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Σε πείσμα και… αντιστάθμισμα ψυχής, προς τα πολύ κρίσιμα και δυσεπίλυτα προβλήματα που μας ταλανίζουν…

N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το κόψιμο της Βασιλόπιτας στο Πνευματικό μας Κέντρο !
Γράφει ο
ΔΗΜOΣΙOΓΡΑΦOΣ
- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Γ. Μ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ

Σάββατο 23 Μαρτίου 2013
Πρωινός περίπατος για να περιηγηθούμε
μνημεία της Ρωμαιοκρατίας.
Βιβλιοθήκη Αδριανού – Ρωμαϊκή Αγορά,
με την ξεναγό Αρτεμη Σκουμπουρδή.

Έγινε, όμως, ακόμα…
● Με «στοχαστική εμβάθυνση», και η απότιση Τιμής (την Κυριακή 2/12/12) προς το πολύτιμο Ιεραποστολικό Έργο του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου – που είχε ως αποτέλεσμα και την
Ίδρυση (το 38 μ.Χ.), της Εκκλησίας του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – ως «Μητρικής» της Κωνσταντινουπόλεως
– Νέας Ρώμης και του μετέπειτα ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ…

15 Απριλίου
2013
11 –e-mail:
neokonpoliton@yahoo.gr

www.enokon.gr

Αλλά, ταυτόχρονα όμως…
● Αναθερμαίνεται και το μήνυμα, ακόμα, που μας στέλνουν οι πολυαίμακτοι αγώνες και του Νεότερου Ελληνισμού (όπως τους θυμίζουν

Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη
Παρακολουθούμε τους Δ’ Χαιρετισμούς
στην Παναγία των Βλαχερνών.
Ξενάγηση στη Μονή Παντοκράτορος (Zeyrek Camii),
στην εκκλησία Αγίων Θεοδώρων στην Βλάγκα
και το σχολείο με τα έξι παιδιά μόνο,
στο Αρχαιολογικό Μουσείο και επίσης στο Cinilli
Kiosk με τα κεραμικά εκθέματα Iznik (Νίκαιας).
Η εκδρομή μας επίσης περιλαμβάνει επίσκεψη στον
Πύργο του Λεάνδρου – Kiz Kulesi, στο παλάτι
Κιουτσούκσου, στο Αγίασμα της Παναγίας του
Γκιόκσουγιου – Γενέθλιον της Θεοτόκου,
στο Ρούμελι Καβαγί, τελευταίο χωριό στον
Βόσπορο, στο Μέγα Ρεύμα, προσκύνημα
στην εκκλησία Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Απαραίτητη και η επίσκεψή μας
È·ÙÚÈÎ‹˜.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘
στα γραφικά
Πριγκηπόνησα.

Ιστορικές Επέτειοι του Φεβρουαρίου)…
― …Που αρχίζουν, με την Ελληνική Επανάσταση απ’ τον Αλ. Υψηλάντη (Ιάσιο 24/2/1821) και επεκτείνονται στο σύνολο της Επικράτειάς μας, σε όλο σχεδόν το Αιγαίο, μετά, δε, και στα Δωδεκάνησα (1947)…
Διαμηνύουν, δε, και ότι:
Ï Ï Ï Ï Ï

…Η Ελληνική Πατρίδα θέλει να Σωθεί!
Και θα σωθεί! Και θα ζήσει!...
Ï Ï Ï Ï Ï

Με ευχές ολόθερμες, αλλά και με προσδοκίες, ακόμα,
ότι, το έτος 2013, που τώρα διανύουμε, δεν θα παύσει να είναι και
το προσδοκόμενο, τόσο εναγώνια πάντοτε, έτος της οικονομικής
– και όχι μόνον – ανάκαμψης της Χώρας μας, η Ένωση Κωνσταντινουπολιτών και τα δύο Σωματεία («Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών» και «Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ
Τουρκίας») που την συναπαρτίζουν, με την ταυτόχρονη, επίσης,
παρουσία πολλών αδελφών Σωματείων, έκανε και εφέτος – την
Κυριακή της 13ης του Γενάρη – το πανηγυρικό της κόψιμο της ΑηΒασιλιάτικης Πίτας της, που με εξαιρετική, όπως πάντα, Ιεροπρέπεια, την ευλόγησε ως Εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών, ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημ. Νίκου.

Î

ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
«∂

‰

Σάββατο 11 Μαϊου 2013
Μονοήμερη εκδρομή στο Σπήλαιο Λιμνών
– Πλανητέρο
Το πιο εντυπωσιακό φυσικό αξιοθέατο
σε ολόκληρο τον νομό
Αχαϊας.
210 64.64.270
Επίσκεψη στο
δεκατρείς κλιμακωτές
§ σπήλαιο με τις6972889795
«∂
λίμνες του, μοιρασμένες σε τρία επίπεδα
Γεύμα στο χωριό Πλανητέρο.
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Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΛΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΗΓΗ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΓΝΟΙΑ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ.

