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Ευχόμαστε στα μέλη και στους φίλους μας
Καλά Χριστούγεννα

Έκθεση Ελληνικού Τύπου
της Κωνσταντινούπολης (1830-1914)

Σ

τις 29 Σεπτεμβρίου, στο Μουσείο Τύπου της Κωνσταντινούπολης έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης «ΡΩΜΙΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1830-1914)». Η έκθεση που
διήρκεσε μέχρι τις 11 Οκτωβρίου
2012, πραγματοποιείται με την συνεργασία του Συλλόγου Δημοσιογράφων της Τουρκίας με την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω). Τα εγκαίνια
της έκθεσης έγιναν με μια σύντομη
ομιλία του προέδρου του Συλλόγου
Δημοσιογράφων της Τουρκίας κ. Ορχάν Ερίντς, του προέδρου της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών κ. Νικολάου Ουζούνογλου και του εκπροσώπου των
Μειονοτικών Ευαγών Ιδρυμάτων
στην Γενική Διεύθυνση Βακουφίων κ. Λάκη Βίγκα. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους: η Α.Θ.Π ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας
στην Κωνσταντινούπολη κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, η Εκπρόσωπος και Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων
κ. Ευρυδίκη Αμπατζή. Στην εκδήλωση παρέστησαν πολλοί δημοσιογράφοι και ευρύ κοινό.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δημοσιογράφων Τουρκίας κ. Ο.
Ερίντς, στην ομιλία του σημείωσε ότι η ιστορία του Ρωμαίικου
τύπου ξεκινά σχεδόν παράλληλα με την ιστορία του Τύπου
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στη συνέχεια ανέφερε ότι θα
ήταν σωστό, όταν μνημονεύουμε το παρελθόν, να κάνουμε και
μια σύγκριση του παρελθόντος με το σήμερα. Και πρόσθεσε,

Πραγματοποιήθηκε
η Γενική Συνέλευση
του Νέου Κύκλου
Κωνσταντινουπολιτών
Την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε εξ
αναβολής η εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση του
Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών στην αίθουσα τελετών
του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών.
Με την έναρξη της Συνέλευσης εκλέχθηκε ο κ. Κοσμάς
Κοτζαμάνογλου, ως Πρόεδρος και η κ. Μαρία Δημητριάδου
Λουκίδου, ως Γραμματέας της Συνέλευσης.
Στον απολογισμό της δράσης και της παρουσίασης του
απερχόμενου Δ.Σ. ο κ. Νικόλαος Ουζούνογλου παρουσίασε
τις δραστηριότητες του Δ.Σ. δίδοντας περισσότερη έμφαση
στις δραστηριότητες αλληλεγγύης προς τους συμπολίτες μας.
Συνέχεια στη σελίδα 2

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τ

ο Τμήμα Κυριών του Συλλόγου μας έχει την καλοσύνη
να διεξάγει και φέτος τον τακτικό ετήσιο έρανο των
Χριστουγέννων προκειμένου να ενισχύσουμε 150 περίπου
οικογένειες με τα καθιερωμένα δέματα και ένα χρηματικό
ποσό, τα οποία φέτος θα διανεμηθούν την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012.
Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους μας να θυμηθούν
αυτές τις μέρες τους άπορους συμπολίτες μας, όπως επίσης
να λάβουν υπ’ όψιν ότι οι Κυρίες του Τμήματος υφίστανται
μεγάλη ταλαιπωρία για να διεκπεραιώσουν το θεάρεστο
αυτό έργο.
Ας προσπαθήσουμε να διαθέσουμε το μεγαλύτερο δυνατό
ποσό, παρά τις δύσκολες καταστάσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε τον τελευταίο καιρό, πόσο δε μάλλον οι άποροι συνάνθρωποί μας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

«όπως γνωρίζετε στην Τουρκία στο θέμα της έκφρασης γνώμης
αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Οι ποινές φυλάκισης και τα χρηματικά πρόστιμα ορισμένες φορές είναι εξοντωτικές. Αυτή
είναι μια κατάσταση που πηγάζει από τους υπάρχοντες νόμους»
είπε ο κ. Ερίντς και στη συνέχεια
διάβασε ένα απόσπασμα από το βιβλιαράκι της έκθεσης που αφορά
την ιστορία του Τύπου μας. Το απόσπασμα αναφέρεται στον πρώτο
νόμο που επέβαλλε απαγορεύσεις
στον Τύπο: «…Η πρώτη απαγόρευση
την περίοδο του Τανζιμάτ, εμφανίζεται το 1858, ακόμη πριν εκδοθούν
τα πρώτα σατιρικά έντυπα, με το
άρθρο 138 του ποινικού κώδικα της
εποχής. Το άρθρο ανέφερε ότι όποιος εκτυπώνει και κυκλοφορεί ως
εκδότης ή τυπογράφος, έμμετρα ή
πεζά κείμενα, εικόνες και σχέδια που ειρωνεύονται και σατιρίζουν
προσβάλλοντας το αίσθημα περί δημοσίας αιδούς, καταδικάζονται
σε χρηματική ποινή από ένα μέχρι πέντε χρυσούς μετζιντιέ και
σε φυλάκιση 24 ωρών μέχρι μιας εβδομάδας». Ο πρόεδρος του
Συλλόγου Δημοσιογράφων Τουρκίας σχολίασε αυτό το απόσπασμα λέγοντας, εάν σκεφτούμε ότι αυτή η χρηματική ποινή
είναι ένα ποσό μεταξύ 20 και 100 χρυσών γροσίων και η
φυλάκιση είναι από μία μέρα έως μία εβδομάδα, δεν μπορούμε
να μην σκεφτούμε ότι ίσως είναι προτιμότερο να επιστρέψουμε
σε εκείνη την εποχή. Σήμερα για τα ίδια παραπτώματα, οι χρηματικές ποινές φτάνουν τα δισεκατομμύρια και οι ποινές φυλάκισης από δύο χρόνια έως επτά.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
που την συναποτελούν τα Σωματεία
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

&
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ
ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Διανέμεται δωρεάν σε 3000 αντίτυπα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
* Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012, ώρα 7.30 μ.μ.
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
διοργανώνει
την παρουσίαση του βιβλίου
του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
«Μέρες Αποκάλυψης στην Ιωνία –
Το Δράμα των Ελλήνων της Ιωνίας (1914-1922)
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, Αθήνα –
Στάση Μετρό Αμπελόκηποι)
Είσοδος ελεύθερη
*******

* Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 7.00 μ.μ.
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
διοργανώνει
την παρουσίαση του βιβλίου
της Μαρίτσας Σαριντζιώτου-Σπύρου
«Σεβντίνκιοϊ Πατρίδα μου Σεβντά μου»
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, Αθήνα –
Στάση Μετρό Αμπελόκηποι)
Το βιβλίο έχει μεταφραστεί
και στην τουρκική γλώσσα
από την σημερινή δημαρχιακή αρχή του
Σεβντίκιοϊ – Γκαζιεμίρ
και η οποία θα παραστεί στην εκδήλωση.
Είσοδος ελεύθερη
*******

* Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 6.30 μ.μ.
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
διοργανώνει τιμητική εκδήλωση
για την οικογένεια των Ευεργετών Μαρίας
και Κίμωνα Κοσμέτου
σε συνεργασία με το Ταμείο Εθνικής Αμυνας
του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.
Είσοδος ελεύθερη
*******

* Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013, ώρα 11 π.μ.
Κοπή Πίτας από τον Σύνδεσμο Γαλατά
στο Πνευματικό μας Κέντρο
*******

* Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 11 π.μ.
Η καθιερωμένη φασολάδα
του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών
στο Πνευματικό μας Κέντρο
*******

μαζί με τα συστεγαζόμενα Σωματεία

* Δεύτερο Δεκαήμερο Απριλίου 2013

ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ

Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών διοργανώνει
εκδρομή στην Πόλη
για να παρακολουθήσουμε τους Δ’ Χαιρετισμούς
στην Παναγία των Βλαχερνών
και να ξεναγηθούμε σε μνημεία
και να περιηγηθούμε σε μέρη που δεν έχουμε
συμπεριλάβει σε παλαιότερα προγράμματά μας
Για περισσότερες πληροφορίες:
Στην Γραμματεία: 210 64.64.270
Λένα Αναπνιώτη: 6972889795
Στην ιστοσελίδα μας www.enokon.gr

ΖΩΓΡΑΦΕΙΩΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΙΑΔΩΝ
ΓΑΛΑΤΙΑΝΩΝ

Σας προσκαλούν
στην καθιερωμένη εκδήλωση εις μνήμην του
αποστολου ανδρεου του πρωτοκλητου
Ιδρυτού της εκκλησιας του βυζαντιου
την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 & ώρα 18.00
στη Αίθουσα Εκδηλώσεων «Αλέξανδρος Μαζαράκης»
του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ μας ΚΕΝΤΡΟΥ
(Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι)
Ομιλητής
ο κ. Κωνσταντίνος Κορναράκης
Επ. Καθηγ. Θεολογίας Παν/μίου Αθηνών
Με θέμα:
«Η εορτή του Αγίου Ανδρέου
ως πηγή εμπνεύσεως για τον πνευματικό ρόλο
του Οικουμενικού Πατριαρχείου
στον σύγχρονο κόσμο»
Συμμετέχει η Χορωδία «Ηχοχρωμάτων»
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση
της κοπής της Βασιλόπιττας
με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα
θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013
και ώρα 6.00 μ.μ. – 9.30 μ.μ.

Θα βραβευθούν οι αριστούχοι απόφοιτοι του 2011-2012
Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων
που έχουν Πολίτικη καταγωγή

στην αίθουσα «Αλέξανδρος Μαζαράκης»
του Πνευματικού μας Κέντρου

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά
Τα Διοικητικά Συμβούλια

Πληροφορίες στην Γραμματεία
Τηλ. 210 64.64.270 & 210 64.33.750
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ΝΕOΣ ΚΥΚΛOΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΥΠOΛΙΤΩΝ

Έκθεση Ελληνικού Τύπου
της Κωνσταντινούπολης
(1830-1914)
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Γι’ αυτό πιστεύω ότι οι πληροφορίες που παρέχει η έκθεση θα
βοηθούσαν τους σημερινούς κυβερνώντες να επανακτήσουν την
σχέση τους με το παρελθόν τους και ενδεχομένως να αισθανθούν
ενόχληση για το σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Οικουμενικής
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, κ. Νικόλαος Ουζούνογλου,
ο οποίος στην ομιλία του ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Δημοσιογράφων της Τουρκίας κ. Ερίντς και τα μέλη του Δ.Σ., την
γραμματέα του Συλλόγου κα Σιμπέλ Γκιουνές και την Διευθύντρια
του Μουσείου Τύπου κα Σααντέτ Αλτάϊ, που αγκάλιασαν την
έκθεση και την φιλοξενούν στο Μουσείο Τύπου. Ο κ. Ουζούνογλου
είπε ότι χαρακτηριστικό του Ρωμαϊκού τύπου κατά την Οθωμανική
περίοδο είναι ότι έλαβε θέση σε όλες τις σημαντικές πολιτικές και
πολιτειακές μεταβολές της εποχής. Ένα στοιχείο που αναδεικνύει
η έκθεση είναι η έντονη επιθυμία που είχε το Ρωμαίικο στοιχείο
να γίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, σύγχρονο και ισχυρό κράτος
και η στήριξη που παρείχε δια του Τύπου στις εξελίξεις που συνέβαλλαν σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Ουζούνογλου αναφέρθηκε
στην Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες οι οποίοι παρά την θέληση τους αναγκάστηκαν

Μαθήματα Βυζαντινής Φιλοσοφίας

Σ

υνεχίζονται τα μαθήματα Βυζαντινής Φιλοσοφίας του Νέου
Κύκλου Κων/πολιτων, κάθε Πέμπτη 6.00-7.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Κων/πολιτων (Δημ. Σούτσου 46, Αθήνα), τα
οποία ξεκίνησαν από αρχές Οκτωβρίου.
Τα μαθήματα διεξάγονται μέσα σε μια πολλή ζεστή και οικεία
ατμόσφαιρα, καθώς το ακροατήριο με το έντονο ενδιαφέρον
του, κάθε φορά θέτει ερωτήσεις στη διδάσκουσα, έτσι ώστε να
υπάρχει πάντοτε μια ζωηρή συζήτηση και περαιτέρω ανάλυση
των παρεχόμενων γνώσεων. Σε κάθε μάθημα επίσης, δίνεται
αναλυτικό σχεδιάγραμμα της ενότητας, ενώ παράλληλα επισημαίνεται και η σχετική βιβλιογραφία προς αναζήτηση και περισσότερη εμβάθυνση για τους ενδιαφερομένους. Η όλη διαδικασία
εμπλουτίζεται και με εισηγήσεις επιστημόνων συναφούς η παραλλήλου αντικειμένου.
Η διδάσκουσα κα Αιμιλία Ξανθοπούλου είναι φιλόλογος –
καθηγήτρια, διδάκτωρ βυζαντινής φιλοσοφίας και επιστημονικός συνεργάτης του Παν/μιου Αθηνών.

