
του Γένους Σχολή με τίτλο «Σαν τους γλάρους πάνω από τον Κεράτιο», το οποίο κέρδισε αρκετά βραβεία σε ελληνικά και διεθνή
Φεστιβάλ.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ο Σχολάρχης της ΠΜΓΣ κ. Δημήτριος Ζώτος, και οι πρώην απόφοιτοι κ.κ. Φάνης Βασαγιώργης
(απόφοιτος 1960) και Δημήτρης Δερβεντλής (απόφοιτος 1965)
απαντώντας στις ερωτήσεις του κ. Θωμά Σίδερη, ανέφεραν τις
εντυπώσεις τους όταν πρωτοαντίκρισαν στον λόφο του Φαναρίου
το μεγαλοπρεπές κόκκινο κτίριο της σχολής, καθώς και τα γεγονότα, τα οποία παραμένουν ανεξίτηλα στη μνήμη τους και σημά-

δεψαν την εξάχρονη μαθητική τους ζωή. Ο Σχολάρχης κ. Δημήτριος Ζώτος μίλησε λεπτομερειακά για τους τέσσερεις αιώνες λειτουργίας της Σχολής υπό την επίβλεψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και για τις σημαντικές φυσιογνωμίες που πέρασαν
από εκεί. Όλοι μίλησαν για τα εργαστήρια φυσικής, χημείας, βιολογίας, τα όργανα πειραμάτων που υπάρχουν ακόμα, το σημερινό
εκπαιδευτικό σύστημα και τη μέθοδο διδασκαλίας, τις καταστροφές που έγιναν τον Σεπτέμβριο του1955 και για τη μείωση των μαθητών, που άρχισε να δημιουργείται μετά το 1964, όταν ξεκίνησαν
οι απελάσεις των Ελλήνων υπηκόων.
Η ωριαία εκπομπή μετέφερε στο σήμερα πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν τη μαθητική ζωή των μαθητών της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, καθώς και το άρωμα και την
ατμόσφαιρα της Κωνσταντινούπολης στα μέσα του προηγουμένου αιώνα, όπως τη βίωσαν στην παιδική, εφηβική και νεανική ζωή
τους πριν εξαναγκασθούν από τα τότε θλιβερά γεγονότα να ξεριζωθούν και να πάρουν τον δρόμο για την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.
Την εκπομπή μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα:
http://www.megalisxoli.gr/Ekdiloseis.html
Στάθης Αρβανίτης