Ιούνιος 2013

Μ

ε αφορμή την έκδοση από τον παδεινά στο Γένος. Η πραξικοπηματική κήρυξη
του Νικολάου Oυζούνογλου
λαίμαχο δημοσιογράφο κ. Ευάγγελο
του αυτοκέφαλου της Ελληνικής Εκκλησίας,
Καθ. Ε.Μ.Π.
Παπαδόπουλο, ενός βιβλίου για τον Πρωη κατάργηση της «Κοινοτικής» οργάνωσης
Προέδρου του Νέου Κύκλου
θυπουργό της Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ
της κοινωνίας, που οι ρίζες του προέρχονται
Κωνσταντινουπολιτών
Ερντογάν δόθηκε η δυνατότητα της ανάλυσης
από την εκκλησία του Δήμου της Αρχαιότητας
του θέματος, που αναφέρεται στον παρακαι τελειοποιήθηκε στην Βυζαντινή εποχή,
πάνω τίτλο και αποτελεί μείζον πρόβλημα για τον Ελληνισμό
στο ελεύθερο Ελληνικό κράτος το 1833, ως πρώτες πράξεις
σήμερα, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης.
της Βαυαροκρατίας, εντάσσονται στην πολιτική αυτή.
Στις 12/12/2012 στην ιστορική αίθουσα της Παλαιάς Βουλής
Αυτά συμβαίνουν μετά από ένα διετή τρομερό εμφύλιο
ανέφερα τα εξής:
πόλεμο, που ακολούθησε την δολοφονία του Καποδίστρια, που
Πανοσιλογιώτατε εκπρόσωπε της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού
είχε ηθικό αυτουργό τον Α.Κοραή.
μας Πατριάρχη, Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ επί θεμάτων Απόδημου
Η «Κοινοτική» οργάνωση διατηρήθηκε, κάτω από πολύ δύΕλληνισμού, Αξιότιμε κ. Πρέσβη της Τουρκίας και μέλη της Δισκολες συνθήκες, μέχρι το 1922 στην Μικρά Ασία, ενώ παραμένει
πλωματικής Αντιπροσωπείας της Τουρκίας, Κυρίες και Κύριοι,
το ζωντανό κύτταρο της Ρωμιοσύνης στην Κωνσταντινούπολη.
Το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα, αποτελεί ένα πόνημα
Η απεμπόληση περίπου 2000 ετών συσσωρευμένης εμπειρίας
με την πραγματική του έννοια. Σας συνιστώ ένθερμα να το
οδηγεί σε διαδοχικές κρίσεις. Αυτή η αντίληψη εκφράζεται με
διαβάσατε, εκτός των άλλων λόγων που θα σας αναφέρω σε
το σύνθημα «ανήκομεν στην Δύση», που δεν προήλθε μόνο
λίγο, επειδή περιλαμβάνει τις απόψεις μου (δείτε παρακάτω).
από την συγκεκριμένη ένταξη της Ελλάδος στην διάρκεια του
Ευχαριστώ τον αγαπητό κύριο Παπαδόπουλο που συμπεριέλαβε
Ψυχρού Πολέμου, αλλά όπως το συχνά αναφερόμενο «είμαστε
χωρίς καμιά περικοπή τις απόψεις μου, που δεν είναι συνηθισμένο
μικρή χώρα» και η συνειδητή απόφαση των κρατούντων τα τεÌ¤¯ÚÈ ÙÔ 1453 , ÙËÓ ÕÏˆÛË
γεγονός στις μέρες μας, στην δημοσιογραφική πρακτική.
λευταία 30 χρόνια για την αποβιομηχάνιση της Χώρας, έχουν
·
Πιστεύω ότι, το σημαντικότερο συμπέρασμα που προκύπτει
τις ρίζες στην επιλογή αυτή της απεμπόλησης της παράδοσης
από την ανάγνωση του βιβλίου αυτού, είναι ότι οι προσπάθειες
της Ρωμιοσύνης.
λοβοτόμησης της ιστορικής αλήθειας δημιουργούν καταστροφικές
Στο Βιβλίο, σε πολλά σημεία, γίνεται αναφορά για την
συνέπειες, πράγμα που αποτελεί θεμελιώδες πρόβλημα, τόσο
«Μεγάλη Ιδέα». Το ερώτημα είναι κατά πόσο η «Μεγάλη Ιδέα»
για την Τουρκία, όσο και για την Ελλάδα.
υπήρξε μια κρατική ιδεολογία του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους,
Σημασία έχει να καταλάβει κανείς τους μηχανισμούς που δημετά από την καθιέρωση του όρου αυτού, από τον αρχηγό φιλομιουργούν τις ιστορικές εξελίξεις και όχι τις λεπτομέρειες των
γαλλικού κόμματος Ιωάννη Κωλλέτη, που, κατά γενική ομολογία,
γεγονότων. Τόσο στην Τουρκία, όσο και στην Ελλάδα, ισχύει
είναι ο άνθρωπος που καθιέρωσε την κομματική φαυλοκρατία,
για τα τελευταία 150 χρόνια η παρατήρηση ότι, η προσπάθεια
στην διάρκεια της πρωθυπουργίας του, το 1843, μετά από την
εκρίζωσης της «ψυχής» των λαών με χρήση συνθημάτων και
επιστροφή από την Γαλλία, έχοντας διαμείνει δέκα χρόνια. Ο
ψευδό-μεταρρυθμίσεων, οδηγεί σε καταστροφικές εξελίξεις και
Κωλλέτης, επίσης, υπήρξε από τους βασικούς παράγοντες της
αδιέξοδα.
δολοφονίας του Καποδίστρια το 1831. Ο όρος «Μεγάλη Ιδέα»,
Στην δική μας περίπτωση, στην Ελλάδα έχει συμβεί και το
ανεξάρτητα από την βαθειά του επιρροή στον αγνό λαό, για τις
χειρότερο, όχι μόνο λοβοτόμηση της ιστορίας, αλλά έχει κατακομματικές ηγεσίες, δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα σύνθημα για
βληθεί μέγιστη προσπάθεια της αφαίρεσης του ενός ημισφαιρίου
ψηφοθηρία και κατάληψη της εξουσίας, που πάντοτε, χωρίς
του εγκεφάλου, με σκοπό την εκμηδένιση του ευρύτερου πλούτου
καμιά εξαίρεση, αδιαφορούσε παντελώς για την τύχη του ελλητης Ρωμιοσύνης του Μεσαιωνικού Ελληνισμού. Η προσπάθεια
νισμού εκτός συνόρων.
αυτή, που έχει τον χαρακτήρα της άρνησης των άμεσων γονέων
Τα παραπάνω αναφερόμενα, κατά αναλογία ισχύουν και
και την προσπάθεια σύνδεσης, με ένα παραμορφωμένο τρόπο,
για την Τουρκία όπου η προσπάθεια εκρίζωσης της ιστορικής
με κάποιο προπάππο, προήλθε από την Δύση με το καταστροφικό
παράδοσης υπήρξε πολύ πιο βίαια τα τελευταία 100 χρόνια.
έργο του Αδαμάντιου Κοραή, που έχει συσσωρεύσει πολλά
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Η καλοκαιρινή μας εκδρομή,
το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου
Λόγω του ότι δεν θα κυκλοφορήσει έγκαιρα
το επόμενο δελτίο μας, πληροφορίες για
την συγκεκριμένη, όπως και για τις άλλες εκδρομές:
Γραμματεία:
210 64.64.270,
Λένα Αναπνιώτη: 6972889795,
στην ιστοσελίδα μας www.enokon.gr
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
∂

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

Πρόσκληση

Î·È καλεί
ªÂÁ·ÏÔÛ¯ÔÏÈÙÒÓ
Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. σας
στην συναυλία
υπέρ των υποτροφιών που χορηγεί για μαθητές
Û
Πολίτικης καταγωγής
σε όλη την Ελλάδα
με την ευγενική προσφορά της
Χορωδίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Σε διδασκαλία και Διεύθυνση του Δικηγόρου –
ÛÙÔÓ πÂÚﬁ Î·È
Καθηγητή Μουσικής Δημήτρη Καρούζου
¶
£ÂÔÙﬁÎÔ˘ ∫·το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, ώρα 6.30 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών

19.30
- 21.00
Δημητρίου Σούτσου 46, στάσηÒÚ·
Μετρό
Αμπελόκηποι

Û

Πληροφορίες:
email: nnap@otenet.gr
Γραμματεία:
210 64.64.270
Λένα Αναπνιώτη: 6972889795
Ελίζα Φερεκύδου: 6972847955
Βέτα Κατάνου:
6945177000
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΝΕOΣ ΚΥΚΛOΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΥΠOΛΙΤΩΝ

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε, από το Τμήμα Κυριών του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών στην
έδρα του, η καθιερωμένη διανομή του Χριστουγεννιάτικου δέματος και χρηματικού ποσού σε 120 αναξιοπαθούντες αδελφούς
μας.Το Δ.Σ. και το Τμήμα Κυριών ευχαριστούν θερμά τα μέλη και τους φίλους του Σωματείου για την πρόθυμη ανταπόκρισή
τους στον έρανο, παρ’ όλη την δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε, πράγμα που αποδεικνύει πόσο πολύ πιστεύουν στο
φιλανθρωπικό έργο που προσφέρει το Σωματείο μας.
Από 300 ευρώ
ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
Τηλέμαχος Κακούρης
250 ευρώ
Παύλος Βαφειάδης
200 ευρώ
Αχιλλέας Ζαχαρόπουλος
Σύλλογος Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων
Κων/πόλεως
Κυριάκος Μαυράκης
Ρέα Δεϊρμερτζόγλου
120 ευρώ
Χρήστος Πανταζίδης
110 ευρώ
Κων/τίνος Λούντος
Από 100 ευρώ
Ανδρονίκη Πιττικά εις μνήμην συζύγου της Νικολάου
Πιττικά
Κωνσταντινίδη
Κυβέλη Μιττέκο
Ερμής Ιωαννίδης
Αναστασία Καπισίζογλου
Δέσποινα Λαπατά
Σοφία Βαξεβανοπούλου
Μιχαήλ Χάντακας
80 ευρώ
Αγάπη Καρακατσάνη
75 ευρώ
Δημήτριος Πιττάκης εις μνήμην αδελφής του Αδαμαντίας Μασεγκάλια
70 ευρώ
Σίμος Ατλαμάζογλου

Από 50 ευρώ
Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης
Ελλη Χιλιαρχοπούλου
Ηλέκτρα Καλλιγιάννη
Αλέξανδρος Μαζαράκης
Αννα Χριστοφορίδου
Αγγελική Αντωνιάδου
Σιδερίδου
Ηρακλής Ρεσσόπουλος
Δώρα Ιπεκτσή εις μνήμη
Πρόδρομου Σαντάλογλου
Κων/τίνα Παναγιωτοπούλου
Φωφώ Χρυσοπούλου
Εφη Χρηστίδου
Ανώνυμος
Μαρίνα Θεοφανοπούλου
Σταύρος Αναστασιάδης
Ιωάννης Κακλαμάνος
Χρήστος Τσομπάνογλου
Λεωνίδας Αρσλάνογλου
Σταμάτιος Παπαμανωλάκης
Νικόλαος & Ελένη
Παναγιωτίδη
Ισμήνη Κόντζογλου
Ιωάννης Κυμπρίτης
Αννα Δημητριάδου Βιδάλη
εις μνήμην Σοφοκλή, Μαρίας, Γεωργίου & Χριστίνας
Οικογ. Παύλου Βαφειάδη
εις μνήμην Αλέξη Κελετζή
Γεώργιος Χατζέτογλου
Σοφία Θωίδου
Περικλής Παπαδόπουλος
(οδοντίατρος)
Βασίλειος Σοβαρίδης
Στυλιανός Βλαστός
Από 40 ευρώ
Ευαγγελία Ιωαννίδου
Ναταλία Μιχαηλίδου

35 ευρώ
Ινεπέκογλου
Από 30 ευρώ
Μάρω Κεφαλοπούλου
Μαρίνα Σακκοπούλου
Αντώνης & Ρέα Κρητικού
Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Ανδρέας Κοσμίδης
Δημήτριος Μιχαηλίδης
Ελένη Αϊβάτογλου
Τασούλα Τοσοπούλου
Ελένη Μεϊντάνη
Αρτέμης Πετρίδης
(οδοντίατρος)
Νίκος & Ζωή
Ταμπούρογλου
Γεώργιος Αντωνιάδης
Από 25 ευρώ
Ηλίας Μαυρόπουλος
Μιχάλης Σεραφειμόπουλος
Από 20 ευρώ
Ελένη Αρσλάνογλου
Αναστασία Κανάκη
Ευανθία Βλαχοπούλου
Ευθύμιος Τσομπάνογλου
Ασλάνογλου
Γιοβάνογλου
Εφη Παπαδοπούλου
Ελένη Καλαϊτζή
Ελλη Κερν
Νεφέλη Παυλίδου
Κοσμάς Ντουγιουντζόγλου
Βίλμα Βιτάλη
Ελευθερία Κετσετζίογλου
Νίκη Χατζάτογλου
Ακύλας Μήλλας
Ευάγγελος
Χατζηδημητριάδης
Δέσποινα Κεραμιώτη

Ευδοξία Καπρή
Αναστασία Εδέν
Κοραλία Κεσίσογλου
Κων/τίνος Φάτσιο
Κων/τίνος Βροντάκης
Σουλτάνα Μισιάκα
Αικατερίνη Σαράντη
Από 10 ευρώ
Αννα Καλαβρία
Ευθ. Κλειτσογιάννη
Αναστασία Χατζάρα
Μ. Ράλλη
Μαργίτσα Χαρμάνη
5 ευρώ
Κων/τίνα Μυλωνά
Για τον εμπλουτισμό
του Χριστουγεννιάτικου
δέματος των απόρων
προσέφεραν:
Η Εταιρεία «I. & Σ.
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.»
προσέφερε τρόφιμα
αξίας 100 ευρώ
Η Εταιρεία «ΜΕΛΙΣΣΑ
ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.»
μακαρόνια
Η Εταιρεία
«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ»
200 κιλά αλεύρι
Η κ. Ιφιγένεια
Παπακωνσταντίνου
διάφορα τρόφιμα
Αγνωστος διάφορα τρόφιμα
****
ΚΟΣΜΕΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
Για τους απόρους του Κοσμετείου Ιδρύματος προσέφερε ο Σύνδεσμος των
Κεντρικιάδων 50 ευρώ

Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΛΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΗΓΗ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΓΝΟΙΑ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ.
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Στο βιβλίο σε πολλά σημεία γίνεται επίκληση του διαμελισμού της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας από τα ξένα κράτη. Το
ερώτημα είναι κατά πόσο είναι αλήθεια
αυτό; Αν λάβει υπόψη κανείς ότι το δικτατορικό Κομιτάτο της Ένωσης και
Προόδου, που ανήλθε στην εξουσία πραξικοπηματικά με μια δολοφονική επιδρομή στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο τον
Ιανουάριο του 1913 και την εν ψυχρώ
δολοφονία από τον Ενβέρ του Υπουργού
Άμυνας, είναι απόλυτα και μόνο υπεύθυνο
για τον διαμελισμό της χώρας καθιστώντας την Αυτοκρατορία αποικία της
Γερμανίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία
εισήλθε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο με
μια μυστική συμφωνία με την Γερμανία
της τριανδρίας του Κομιτάτου χωρίς να
γνωρίζει τίποτα η Βουλή, ο Μέγας Βεζίρης
και ακόμα και ο Σουλτάνος. Με τις πράξεις τους αυτές η Δικτατορία κατέστρεψε
τις ζωές εκατομμυρίων της Χριστιανών
και Μουσουλμάνων. Ενώ οι Έλληνες
ως υπήκοοι της Αυτοκρατορίας ήταν στον
στρατό στα Δαρδανέλια και στον Καύκασο οι γονείς τους εκτοπιζόταν κάτω
από τρομερές συνθήκες. Αυτές τις μέρες
είναι τα 98 χρόνια της τραγωδίας του
Σαρίκαμις όπου με διαταγή του Ενβέρ
οδηγήθηκαν στον ψυχρό θάνατο 100.000
στρατιώτες, στο ανθός της νεότητας τους,
έχοντας ενδυμασία και εξοπλισμό για
να πολεμήσουν στην έρημο και μεταξύ
αυτών υπήρχαν πολλοί Έλληνες. Επομένως νομίζω το θέμα του μύθου περί
διαμελισμού πρέπει να προσεγγιστεί σωστότερα.
Υποθέτω ότι είναι τυπογραφικό λάθος
στο Βιβλίο η χρήση της λέξης «επαναπατρισμός» για τους 1.3 εκατομμύρια