Πραγματοποιήθηκε
η Γενική Συνέλευση
του Νέου Κύκλου
Κωνσταντινουπολιτών
Συνέχεια από τη σελίδα 1

να εγκαταλείψουν την Πόλη, λέγοντας ότι τα τελευταία χρόνια η
Ομοσπονδία συνομιλεί και έχει επαφές τόσο με την Τουρκική κυβέρνηση όσο και με το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Ένα βασικό θέμα στις συνομιλίες αυτές είναι τα βήματα που
πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση και θεραπεία των
αδικιών που έχουν συμβεί στο παρελθόν σε βάρος του Ελληνισμού
της Κωνσταντινούπολης. Ο κ. Ν. Ουζούνογλου τόνισε ιδιαίτερα
ότι ο Τύπος της Τουρκίας, δυστυχώς παρέμενε αδιάφορος στις
δεκαετίες 1960-’90, όταν οι Τουρκικές Κυβερνήσεις εφάρμοζαν
συστηματικούς διωγμούς κατά της Ελληνικής Μειονότητας και
μάλιστα μέρος του Τύπου πρωτοστατούσε ως καθοδηγητής των
διωγμών. Κάλεσε τους δημοσιογράφους της Τουρκίας να προβάλουν
με σωστό και ορθό τρόπο τις θέσεις της Οι.Ομ.Κω. Επίσης
πρόσθεσε ότι στο παρελθόν ως Ρωμαίικη κοινότητα είχαμε την
αντίληψη ότι οι πιέσεις εναντίον μας τις δεκαετίες του ’50, του ’60,
αφορούσαν μόνο την δική μας Κοινότητα. Τώρα καταλαβαίνουμε
ότι οι πιέσεις κατά της Κοινότητας μας προέρχονταν από τις ίδιες
αιτίες που πηγάζουν και τα προβλήματα όλων των πολιτών της
Τουρκίας. Τελειώνοντας τόνισε την ανάγκη να λειτουργεί το
κράτος δικαίου και ευχαρίστησε όλους τους χορηγούς της Έκθεσης
και ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας κυρία Ελισάβετ Κόβη και
κύριο Γρηγόριο Κεσίσογλου.
Τελευταίος ομιλητής ο κ. Λάκης Βίγκας, ξεκινώντας στην ομιλία
του είπε, «στην Πόλη εκπροσωπούνται άνθρωποι με διαφορετική
θρησκευτική ή εθνική καταγωγή, με τις διαφορετικές τους ταυτότητες». Συνέχισε λέγοντας, «την περίοδο που εξετάζουμε η
Ρωμαίικη κοινότητα, ήταν μια πρωτοπόρα παραγωγική κοινότητα
που δημιουργούσε προστιθέμενη αξία σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων
δράσης, από την εκπαίδευση έως στην υγεία, από το εμπόριο έως
την ακαδημαϊκή και εκδοτική ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο ο Ρωμαίικος
Τύπος ήταν μία γέφυρα μεταξύ Πόλης και Ευρώπης». Στη συνέχεια
αφού ευχαρίστησε τον Σύλλογο Δημοσιογράφων Τουρκίας, για
την συμβολή του στην πραγματοποίηση της έκθεσης, αναφέρθηκε
στους Ρωμιούς που έχουν φύγει από την Πόλη λέγοντας τα εξής:
Είναι γνωστοί απ’ όλους μας οι δεσμοί των Ρωμιών που έχουν
φύγει από εδώ με αυτό τον τόπο. Η σημερινή έκθεση είναι μία
απόδειξη αυτής της αγάπης. Η Οικουμενική Ομοσπονδία των Κωνσταντινουπολιτών που ζουν στο εξωτερικό, με μια έκτακτη προσπάθεια κατάφεραν να συγκεντρώσουν αυτό το υλικό, να το επιμεληθούν και να το παρουσιάσουν σήμερα σε εμάς τους Πολίτες.
Η Ρωμαίικη κοινότητα που βρίσκεται εκτός Τουρκίας, η οποία
έχει ψυχικούς δεσμούς μαζί μας, είναι μία ανεκτίμητη αξία, για το
Οικουμενικό Πατριαρχείο μας, για την Κοινότητα μας και γι’
αυτή την Πόλη.
Στο κλείσιμο της εκδήλωσης η Γραμματέας του Συλλόγου Δημοσιογράφων Τουρκίας κα Σιμπέλ Γκιουνές, ανέφερε ότι σήμερα
στην Τουρκία περισσότεροι από 80 δημοσιογράφοι είναι κρατούμενοι, ενώ εκκρεμούν περίπου 10.000 δίκες κατά δημοσιογράφων.
Σημείωσε ότι με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δημοσιογράφων
Τουρκίας και την συμμετοχή 93 επαγγελματικών οργανώσεων δημοσιογράφων της χώρας, έχει δημιουργηθεί η Πλατφόρμα Δημοσιογραφικής Ελευθερίας, η οποία θα επιδιώξει να κρατήσει στην
επικαιρότητα την υπόθεση της ελευθεροτυπίας στην Τουρκία.
Στη συνέχεια οι δύο πρόεδροι των φορέων που οργανώνουν
την έκθεση ξενάγησαν τον Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και τους
άλλους επισήμους στην έκθεση.
Το αρχειακό υλικό της Έκθεσης προσφέρθηκε ευγενώς από το
Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις Βιβλιοθήκες της Βουλής των
Ελλήνων και της Δημαρχίας της Πόλης.

Η δραστηριότητα αυτή του φιλανθρωπικού έργου, συνεχίζεται με την
πολύτιμη εθελοντική προσφορά του Τμήματος Κυριών του Σωματείου
μας, που αξίζει πολλών επαίνων.
Στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης σημαντική, επίσης, δραστηριότητα είναι η εποπτεία και υποστήριξη προς το Κοσμέτειο
Ίδρυμα, το οποίο σήμερα φιλοξενεί 55 αναξιοπαθούντες αδελφούς
μας.
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η κάλυψη των εξόδων για τις εργασίες συντήρησης, που παρέχεται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί και δημιουργεί πολλά προβλήματα,
καθόσον το κτίριο, ο «Οίκος του Κωσνατνινουπολίτη», έχει πλέον ηλικία 40 ετών και, παρά τις διάφορες επεμβάσεις, υπάρχουν σοβαρά θέματα στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, που
οφείλονται στην γήρανση των υλικών.
Επίσης αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, σε ορισμένες περιπτώσεις, η
μη-αρμονική συμπεριφορά μεταξύ διαμενόντων στο Ίδρυμα. Έχει ήδη
υποβληθεί πρόταση προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας για κάλυψη των
εξόδων ύψους 12.000 Ευρώ που έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Επίσης,
έχουν γίνει ενέργειες προς τις φιλανθρωπικές οργανώσεις της Ελβετίας λόγω της σχέσης που είχε η οικογένεια Κοσμέτειου με την Ελβετία.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην συνέχιση του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών προς τους Ομογενείς φοιτητές στην
Κωνσταντινούπολη, που φέτος συμπληρώνει 6 χρόνια ζωής. Έχουν
αποφοιτήσει 10 υπότροφοι, που κατά καιρούς, έχουν υποστηριχθεί από
το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Σωματείου μας.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Νίκος Ουζούνογλου
παρουσίασε τις δραστηριότητες του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών, που αφορούν πολιτιστικές και εκδοτικές δραστηριότητες, τις προσκυνηματικές εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη και άλλα μέρη της
Ελλάδος, καθώς επίσης και τις δραστηριότητες του φωτογραφικού ομίλου.
Πολύ σημαντική δραστηριότητα αποτελεί η πολύ πετυχημένη συνέχιση των σεμιναρίων : διδασκαλίας της Οθωμανικής γραφής από τον
Δρ. Γεώργιο Λιακόπουλο και της Βυζαντινής Φιλοσοφίας από την κ.
Αιμιλία Ξανθοπούλου, μέλους του απερχόμενου Δ.Σ.
Στο άμεσο μέλλον, εκτός από την συνέχιση των αναφερόμενων δραστηριοτήτων, προγραμματίζεται η αναβάθμιση του Καστριτσείου Μουσείου, του οποίου η δικαστική υπόθεση έχει λήξει αισίως υπέρ τους
Σωματείου μας.
Τέλος αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο η οικονομική κατάσταση του
Σωματείου, το οποίο, όπως όλα τα άλλα αδελφά Σωματεία, διέρχεται
από πολλές δυσκολίες λόγω των γενικότερων οικονομικών συγκυριών.
Το Δ.Σ. έχει κάνει όλες τις ενέργειες για τον περιορισμό των εξόδων
και έχει ήδη ζητήσει τον περιορισμό τουλάχιστο σε 50% των κοινόχρηστων εξόδων από την Ένωση Κωνσταντινουπολιτών, ως μέλος Σωματείο.
Στην συνέχεια η Γ.Σ. ενέκρινε τον απολογισμό δράσης και τις
προτάσεις που έγιναν από το Δ.Σ.
Ακολούθως, ο ταμίας του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Φαίδων Παπαδόπουλος παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου
1.9.2011- 30.8.2012 και τον προϋπολογισμό της νέας διοικητικής περιόδου 1.9.2012 – 30.8.2013, οι καταστάσεις των οποίων εγκρίθηκαν
ομόφωνα.
Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης, αφού υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες, διεξήχθη η ψηφοφορία.
Το νέο Δ.Σ. συνεδρίασε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής :
Πρόεδρος :
Αντιπρόεδρος :
Γενικός Γραμματέας :
Ειδικός Γραμματέας :
Ταμίας :
Μέλος :
Μέλος :
Μέλος :
Μέλος :

Νικόλαος Ουζούνογλου
Ελένη Αναπνιώτη
Βενιαμίν Κανάκης
Αιμιλία Ξανθοπούλου
Φαίδων Παπαδόπουλος
Ιφιγένεια Παπακωνσταντίνου
Ευαγγελία Ξανθοπούλου
Κωνσταντίνος Ιβράκης
Χρήστος Σταυρίδης

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι κ.κ. Δημήτριος Στεφανίδης και Μαρία Δημητριάδου Λουκίδου.
Επίσης εξελέγησαν και πέντε μέλη ως εκλέκτορες της Ενώσεως
Κωνσταντινουπολιτών, οι κ.κ. Γεώργιος Αναπνιώτης, Τηλέμαχος Κακούρης, Χρήστος Κανάκης, Τάκης Φραντζής και Σοφοκλής Σωτηρίου.
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«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΥΠOΛΙΣ» Σ.Π.Ε.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ» Σ.Π.Ε.
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 10
Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 6.30 μ.μ. στην έδρα του Συνεταιρισμού, Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την Δευτέρα 17
Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 6.30 μ.μ. στον ίδιο χώρο και
με την ίδια ημερήσια διάταξη και θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη προσέλθουν.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1) Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2)Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3)Υποβολή Ισολογισμού έτους 2011.
4)Υποβολή Προϋπολογισμού έτους 2013.
5)Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου.
6)Έγκριση Ισολογισμού 2011, Προϋπολογισμού
2013, των πεπραγμένων του Διοικητικού και Εποπτικού
Συμβουλίου και απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη.
7)Ανακοινώσεις και προτάσεις.
Αθήνα Νοέμβριος 2012
Ο Πρόεδρος
Κων/τίνος Καμινάρης

Η Γεν. Γραμματεύς
Φερ/κη Οικονομίδου

Σημειώνεται ότι η εκπροσώπηση συνεταίρου στην Γενική Συνέλευση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφική
εξουσιοδότηση και δεν επιτρέπεται από ένα άτομο η εκπροσώπηση περισσοτέρων του ενός Συνεταίρου.
*****
Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι, μετά την απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου 2011,
η ετήσια συνδρομή των μελών διαμορφώθηκε στα 20
ευρώ.
Υπενθυμίζουμε, επίσης, στα μέλη μας, να γνωστοποιούν την αλλαγή διευθύνσεως και του αριθμού τηλεφώνου τους, καθώς και να καταβάλλουν στην
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στον Αριθμό Λογαριασμού
80012241 τις ετήσιες συνδρομές τους και να στέλνουν
στα Γραφεία μας φωτοαντίγραφο της αποδείξεως, σημειώνοντας, ευανάγνωστα, ονοματεπώνυμο και όνομα
πατρός.

ΔΩΡΕΕΣ
Για τους σκοπούς του Νέου Κύκλου
Κωνσταντινουπολιτών προσέφεραν:
O κ. Δημήτριος Μπουρτζουκλής, προσέφερε για τους
άπορους συμπολίτες μας, 54 κουτάκια με χυμό βυσινάδας και 54 πακέτα μακαρόνια, εις μνήμην των γονέων του και του ανεψιού του Ιωάννη Μπουρτζουκλή.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά
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Ανιχνεύοντας σε τεκμηριωμένες απόψεις, απ’ το πρόσφατο Βιβλίο «Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι», του Στρατηγού Φρ. Φράγκου:

Ο «απ αλ λοτ ρ ι ω μ έ νο ς» Π λη θυ σμ ό ς τ ης Τ ο υ ρ κί α ς
σ ε «καμ μ ία π ερ ί πτ ωσ η» δε ν είνα ι Τ ου ρ κι κ ός !. . .
● Αναθερμαίνει, δε, τώρα, τον «Νέο-Βυζαντινισμό», στην Γείτονα (ως εννοιολογικό αντίποδα κάθε μορφής Νέο-Οθωμανισμού),
μέσ’ απ’ το άπλετο Ελληνο-Χριστιανικό Φως, που διαχέει το Φανάρι!...
Γράφει ο
ΔΗΜOΣΙOΓΡΑΦOΣ
- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Γ. Μ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ

Στο μεταξύ όμως:
✑Μια τυχόν εδαφική συρρίκνωση της Τουρκίας, από

την εγκαθίδρυση (στα Νοτιο-Ανατολικά της) του πολυσυζητημένου Κράτους των Κούρδων, πιθανολογείται ότι θα
επαύξανε την προκλητική επιθετικότητα της Άγκυρας,
για εδαφική προς δυσμάς, Τουρκική προέκταση, σε βάρος της Ελλάδας…
Ταυτόχρονα, ωστόσο, δεν παύει να μεθοδεύει, η Άγκυρα, την παρείσφρησή της στην
Ελληνική ΑΟΖ του Αιγαίου, με στόχο την κάρπωση μιας «λεόντειας» συνεκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της…

Θα αναφερθούμε πρωτίστως σήμερα, σε ένα βιβλίο,
με άκρως εντυπωσιακό, αλλά και ιδιαίτερα ενδεικτικό, επί
πλέον, τίτλο:
– Ποιά Τουρκία; Και ποιοί Τούρκοι;…
Απ’ του οποίου τις σελίδες, μάλιστα, ο απορρέων διάχυτος και αστείρευτος προβληματισμός, αποκτά τόσον μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη σημασία, όσο σημαντικότερο θα θεωρήσει, ο αναγνώστης και το πρόσωπο του συγγραφέα του…
Είναι, λοιπόν, ο συγγραφέας, ένας ανεπιφύλακτα
επαΐων των Ελληνο-Τουρκικών θεμάτων (ως διατελέσας
Στρατιωτικός Ακόλουθος και Ακόλουθος Άμυνας στην
Πρεσβεία μας της Άγκυρας), ενώ αργότερα έγινε Αρχηγός
του ΓΕΣ, στη συνέχεια δε και υπηρεσιακός Υπουργός
Άμυνας.
Και είναι αυτός, ο στρατηγός Φραγκούλης Σ. Φράγκος PhD!
Ο οποίος, στηριζόμενος σε ντοκουμέντα (έγγραφα,
αρχεία, στοιχεία και βιβλιογραφία από διάφορες πηγές),
με αποκορύφωμα δε, και πρόσφατες, όπως αναφέρει,
αποκαλύψεις του, για την καταγωγή ιστορικών προσώπων, καθώς και κορυφαίων Αξιωματούχων της Τουρκίας
(όπως ο Πορθητής Μεχμέτ Β’, αλλά και ο Κεμάλ, και ο
Πρωθυπουργός Ερντογάν)…
– Καταγράφει την «μετάλλαξη», όπως την χαρακτηρίζει, των ντόπιων Χριστιανών, σε Τούρκους και Μουσουλμάνους!
Διατυπώνει, δε, και την τεκμηριωμένη άποψη ότι, τα
στοιχεία αυτά, καθώς και οι συνθήκες διαβίωσης των Μειονοτήτων στην Τουρκία, οδηγούν στο συμπέρασμα και ότι:
• Οι σημερινοί Λαοί της Τουρκίας, είναι οι ίδιοι οι
από του έτους 1071 (δηλαδή, από τότε που οι Σελτσούκοι
Τούρκοι εισέβαλαν και παρέμειναν στην Μ. Ασία ως κατακτητές), οι απαλλοτριωμένοι έως και σήμερα κάτοικοι
της Μικράς Ασίας!...
Που δεν παύουν να έχουν το δικαίωμα και του αυτοπροσδιορισμού τους, ακόμα, τόσον του Εθνικού, όσον και
του Θρησκευτικού, σύμφωνα με τα Διεθνή πάντοτε νόμιμα,
και όπως ακριβώς, οι ίδιοι θα επιθυμούσαν…
Αλλά, τώρα, όμως, και η κορυφαία – κατά την άποψη
του γράφοντος – διαπίστωση, ότι:
•Οι «κάτοικοι», λοιπόν, αυτοί, οι «απαλλοτριωμένοι», της Τουρκίας…
– Σε καμμιά περίπτωση, δεν είναι Τούρκοι!...
Αναμένουν, δε, τώρα και προ παντός αναζητούν,
και…
•Το Φως της Ορθοδοξίας, από το ιστορικό Φανάρι!...
Για να επανασυστήσουν το Νέο Βυζάντιο, μαζί και
με τους συνειδητοποιημένους, επί πλέον, Οθωμανούς!...
Πρέπει, ακόμα να πω, ότι, η ιστορική, η κοινωνιολογική, ταυτόχρονα δε και η γεωστρατηγική και γεωπολιτική ευρύτητα των θεμάτων του Βιβλίου αυτού, απλώνεται
άνετα στις 557 συνολικά σελίδες του, που παρέχουν
άφθονο υλικό και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ερευνητή…
Αξίζουν δε πολλά και θερμά συγχαρητήρια στον
εκλεκτό και ειδήμονα Συγγραφέα!

Και τέλος…
Ο Διεθνής Τύπος, βοά, στην κυριολεξία, ότι:
Η Ελλάδα είναι μια απ’ τις πλουσιότερες χώρες σ’ όλη την Ευρώπη! (Σε χρυσό, πετρέλαια,
φυσ. αέριο και όχι μόνον…). Πολλοί απ’ τους κατοίκους της, ωστόσο, βρίσκονται στο όριο
της… πείνας!
Αλλά, το ερώτημα, βέβαια, δεν παύει να είναι:

✑ Θα ορθοποδήσει, λοιπόν – ναι; και πότε; – η βαριά (και… σατανικά) πληγωμένη και
ταλαιπωρημένη Ελλάδα;
Ας ευχηθούμε να γίνει αυτό σύντομα!

XXXXXX

«Καζάνι που βράζει», σε Ειρηνικό και Μέση Ανατολή !