Έλληνες της Ανατολής που διασώθηκαν
και ήλθαν στην Ελλάδα τέλη του 1922.
Δεν ήταν αυτό «επαναπατρισμός» κυρίες
και κύριοι ήταν τουλάχιστο «εκρίζωση».
Έχω την πεποίθηση ότι ο κ. Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει
καταλάβει τις ιστορικές αλήθειες. Είχε
το θάρρος το 2009 στην πόλη Ντούστζε
να πει ότι οι διώξεις κατά των μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων ήταν φασιστικές. Το ίδιο ισχύει που ζήτησε συγνώμη
για τις μαζικές βιαιότητες κατά του άμαχου
πληθυσμού στο Ντερσίμ που έγιναν την
περίοδο 1936-38. Πόσοι άλλοι ηγέτες το
έκαναν; Ένας μόνο, ο Willy Brandt. Έχει
το θάρρος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να
λέει ότι όταν ξεκίνησα την πορεία αυτή
πήρα το σάβανο στη τσέπη μου. Σίγουρα
η Τουρκία έχει το προνόμιο να είναι
απαλλαγμένη από την οικογενειοκρατία
στην πολιτική εξουσία, που αποτελεί την
πηγή πολλών δεινών για την σημερινή
Ελλάδα.
Αποτελεί ύψιστη ανάγκη να καταλάβουμε ότι η ιστορική αλήθεια θα απελευθερώσει όλους μας.
Αξίζουν συγχαρητηρίων ο δημοσιογράφος Ευάγγελος Παπαδόπουλος διότι
ασχολήθηκε συστηματικά με ένα θέμα
που αφορά άμεσα τον Ελληνισμό. Τον
ευχαριστώ ξανά που με έδωσε την δυνατότητα να εκφράσω τις απόψεις μου.Οι
απόψεις που εκφράζονται στο Βιβλίο
είναι χρήσιμες ανεξάρτητα αν συμφωνεί
ή διαφωνεί κανείς με αυτές.
Τελειώνω λέγοντας ότι το χειρότερο
είναι η άγνοια.
*****
Συνέντευξη προς τον δημοσιογράφο
κ. Ευάγγελο Παπαδόπουλο (5/3/2012)
για το βιβλίο που συγγράφει για τον Πρω-

θυπουργό της Τουρκίας κ. Ρ. Τ. Ερντογάν.
Παρακολουθώ την πολιτική πορεία
του κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχεδόν
καθημερινά από τον τύπο, κυρίως τον
Τουρκικό, τα τελευταία 8 χρόνια. Έχω
ενημερωθεί για την καριέρα του πριν
γίνει πρωθυπουργός από τις αρχές της
δεκαετίας του 1980. Γνωρίζω ότι ο κ.
Ερντογάν είναι, σε απόλυτο βαθμό, αυτοδημιούργητο άτομο από μια φτωχή οικογένεια και έφθασε να γίνει πρωθυπουργός με την εργατικότητα του και
την αφοσίωση του στα πιστεύω του που
βέβαια αντιπροσωπεύουν την δική του
κοσμοθεωρία.
Είχα προσωπική επικοινωνία με τον
ίδιο την 15/5/2010 όταν συναντήθηκα με
την ιδιότητα του Πρόεδρου της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Αφού συστήθηκα με ρώτησε από
πού κατάγομαι και εγώ του απάντησα
αυθόρμητα από τον τόπο που είχε γεννηθεί
ο μακαρίτης πατέρας μου στο χωριό
Καρβάλη κοντά στην πόλη Ακσαραϊ-Ικονίου της Καππαδοκίας επίσης γενέτειρα
του Γρηγορίου του Θεολόγου. Η απάντηση
μου αυτή τον προκάλεσε εντύπωση και
μου ανταπάντησε πως είναι δυνατό;
Τότε του είπα: «οι Ρωμιοί ζούσαν παντού
στην Ανατολή» οπότε κούνησε καταφατικά το κεφάλι του και δείχνοντας ότι το
ήξερε αυτό. Στη συνέχεια του είπα: «Εκτιμούμε για την διαφορετική συμπεριφορά
που έχετε δείξει σε σύγκριση με τους
προκάτοχους σας προς την Κοινότητα
μας στην Πόλη και αυτό το εκτιμούμε
και του ευχήθηκα ο Θεός να σας προστατεύει». Ευχαρίστησε βάζοντας το δεξί
του χέρι στην καρδιά του και λέγοντας
«Σαγόλ» δηλαδή να ζήσεις. Στη συνέχεια

ΑΣΤΙΚOΣ OΙΚOΔOΜΙΚOΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜOΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΥΠOΛΙΣ» Σ.Π.Ε.
Τηλ. 210 64.64.270 – FAX 210 64.37.002
1- Είχαμε μία συνάντηση με το «Κτηματολόγιο» σχετικά
με την εκκρεμότητα.
Της αίτησης διόρθωσης που υποβάλλαμε τοσο για το
τμήμα της έκτασής μας που ανήκει στην Πεντέλη, όσο και
για του Πικερμίου. Μετα από επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία, μας ενημέρωσαν ότι εντός προσεχών μηνών θα κληθούμε από την επιτροπή ενστάσεων να υπερασπιστούμε τα
όριά της έκτασής μας όπως αυτά ορίζονται στο συμβόλαιο
αγοράς μας του Δεκ.1970.
2- Με βάση τις οδηγίες του Υπ. Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ,
και με αριθμό Πρωτ. 4890/2013, οφείλουν οι Οικ. Συν/μοί
να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.1667/86 μέχρι τις 25.11.2013. Για τον σκοπό
αυτό, θα συναντηθούμε με τον προϊστάμενο του Πρωτοδικίου.
3- Από την ΔΟΥ ΚΑ Ψυχικού εγκρίθηκε ότι ο Συνεταιρισμός μας είναι «μη κερδοσκοπικό σωματείο».
*****
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.