Την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές, πολλά και ποικίλα γεγονότα διαδραματίζονται σε διάφορα σημεία του
ταλαίπωρου πλανήτη μας!
Τόσο, δε, στην «γηραιά» Ευρώπη – όπου η «Ευρωπαϊκή Ένωση», (στην οποία μετέχει και η οικονομικά εμπερίστατη – φευ – χώρα μας), δεν παύει να κλυδωνίζεται,
και εκείνη, στην αγωνιώδη προσπάθεια της επιβίωσης και
ανασυγκρότησής της – όσο όμως και στον υπόλοιπο, επίσης, κόσμο…
Όπου, ήδη, τις μέρες αυτές…
✑ Αφ’ ενός, συνεχίζεται η επικίνδυνη διαμάχη μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας, η σχετική με τη διεκδίκηση της
κυριότητας των στρατηγικής σημασίας Αρχιπελάγων, των
νησιών Παρασέλ και των νησιών Σπράτλι, στον Δυτικό Ειρηνικό – στην οποία, όμως, εμφανώς οι ΗΠΑ, αντιπαρατάσσονται προς την Κίνα (πράγμα που προοιωνίζει
σοβαρότατο κίνδυνο έκρηξης μέχρι και του 3ου ακόμα
Παγκοσμίου Πολέμου)…
✑ Αφ’ ετέρου, δε, και στην Μέση Ανατολή, όπου δεν
παύουν να ηχούν ασταμάτητα τα τύμπανα του εμφύλιου
(στη Συρία) Πολέμου, με ψυχροπολεμικά αντιμέτωπες και
πάλι τις ΗΠΑ, εδώ όμως και με την Ρωσία!...
Η οποία, προφανώς επιδιώκει την πλήρη διασφάλιση
και προέκταση της γεωστρατηγικής παρουσίας της στην
Ανατ. Μεσόγειο, όπου διατηρεί τη Ναυτική Βάση της, στη
Συρία, (εποφθαλμιώντας, μάλιστα, να την προεκτείνει και
στη νότια Κύπρο) !
Αν, λοιπόν, δημιουργούσαν και Κράτος οι Κούρδοι;…

Στην διαμάχη αυτή, αναγκαστικά μετέχει – με την
στήριξη και των ΗΠΑ! – και η εντονότατα προκλητική
προς εμάς – αν και, δυστυχώς, με … αγκάθια, αιχμηρά,
πάντα, μέσα της (Κουρδικό, «Βαργιοπούλα» κ.λ.π., κ.λ.π.),
η «φίλη» και «σύμμαχός» μας, Τουρκία!
Της οποίας η εμπλοκή δεν είναι καθόλου άσχετη, βέβαια, και με τις ένοπλες αιματηρές αξιώσεις των εικοσιτριών και πλέον εκατομμυρίων Κούρδων που ζουν στα
νοτιοανατολικά εδάφη της (δηλαδή, στο ένα τρίτο, περίπου, του συνόλου των εδαφών της) για την ίδρυση του
δικού τους πλέον Κράτους…
Πράγμα, όμως, που θα εσήμαινε και μιαν αντίστοιχη
εδαφική και πληθυσμιακή της συρρίκνωση…
Η οποία, μάλιστα, δεν θα έπαυε να ενισχύει – και διευρύνει ακόμα – και τις από μακρού χρόνου γνωστές γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές στοχεύσεις της, πάντοτε,
δε, προς την Δύση!
Και πρωτίστως, βέβαια, μέσα και απ’ τον Ελλαδικό
μας, επίσης, τον Χώρο, ιδιαίτερα δε τον Θρακικό και Μακεδονικό (με τις πολύ γνωστές, ταυτόχρονα, «δραστηριότητες» των προξενικών της αρχών, αλλά και όχι μόνον!)…
Είναι, όμως, ακόμα, και τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου (του «λίκνου» αυτού – κατά γενική πάντα ομολογία
– του Ελληνικού και Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού»),
με τα αμέτρητα (τα 2.800 περίπου…) Ελληνικά νησιά
του…
Που, όμως, υπό την απειλή ενός εχθρικά προκλητικού

προς τη Χώρα μας – την εντελώς φιλική προς εκείνους…
– «casus belli» (αιτίας κήρυξης πολέμου!), το παραβιάζουν ασύστολα και με εκφοβιστικές, ακόμα, προκλήσεις!...
Προσπαθώντας δε, προφανώς, με αυτές, και να προλειαίνουν, ακόμα, το έδαφος, για μια μελλοντική – λεόντειας από μέρους τους επιδίωξης! – …«συνεκμετάλλευση», του βασίμως προσδοκόμενου από Ελληνικής πλευράς, προφανώς, δε, τεράστιου, υποθαλάσσιου
πλούτου, τον οποίο, σύμφωνα με τις γνωστές και αλλεπάλληλες επιστημονικές εκτιμήσεις, κρύβει μέσα της η αδιαμφισβήτητα Ελληνική ΑΟΖ (η Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη) του Αιγαίου σε υδρογονάνθρακες και σε φυσικό
αέριο…
Αν και ζάπλουτοι, όμως … λιμοκτονούμε!

Ωστόσο, όμως, το θέμα αυτό, δεν παύει να έχει και
τις, πολύ ευχάριστες βέβαια, προεκτάσεις του:
✑ Ο διεθνής Τύπος, βοά, στην κυριολεξία, για μια εκ
διαμέτρου αντίθετη, στην περίπτωσή μας, πραγματικότητα!
Για το ότι, δηλαδή, όπως ακριβώς παρατηρεί…
•…Ενώ έχουν φθάσει σε σημείο και να πεινούν
ακόμα, οι Έλληνες…
– Η Ελλάδα, ωστόσο, ήταν, είναι και θα είναι, μια απ’
τις πλουσιότερες χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη!... (βλ. και
www.berlin-athen.eu 20.10.12)

Πώς σας φαίνεται, λοιπόν, αυτό;…
Την εύλογη, μάλιστα, απορία, την ικανοποιεί, εκτός
των πολλών άλλων και η μεγαλύτερη ηλεκτρονική εφημερίδα, της επίσης οικονομικά εμπερίστατης Ιταλίας, η
TREND-on line (βλ. σχετ. DefenceNet 18.10.12), κατά την οποία:
-- Μπορεί, η Ελλάδα, όχι μόνο να αποπληρώσει τα δανεικά της, αλλά και να καρπώνεται σημαντικά κέρδη, κάνοντας πρώτη στην Ευρώπη την μεγάλη στροφή της
Οικονομικής ανάκαμψης…
Δεν θα μακρηγορήσουμε άλλο, όμως θα πούμε μόνον,
ότι, η Ελλάδα και κατά το Bloomberg:
• Σύντομα θα μπορούσε να γίνει η πρώτη χώρα παραγωγής, ακόμα και χρυσού, ξεπερνώντας μάλιστα την Φιλανδία, μέσα σε 4 μόνον χρόνια!
Αλλά ταυτόχρονα όμως…
• … «Κολυμπάει», ωστόσο, και σε πετρέλαιο και σε
φυσικό αέριο, αφού…
✑…ο μεν Πατραϊκός, μπορεί να αποδώσει 200 εκατ.
βαρέλια αργού πετρελαίου, τα Ιωάννινα, άλλα 80 εκατ. και
το Κατάκολο, άλλα 3 εκατ. βαρέλια…
● Υπάρχει όμως και η θάλασσα, η ανάμεσα στην
Κρήτη, Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο, που «κρύβει» 15 δισ.
περίπου κυβικά φυσικού αερίου και που …περιμένουν την
ώρα που θα εξορυχθούν!...
XXXXXX

Στο σημείο αυτό, όμως, θα κλείσουμε το σημείωμά
μας, και με την πολύ επιθυμητή πάντοτε, από όλους, ευχή:
Να αρχίσει να ορθοποδεί, επί τέλους, η ταλαίπωρη
πατρίδα και να επουλωθούν, το συντομότερο, όλες οι πληγές της!
Υπεύθυνος Ύλης: Γ.Μ.Κατσάρης

Αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του
Κωνσταντίνου ΙΑ’ του Παλαιολόγου
στον Δήμο του Παλαιού Φαλήρου

Τ

ην Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου
τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Κωνσταντίνου ΙΑ’ του Παλαιολόγου στην παραλιακή
πλατεία Ηρώων και συγκεκριμένα
στην στάση Φλοίσβος του Παλαιού
Φαλήρου.
Το έργο αυτό είναι του Κωνσταντινουπολίτη γλύπτη και Ακαδημαϊκού
Γιάννη Παππά και το δώρισε η Ακαδημία Αθηνών πριν από καιρό προκειμένου να τοποθετηθεί σε κατάλληλο
σημείο της περιοχής του Δήμου Φαλήρου. Ο λόγος για αυτή την κίνηση
ήταν πρώτα, για να τιμήσουν τον τελευταίο Αυτοκράτορα του Βυζαντίου,
που έπεσε ηρωικά μαχόμενος για να
σώσει την Κωνσταντινούπολη από
την εισβολή του στρατού των οθωμανικών δυνάμεων, που πολιορκούσε
την Βασιλεύουσα την άνοιξη του 1453.
Ο δε δεύτερος λόγος είναι ότι, σε
αυτόν τον Δήμο κατοικούν από χρόνια
οι περισσότεροι Κωνσταντινουπολίτες
από ό,τι σε όποιον άλλο δήμο της Ελλάδος.
Από νωρίς ήταν εντυπωσιακή η
προσέλευση του κόσμου και των προσκεκλημένων
επισήμων για την τελετή αυτή, η οποία ξεκίνησε με
δέηση, όπου χοροστάτησαν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας
Σμύρνης κ. Συμεών.
Αμέσως μετά, απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Πρόεδρος
της Ακαδημίας Αθηνών κ. Γεώργιος Κοντόπουλος και ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών κ. Αντώνης Λαμπίδης.
Στην συνέχεια, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα, που
ήταν καλυμμένος με την κίτρινη
σημαία με τον δικέφαλο αετό,
από την σύζυγο του γλύπτη κ. Ειρήνη Παππά, η οποία είναι κόρη
του στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου, μαζί με μια εγγονή της.
Την ίδια στιγμή η μπάντα στου
Πολεμικού Ναυτικού, μαζί με το
άγημα που υπήρχε απέδιδαν τις
απαιτούμενες τιμές.
Μετά τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα, ακολούθησε η κύρια ομιλία του Πρόεδρου της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
και καθηγητού του ΕΜΠ κ. Νίκου Ουζούνογλου με
τον τίτλο «Η παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου ΙΑ’

του Παλαιολόγου». (Η ομιλία δημοσιεύεται ξεχωριστά)
Στην συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος του
Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσιος Χατζηδάκης, ο
όποιος πρώτα καλωσόρισε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο,
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Νέας Σμύρνης κ. Συμεών και τον
Αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Χρηστίδη και όλους τους υπόλοιπους
επισήμους που παρευρέθησαν στην
τελετή. Μετά, σαν γνήσιος Κρητικός και ο ίδιος, εξιστόρησε την
βοήθεια που έστειλαν κάποιοι καπεταναίοι από την Κρήτη στην
Κωνσταντινούπολη, προκειμένου
να την υπερασπίσουν μαζί με τους
άλλους, υπό την διοίκηση του Κωνσταντίνου ΙΑ’ του Παλαιολόγου.
Μάλιστα, μετά την Άλωση της, ο
Μεχμέτ ο Πορθητής ο όποιος
έμεινε έκπληκτος από την ανδρεία
και την αποφασιστικότητά τους,
επέτρεψε σε αυτούς να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους,
την Κρήτη, χωρίς να τους πειράξει.
Σε αυτό το σημείο παρουσίασε μια ομάδα χορευτών
από τον Πειραιά, που χόρεψαν ένα Κρητικό χορό.
Επίσης, παρουσίασε και την χορευτική ομάδα του
Συλλόγου Πριγκηπιανών
«Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς», που χόρεψε το γνωστό
Κωνσταντινουπολίτικο τραγούδι «Έχε γεια Παναγία».
Ακολούθησε ένα ολιγόλεπτο
βίντεο με σκηνές από την
Αγία Σοφία και το Πατριαρχείο και τον δικέφαλο αετό,
που ζωντανεύει και ταξιδεύει
επάνω από την θάλασσα μέχρι
το Παλαιό Φάληρο για να είναι κοντά στον Βυζαντινό τελευταίο αυτοκράτορα.
Ο ίδιος ο Δήμαρχος συνέχισε με μια λιτή ομιλία και
με αναφορές σε κάποιους
κύκλους, που επιχειρούν σήμερα την γενοκτονία της Μνήμης. Μίλησε για της Αλησμόνητες Πατρίδες και για τα
δεινά των Ελλήνων της Ανατολής, υπενθύμισε τις
διώξεις και τον εξαναγκασμό των Κωνσταντινουπολιτών, τονίζοντας ότι, το Ελληνικό κράτος από
τότε μέχρι και σήμερα δεν έκανε τίποτα για αυτούς.
Και τέλειωσε λέγοντας ότι στην Ελλάδα δεν πρέπει
να αφεθεί η νέα τάξη πραγμάτων να δημιουργήσει άτομα άβουλα χωρίς φρόνημα
Μονοήμερη Εκδρομή
και πίστη.
Στην λαμπρή αυτή τελετή παρευρέθησαν
Το Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων
εκτός τους ανωτέρω αναφερομένους, ο τ.
Απελαθέντων εκ Τουρκίας
Υπουργός Γιάννης Βαρβιτσιώτης, η Βουδιοργανώνει το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012
λευτής Ντόρα Μπακογιάννη, ο Πρόεδρος
μονοήμερη εκδρομή στη Νέα Κίο (νομ. Αργολίδος)
της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας
με επίσκεψη στον Ι. Ναό της Θεομάνας Οδηγήτριας
Ασκούνης, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι
και το Λασκαρίδειο Λαογραφικό Μουσείο,
άλλων περιοχών, Δημοτικοί Σύμβουλοι,
καθώς και στο Κάστρο του Άργους.
Ακαδημαϊκοί, άνθρωποι των Γραμμάτων
Βόλτα και γεύμα στους Μύλους.
και της Τέχνης, Πρόεδροι και μέλη σχεδόν
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής:
όλων των Κωνστατινουπολίτικων Σωματείων
που εδρεύουν στην Αθήνα, οι οποίοι μάΓραφεία Σωματείου
210 6433750
λιστα παρέταξαν τα λάβαρα των Συλλόγων
Ειρήνη Πρίντεζη
210 7513355 τους δίπλα από τον ανδριάντα.
6932599934
Στάθης Αρβανίτης