με ρώτησε αν έχω ιδιοκτησία στην Τουρκία και του απάντησα
όχι. Πριν την συνάντηση αυτή είχα συνυπογράψει επιστολή
προς τον κ. Ρ. Τ. Ερντογάν όταν είχε κάνει τις γνωστές του δηλώσεις, της πρόσκλησης να επιστρέψουν οι Ρωμιοί στην Κωνσταντινούπολη, κατά την επίσκεψη του π. Πρωθυπουργού της
Ελλάδος Κ. Καραμανλή τον Ιανουάριο του 2008 στην Τουρκία.
Η επιστολή ξεκινώντας ευχαριστούσε για την πρόσκληση να
επιτρέψουμε στην γενέτειρα μας και στη συνέχεια έλεγε τα εξής
περίπου: θα πρέπει πριν από όλα να πράξετε δύο τινά: (α) να
αλλάξει πραγματικά η κρατική πολιτική προς την Ελληνική
μειονότητα της Τουρκίας που έχει μειωθεί αριθμητικά για τους
λόγους που γνωρίζετε εσείς πολύ καλά και (β) να προβείτε σε
μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας των πάμπολλων αδικιών
που έχουμε υποστεί. Αν και δεν δόθηκε απάντηση στην επιστολή
αυτή, που σίγουρα έχει φθάσει στα χέρια του, μετά από την
πρώτη μας συνάντηση την 15/5/2010 έχουν γίνει ορισμένα
βήματα, με περιορισμένα αποτελέσματα μεν αλλά δίνουν ελπίδες
για το μέλλον για συνέχιση του αγώνα για την επικράτηση των
δικαίων του Ελληνισμού μέσα στην Τουρκία. Τα περιεχόμενο
αυτών των μέτρων αποκατάστασης δεν πρέπει να αφορά μόνο
την εναπομείνασα Κοινότητα των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης αλλά και την επανόρθωση, στον μέγιστο βαθμό του
εφικτού στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου δικαιωμάτων του
ανθρώπου, των εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης
και βέβαια και της Ίμβρου και Τενέδου εξίσου. Έζησα στην
Τουρκία τα πρώτα 24 χρόνια της ζωής μου (1951-74) στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και το 1974 εξαναγκάστηκα να εγκαταλείψω με τους γονείς μου την Κωνσταντινούπολη λόγω των
στυγνών διωγμών που ασκήθηκαν από τις διαδοχικές κυβερνήσεις
της Τουρκίας όλο το διάστημα των δεκαετιών του 20ου αιώνα
κατά του Ελληνισμού της Ανατολής.
Η διαφορά της πολιτικής του κ.Ρ.Τ. Ερντογάν, επί της
ουσίας, σε σύγκριση με τους προκάτοχους του στα θέματα εξωτερικής πολιτικής που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο δεν
έχουν ουσιαστική διαφορά, εκτός του ότι μετά από το 2008
αυτή ασκείται αποκλειστικά από το ίδιο παρά από τους στρατιωτικούς που όπως γινόταν μέχρι πρότινος.
Είναι ανάγκη να τονιστεί ότι οι διωγμοί κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου
και Τενέδου δεν είχαν επί της ουσίας σχέση με την κατάσταση
των Ελληνοτουρκικών σχέσεων σε όλη την περίοδο μετά από το
1923 αλλά προερχόταν από την κεντρική κρατική ιδεολογία
πολλών αιώνων που όμως συγκεκριμενοποιήθηκε μετά από την
επικράτηση των νέο-τούρκων το 1908 ότι οι μειονότητες ήταν
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Και η εκδήλωση αυτή έδωσε μιαν αβίαστη χαρά, σε δεκάδες μικρούς και μεγάλους, Πολίτικης, ως επί το πλείστον, καταγωγής – αλλά και όχι μόνον – σε ένα ολόθερμα παραδοσιακό
Ομογενειακό περιβάλλον!
Όπου, εκλεκτές μελωδίες αλλά και τραγούδια «αλησμόνητων πατρίδων», διανθισμένα και με Ιστορικές ξεναγήσεις,
απ’ τον πιανίστα κ. Ανδρ. Τσεκούρα και μαέστρο χορωδίας από
μουσικά μέλη του Ωδείου Αθηνών, κέντριζαν απλόχερα τη φαντασία, στης Ρωμηοσύνης, πάντοτε, το νοσταλγικό παρελθόν…
Τον μουσικό αυτό όμιλο συναπάρτιζε και ο τενόρος Αντ.
Συριανός.
● Τα «κάλαντα» (από δύο δεκάδες περίπου παιδιά), που
συμπλήρωναν τον εορταστικό παλμό στην κατάμεστη Αίθουσα
Εκδηλώσεων «Αλέξανδρος Μαζαράκης».

Αλλά όμως, και…
● Η βράβευση, επίσης, η «μετά θάνατον», του αειμνήστου Κωνσταντίνου Αστέρη, για τις πολύχρονες και εκλεκτές
υπηρεσίες που είχε προσφέρει, στο Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας, μέχρις εσχάτων δε και ως Ταμίας του Σωματείου.
Κατά τη βράβευση, ο Πρόεδρος της Ενώσεως, Καθ. Ιατρικής κ. Ελ. Φερεκύδης, επέδωσε την σχετική περγαμηνή στην
σύζυγο, Χρυσάνθη, και τον Αλέξανδρο, υιό του εκλιπόντος, ενώ
ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Διον. Αγγελόπουλος, ανέγνωσε το
βιογραφικό του τιμηθέντος και επέδωσε στους οικείους του και
αναμνηστική πλακέτα.
Επί πλέον όμως…
● Διατυπώθηκε, εις επήκοον όλων, Δημόσιος, επίσης,
Έπαινος προς τον, εκ των μελών του «Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών», κ. Δημήτριο Στεφανίδη, για την οικονομική του
συμβολή στην χορήγηση υποτροφιών για Παν/μιακές σπουδές,
Ομογενών στην Πόλη.
Τον έπαινο, μαζί και με τα θερμά του συγχαρητήρια, διετύπωσε ο Καθ. κ. Ν. Ουζούνογλου, Πρόεδρος και της
ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Στα πλαίσια, εξ άλλου, της Τελετής, ο Πρόεδρος Καθ.
Ελ. Φερεκύδης, τηρώντας το σχετικό έθιμο, αναφέρθηκε, εν συντομία, και στις πολυπληθείς δραστηριότητες της Ενώσεως κατά
το διαρρεύσαν έτος 2012, καθώς και στις προοπτικές, επίσης, που
υπάρχουν κατά το διανυόμενο έτος, ευχήθηκε δε, πολύ θερμά σε
όλους, υγεία και κάθε άλλο αγαθό.
Αξίζει ακόμα να σημειωθεί και ότι:
Θερμά συγχαρητήρια ανήκουν στις Κυρίες:
● Λένα Αναπνιώτη, Αντιπρόεδρο και συντονίστρια επίσης
της εκδήλωσης και
● Ειρήνη Πρίντεζη, Μέλος του Δ.Σ., για τη συμβολή, και
εκείνης, στην επιτυχία της Τελετής.
Τιμώντας και τον Ιδρυτή της Εκκλησίας του Βυζαντίου

Και σε μια άλλη, επί πλέον, Τελετή, θα αναφερθούμε,
επίσης, τώρα:
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως είναι γνωστό, έχει
ως Ιδρυτή του, τον «Πρωτόκλητο» μαθητή του Ι. Χριστού, τον
Απόστολο Άγιο Ανδρέα!
Είν’ εκείνος που – μαζί και με τον άλλο μαθητή, τον Φίλιππο – είχε ακούσει τον Θεάνθρωπο, όταν εκείνοι του είπαν ότι
κάποιοι Έλληνες ζητούσαν να τον ιδούν, απαντώντας, να λέει:
― «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθεί ο υιός του ανθρώπου»!
(Ιω., ιβ’ 23) (Ήρθε η ώρα για να δοξασθεί ο Θεάνθρωπος!)

Μετά, δε, τον Σταυρικό τον Θάνατο και την Ανάσταση
του Δασκάλου του, ο Ανδρέας, ασύγκριτος, πλέον, Ιεραπόστολος
των διδασκαλιών Εκείνου, περιοδεύει σε πάρα πολλές χώρες και
περιοχές, ανάμεσα δε σ’ αυτές, και στο (κτισμένο το 637 π.Χ. από
Μεγαρείς) Βυζάντιο, όπου, το 38 μ.Χ. ιδρύει την Εκκλησία του,
εγκαθιστώντας ως πρώτο Επίσκοπό της, τον εκ των μαθητών του
ευρύτερου κύκλου του Ιησού, ονομαζόμενο Στάχυ…
Του οποίου διάδοχοι, δεν παύουν να είναι και όλοι οι κατά
καιρούς διαποιμάναντες και την μετέπειτα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης, οι από του έτους δε, 587 Οι-
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Φιλολογική

κουμενικοί, πλέον, Πατριάρχες και βέβαια, και ο σημερινός
Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, ο Παναγιώτατος Βαρθολομαίος Α’!
Τον Άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, λοιπόν, τιμήσαμε,
και εφέτος, με πανηγυρική Τελετή, που πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012, στο Πνευματικό μας, όπως πάντοτε, Κέντρο, με Εκπροσώπηση δε, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
από τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο – επίσης – π. Δημ. Νίκου.
Στην Τελετή αυτή, μετά από χαιρετιστήρια προσλαλιά απ’
τον Πρόεδρο της Ενώσεως Καθ. Ελ. Φερεκύδη, και σύντομο Χαιρετισμό απ’ τον Καθ. Ν. Ουζούνογλου, Πρόεδρο του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών και της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., επακολούθησε επίκαιρη
Ομιλία από τον Επίκ. Καθ. Θεολογίας του Παν/μίου Αθηνών κ.
Κωνστ. Κορναράκη, με θέμα: «Η εορτή του Αγίου Ανδρέου ως
πηγή εμπνεύσεως για τον πνευματικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον σύγχρονο κόσμο».
Επί πλέον, δε, στα πλαίσια της όλης εκδήλωσης…
● Έγινε και η καθιερωμένη Βράβευση των μαθητών Κωνσταντινουπολίτικων οικογενειών, που είχαν αριστεύσει. Ήταν,
δε, οι μαθητές αυτοί, οι εξής:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ : Κωνσταντίνα
Δράκου, Δημήτριος Καραΐσκος, Αθανασία Φώτογλου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ : Νικόλαος Γεωργιάδης
ΛΥΚΕΙΟ : Αικατερίνη Αναστασοπούλου, Ελιάνα Μαρκίδη,
Ελευθερία Σουγιολτζουπούλου
Η εκλεκτή, δε, Εκπαιδευτικός κ. Ολ. Χάρτμαν απήυθυνε
θερμό συμβουλευτικό λόγο προς τα παιδιά.
Συντονίστρια της Τελετής ήταν επίσης η Αντιπρόεδρος
κ. Λένα Αναπνιώτη.
Συμμετείχε, δε, η Χορωδία «Ηχοχρωμάτων» της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με μαέστρο την κ. Σμαρούλα Νάκη.
Στους παριστάμενους προσφέρθηκαν επίσης και παραδοσιακά γλυκά…
Ï Ï Ï Ï Ï

Θα κλείσω τώρα το Σημείωμα αυτό και με την, προφανώς
ενδιαφέρουσα υπενθύμιση, ότι…
● Στο μήνα αυτό, τον Φλεβάρη, μπορεί να διακρίνει κανείς
και πέντε τουλάχιστον Ιστορικές Επετείους!
➪Που, η αλληλουχία μάλιστα των εξαιρετικής σημασίας
γεγονότων τους, δεν παύει να μας φανερώνει και το πώς, ακόμα,
αλλά και με ποιά προοδευτικά ταυτόχρονα, βήματα, καθώς και
με ποιους πολύ επίμονους αγώνες, ο Νεότερος Ελληνισμός, από
το 1821 και μετά, μέσα δε, σε 126 συναπτά χρόνια, εδημιούργησε
το σημερινό μας Κράτος των τριών πάντοτε θαλασσών: (Αιγαίου, Ανατ. Μεσογείου και Ιονίου Πελάγους), επιβεβαιώνοντας
ταυτόχρονα και τα διαχρονικής μορφής λόγια της μεγάλης Ελληνίστριας Jacqueline de Romilly, ότι:
― Μας αφήνει άναυδους η δύναμη των Ελλήνων να επιβιώνουν!... (D.N.gr,15/2/13)
Είναι, δε, οι Επέτειοι αυτές:
➪ Της κήρυξης της Ελληνικής Επανάστασης στο Ιάσιο
(24/2/1821), από τον Αλ. Υψηλάντη
➪ Του γεγονότος ότι ο Ελληνισμός αποκτούσε Ανεξάρτητο
Κράτος (3/2/1830-Πρωτόκολλο Λονδίνου)
➪ Της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων (23/2/1923)
➪ Του Φεβρουαρίου του 1914, που αποκτούσε, η Ελλάδα,
το Αιγαίο
➪ Και του 1947, που αποκτούσε και τα Δωδεκάνησα!
Τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς;
― Ίσως, μάλιστα, το ότι: Η διαχρονική δομή του Ελληνισμού – με την αδιάλειπτα ιστορική-προϊστορική-μυθολογική
ενεργό πάντοτε παρουσία του μέσ’ απ’ τα βάθη των αιώνων… –
και να ενδυναμώνει, ακόμα, τη νοήμονα βούλησή του για τη δημιουργία και ύπαρξη μιας πατρίδας, εστίας και κέντρου διάχυσης και διάδοσης εννοιών Πολιτισμού…
Αν, λοιπόν, είναι έτσι:… Οι Επέτειοι αυτές μας διαμηνύουν και ότι:
― Χωρίς καθόλου να υποτιμάται το ανείπωτο δράμα του
Ελληνισμού – για το οποίο, της Δικαιοσύνης ο Πέλεκυς επιβάλλεται να πέσει στα κεφάλια όλων των υπαιτίων και των τωρινών, αλλά και του αμέσου μέλλοντος (εξωτερικές σχέσεις, Δ.
Θράκη, ΑΟΖ κ.λ.π., κ.λ.π.) – ωστόσο όμως, πέραν όλων αυτών, η
Ελληνική Πατρίδα πρέπει να ανασυγκροτηθεί, να αναδιοργανωθεί, να σωθεί!
Γιατί, θέλει να σωθεί, θέλει να ζήσει…
Και θα ζήσει ! ...
(Βλ. και άρθρο Χρ. Πασαλάρη/Real.gr-10.2.13)