Ομιλία Ν. Ουζούνογλου
στα αποκαλυπτήρια του
ανδριάντα του αυτοκράτορα
Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου
Π. Φάληρο 24/09/2012

Η

αποκάλυψη,
σήμερα, του
ανδριάντα του ηρωικού αυτοκράτορα
Κων/νου Παλαιολόγου Δραγάζη αποκτά
ιδιαίτερη σημασία σε
μια εποχή που οι συνειδητά λανθασμένες
επιλογές έχουν συσσωρεύσει, πάνω απ’
όλα, μια βαθειά ηθική κρίση στον τόπο
μας, που επηρεάζει όλο τον Ελληνισμό. Η παρακαταθήκη του Αυτοκράτορα αποκτά εξαιρετική σημασία καθ’ όσον όλους τους
αιώνες, μετά από την Άλωση, υπήρξε η γενναία μορφή, πηγή
ελπίδας και δύναμης στο υπόδουλο Γένος.
Ο Κων/νος Παλαιολόγος σήκωσε γενναία, με απόλυτη συνείδηση
την αποστολή που του έταξε η ιστορία και η ροή των πραγμάτων,
στην πορεία της χιλιόχρονης και παραπάνω μιας λαμπρής Ιστορίας
μιας Αυτοκρατορίας που υπήρξε η πηγής ενός Οικουμενικού Πολιτισμού. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αποτελούνταν από
τρία ουσιαστικά συστατικά: τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και παράδοση, την Ρωμαϊκή οργάνωση του Κράτους Πολιτών και πάνω
απ’ όλα την Χριστιανική Πίστη και Θεολογία – Κοσμοθεωρία.
Η Ρωμανία, όπως ονομαζόταν η Αυτοκρατορία, έχει το μοναδικό
προνόμιο στην ιστορία να επηρεάζει ακόμα και σήμερα την ροή
των ιστορικών πραγμάτων, όχι τόσο στις συγκρούσεις, αλλά πριν
απ’ όλα, στην προσπάθεια ανύψωσης του πολιτισμού του ανθρώπινου
γένους.
Η παρουσία ενός ανδριάντα, ενός μνημείου, αν δεν έχει σκοπό
να αφυπνίσει συνειδήσεις για το καλό, έχει μικρή σημασία και
είναι ανωφελής πράξη. Αντίθετα, ένα μνημείο, όπως αυτό που βρισκόμαστε ενώπιον, αν μας δώσει το μήνυμα, πριν απ’ όλα, να διορθώσουμε τον εαυτό μας όλοι, να εγκαταλείψουμε τη συνεχή ροπή
μας προς διχόνοια και μετά να κατηγορούμε τους ξένους και να
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, έχει εξαιρετική αξία.
Ο Κων/νος Παλαιολόγος προβάλλει ως εξέχουσα μορφή στο
πάνθεο των ηρώων σε όλη την ανθρωπότητα, όπως ο Λεωνίδας
είναι ήρωας σε Ανατολή και Δύση. Ανήλθε στον αυτοκρατορικό
θρόνο κάτω από αντίξοες συνθήκες. Ο κλοιός γύρω από την Πόλη
ήταν συνεχής και ογκούμενος, η Δύση ζητούσε υποταγή, τάζοντας
αόριστα βοήθεια και μέσα στην Πόλη διχασμός σε έντονο βαθμό.
Ο 14ος αιώνας, για την Ελληνική Αυτοκρατορία του Μεσαίωνα,
υπήρξε τραγικός. Δυο μεγάλοι εμφύλιοι Πόλεμοι. Ο Ανδρόνικος ο
Β’ εναντίον του εγγονού του. Ο Αυτοκ. Ιωάννης ο Ε’ συλλαμβάνεται
από τους χρεώστες του Ενετούς. Ο Μανουήλ ο Β’, ως Πρίγκιπας,
βρίσκεται στο στρατόπεδο του Σουλτάνου Μπαγιαζίτ, έξω από τα
τείχη της Φιλαδέλφειας, το 1391, της οποίας οι κάτοικοι αμύνονται
ηρωικά. Η συσσώρευση όλων αυτών των λαθών έχει οδηγήσει σε
πλήρη εξασθένηση, ενώ όλοι οι Παλαιολόγοι, σαν μόνη επιλογή
σωτηρίας που βλέπουν, είναι η προσπάθεια να εξασφαλίσουν
βοήθεια από την Δύση. Η υποταγή στην παπική εξουσία δεν
αποφέρει καμιά βοήθεια και όμως το ίδιο επαναλαμβάνουν όλοι οι
αυτοκράτορες, αδυνατώντας να πετύχουν αυτό που είχε γίνει,
πολλές φορές στο παρελθόν, όπως οι ανασυγκροτήσεις μετά από
σχεδόν κατάρρευση, από τον Ηράκλειο, Λέοντα Σοφό, Βασίλειο
Μακεδόνα, Αλέξιο Κομνηνό και ακόμα το Θεόδωρο Λάσκαρη
μετά από την Πρώτη Άλωση του 1204.
Ο Κων/νος Παλαιολόγος αποτελεί εξαίρεση μεταξύ όλων των
Παλαιολόγων, καθώς επέτυχε να αναστηθεί το ελεύθερο πνεύμα
από τους υπερασπιστές της Βασιλίδας των πόλεων. Η παρακαταθήκη
του Αυτοκράτορα Κων/νου Παλαιολόγου, σήμερα, συνοψίζεται στο
τρίπτυχο για όλους μας.
•Την αφοσίωση προς το καθήκον, προς το Γένος και την Πατρίδα
και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας.
•Την απόρριψη του Διχαστικού Αυτοπροσδιορισμού, που έχουμε
την κατάρα να ασκούμε συχνά.
•Την πίστη προς τις αρχές, που δημιούργησε ο Ελληνισμός, ως
μια οικουμενική οντότητα, δηλαδή ενός πολιτισμού προς τους άλλους.

Υπεύθυνος Ύλης: Στάθης Αρβανίτης