Υπεύθυνος Ύλης: Γ.Μ.Κατσάρης

Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΛΗΘΕΙΩΝ
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«εν δυνάμει ένας εσωτερικός εχθρός». Πάντως εσωτερικός
εχθρός μετά από το 1923 δεν εθεωρούντο μόνο οι μη-Μουσουλμανικές μειονότητες αλλά οποιαδήποτε θρησκευτική ή εθνοτική
ομάδα σε περίπτωση που δεν ήθελε να αφομοιωθεί αλλά και
όποιος δεν συμφωνούσε να δεχθεί την υπακοή σε ένα δικτατορικό
καθεστώς. Ακόμα δεν χρειαζόταν να εκδηλώσει οποιαδήποτε
ομάδα ανοικτά αντιπολίτευση αρκούσε να θεωρηθεί ύποπτη
ότι δεν ήθελε να αφομοιωθεί στο τουρκικό έθνος για να
θεωρηθεί εσωτερικός εχθρός όπως π.χ. η περίπτωση των
Αλεβητών. Επομένως οι διωγμοί κατά των μη-Μουσουλμανικών
μειονοτήτων έχουν μια κατεξοχήν αντιδημοκρατική ιδεολογία
και δεν έχουν σχέση με δήθεν θέματα εξωτερικής ασφάλειας
της Τουρκίας.
Σε σχέση με τα θέματα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
και πιο συγκεκριμένα για την Ελληνική Κοινότητα εντός της
Τουρκίας υπάρχει μια διαφορά στη στάση του κ.Ρ.Τ.Ερντογάν
που κατά την άποψη μου πηγάζει από το γεγονός ότι ο ίδιος
και ορισμένοι στην ηγεσία του Κόμματος του κ. Ερντογάν έχουν
αντιληφθεί το γεγονός ότι οι διωγμοί κατά των Ελλήνων της
Πόλης, Ίμβρου και Τενέδου μετά από το 1923 είχαν την ίδια
ιδεολογική αιτία του εθνικισμού που επίσης άσκησε διωγμούς
κατά του Ισλάμ. Το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί την στάση του
σε ορισμένα θέματα κατά των μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων
κατά τον ορισμό της Συνθήκης της Λωζάννης) που βέβαια είναι
πλέον μια ισχνή σκιά του παρελθόντος.
Όπως δείχνουν τα πράγματα ότι ο κ.Ρ.Τ.Ερντογάν έχει αντιληφθεί το αδιέξοδο της εθνικιστικής ιδεολογίας το ότι: «όλοι
οι πολίτες πρέπει αναγκαστικά να αρνηθούν την εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα τους και να ενστερνιστούν, αν χρειαστεί
και με την βία, την άποψη ότι όλοι οι υπήκοοι είναι εθνικά
Τούρκοι και μόνο». Το ζήτημα αυτό του εξαναγκασμού της άρνησης αναγνώρισης από το επίσημο κράτος των εθνικών και
θρησκευτικών μειονοτήτων (εκτός των μη-Μουσουλμανικών)
που αριθμητικά είναι δεκάδες εκατομμύρια είναι ο παράγοντας
που θα καθορίσει αποτελεσματικά το μέλλον της Τουρκίας. Η
αναζήτηση αντιδημοκρατικών λύσεων έχει αποδειχθεί ότι δεν
οδηγεί πουθενά και σε ανυπέρβλητα αδιέξοδα. Το κατά πόσο
αυτό έχει γίνει αντιληπτό σε πλήρη βαθμό από τον κ.Ρ.Τ.Ερντογάν
δεν το ξέρω.
Η ανάγκη της αποκατάστασης και θεραπείας των αδικιών
που διαπράχθηκαν κατά της Ελληνικής μειονότητας της Τουρκίας
και είχαν τον χαρακτήρα μαζικής κλίμακας παραβιάσεων του
διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι υποχρέωση
της Τουρκίας ως πολιτείας εφόσον θέλει να εκδημοκρατιστεί
και να καταστεί κράτος νόμου και δικαίου. Αν πραγματοποιηθούν
βήματα στην επανόρθωση των αδικιών του παρελθόντος κατά
της Ελληνικής μειονότητας αυτό είναι προς όφελος όλων των
πολιτών της Τουρκίας. Το βασικό αίτημα είναι να αναγνωρίσει
το Τουρκικό Κράτος τις αδικίες που διέπραξε, με την παραβίαση
κατά συνεχή και βάναυσο τρόπο των διεθνών συμβάσεων που
έχει υπογράψει, τους δικούς του νόμους και το Σύνταγμα του.
Μην ξεχνάμε ότι οι διωγμοί κατά των μειονοτήτων ακολουθούν
καταπιέσεις και διωγμούς κατά της πλειοψηφίας των πολιτών
μιας χώρας. Το κατά πόσο η Τουρκία θα επιλέξει την οδό του
εκδημοκρατισμού και μιας ευνομούμενης χώρας εξαρτάται
στον βαθμό που θα θελήσουν οι ηγεσίες της χώρας αυτής να θεραπεύουν τις αδικίες που έχουν διαπράξει οι προηγούμενες
ηγεσίες της Τουρκίας κατά των μειονοτήτων της. Είναι ανάγκη
να υπενθυμίσω ότι από το 1840 η Οθωμανική Αυτοκρατορία
και το διάδοχο κράτος της Τουρκίας βρέθηκε στο σταυροδρόμι
πολλές φορές (1856,1876,1908,1923,1950) να επιλέξει τον δρόμο
να καταστεί κράτος νόμου ή της αυθαιρεσίας και δυστυχώς
μετά από αναπάντεχες ανατροπές επέλεξε την δεύτερη οδό. Ας
ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί ξανά το ίδιο. Τα μέτρα επανόρθωσης
και θεραπείας των αδικιών του παρελθόντος καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα μέτρων που σχετίζονται από τον σεβασμό των Ελληνορθόδοξων ιδρυμάτων και πρώτο από όλα το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, την επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής
της ν. Χάλκης, την επιστροφή των κατασχεθέντων περιουσιών
των Κοινοτήτων και την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά
των μειονοτήτων. Επίσης έχει υποχρέωση το Τουρκικό κράτος
να διαμορφώσει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που θα
αποσκοπεί την υποστήριξη της παλιννόστησης στην γενέτειρα
γη των ίδιων και των απογόνων των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου και Τενέδου που θα ήθελαν να επιστρέψουν
και είχαν εκδιωχθεί λόγω των διωγμών που ασκήθηκαν από τις
διαδοχικές Τουρκικές Κυβερνήσεις μετά από το 1923 και για
τις οποίες τα κράτη που έχουν συνυπογράψει της Σ. της
Λωζάννης και όλα τα ψηφίσματα για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, έμειναν παγεροί παρατηρητές και
βέβαια πρώτη από όλες ανεξαιρέτως οι Ελληνικές Κυβερνήσεις
της περιόδου αυτής.
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αλλά6 πÔ˘Ó›Ô˘
καταπληκτικό
στεγάζεται
μάν» ο νεότερος ζητεί να κατέβει η ελληνική σημαία από το Αγαθονήσι,
Î·È ÂÈÎ‡ÚˆÛË
Ú·ÎÙÈÎÒÓ
¯ÒÚÔ Î·È
ÌÂ Ù· ·˘Ù¿
ÙË˜ ËÌÂÚËÛ›·˜
‰È·Ù¿ÍÂˆ˜.
Î·È ˙ÂÛÙﬁ˜ Î·ÈÚﬁ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÏÈ Û‡ÌÌ·¯ﬁ˜ Ì·˜, Â›¯Â
που2.∞Ó¿ÁÓˆÛË
διήρκησε περίπου
μια ώρα,
κάναμεÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜
την πρώτη Ù·Λαογραφικό
Μουσείο
τηςı¤Ì·Ù·
Νέας Κίου.
Μας περίμενε
το Φαρμακονήσι και το Καστελόριζο. Φαίνεται για την υπόλοιπη ελÛ·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ì·˜ ·ÓÂ‚¿ÛÂÈ ÙÔ Î¤ÊÈ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ﬁÎÙÈÎ‹˜
°ÂÓ.
™˘ÓÂÏÂ‡ÛÂˆ˜.
∏
·ÚÔ‡Û·
˘¤¯ÂÈ
ı¤ÛË
·ÙÔÌÈÎ‹˜
ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆ˜.
στάση για πρωινό καφεδάκι στον Ισθμό.
η υπεύθυνη κ. Λίνα Μουτάφη, η οποία μας εξήγησε
ληνική επικράτεια επιφυλάσσεται για αργότερα ο Τούρκος βουλευτής
ÏˆÓ Ì·˜ Î·È Ó· Ì·˜ ¯·ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ·˜ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Â3.§ÔÁÔ‰ÔÛ›·
ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ
Î·È
Ù·ÌÂÈ·Î‹˜
‰È·¯Â›ÚÈÛË˜
¢ÈΣτη συνέχεια διασχίζοντας την εθνική οδό Κομε λεπτομέρεια για τις τοπικές φορεσιές και τα
Gürkut Acar του Λαϊκού Κόμματος από την Αττάλεια!
ÈÛÎÂÊÙ‹Î·ÌÂ ‹Ù·Ó ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·.
ÔÈÎËÙÈÎÔ‡
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ÂÚÈﬁ‰Ô˘
1.5.2011
Ì¤¯ÚÈ
30.4.2012.
°È·
ÙÔ
¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
ρίνθου-Τριπόλεως και απολαμβάνοντας την καταρούχα εποχής, τα οικιακά σκεύη, τις φωτογραφίες
Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας «Vatan», ο
ªÂÙ¿ ·ﬁ ÌÈ· ÙÚ›ˆÚË Â˘¯¿ÚÈÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÂ Î·ÙÂ‡ı˘Ó4.ŒÎıÂÛË
∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹˜
O ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
O °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
Gürkut Acar, με επερώτησή του στην τουρκική Βουλή ζητεί από το
πληκτική
ξενάγηση
της ∂ÈÙÚÔ‹˜.
που απεικόνιζαν
την
ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ··5.ŒÁÎÚÈÛË Ù·ÌÂÈ·Î‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ¢ÈÔÈ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ∞ÁÁÂÏﬁÔ˘ÏÔ˜
∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ∞Ú‚·Ó›ÙË˜τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών να μάθει τι ενέργειες έχει κάνει μέχρι
ΚωνσταντινουπολίτισΚίο και κάποιες φωÚ·›ÙËÙË ÛÙ¿ÛË ÁÈ· Î·Ê¤ ÛÙÔÓ πÛıÌﬁ ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ
τώρα
η
Τουρκία
για
να
προστατεύσει τα δίκαιά της από την παράνομη,
σας φιλολόγου και ιστοτογραφίες από την
ÛÙÔÓ °·Ï·Ù¿, Ô˘ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·ﬁ ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓËÛ›
όπως χαρακτηρίζει, ελληνική κατοχή αυτών των νησιών και να φύγει η
ρικού κ. Πόπης Μαζοαρχική εγκατάσταση
ÙÔ˘ ¶ﬁÚÔ˘. O °·Ï·Ù¿˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ·ÎÙ‹ ÙË˜
ελληνική σημαία από τα νησιά.
κόπου για τις μυθικές
των κατοίκων στη
∞ÚÁÔÏ›‰Ô˜ Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔÓ ¶ﬁÚÔ ·ﬁ ¤Ó·Ó ÔÚıÌﬁ
Η παράνομη ελληνική κατοχή, όπως ισχυρίζεται ο Τούρκος βου·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÂÓﬁ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓÂ› Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÂ ˘ÎÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏﬁÁÈ·
γενεαλογίες της ΑργοΝέα Κίο. Είδαμε πολλευτής, παραβιάζει και βλάπτει τα τουρκικά συμφέροντα, καθώς στον
Î·Ú·‚ÈÒÓ
·ÏÏ¿ υπάρχουν
Î·È ÌÈÎÚ¿ μεγάλα
ÛÎ¿ÊË κοιτάσματα
Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó πετρελαίου.
ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹
λίδος,
φτάσαμε
λέςÎ.φωτογραφίες
του Î·È ÙÔÓπερίγυρο
αυτών
των νησιών
Ô ™·‚‚¿ÙÔ
ÛÙÈ˜στον
10 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 Ë
ÙËÓ
™ÔÊ›· PˆÎ-ªÂÏ¿
·Ì¤Û·
ÛÂ
¤ÓÙÂ
ÏÂÙ¿.
∞ﬁ
·ÏÈ¿
‹Ù·Ó
¤Ó·˜
·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎﬁ˜
πρώτο
μας προορισμό,
μεγάλου
λαϊκού
μου- ÙË˜ ÂÈ¯Â›Για τον λόγο αυτό, ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να προβεί στις
ÌÂÁ¿ÏË
·Ú¤· ÙÔ˘ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô˘ ∂ÏÏ‹ÏÈﬁ
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô
ÙÂ¯ÓÈÎﬁ
Í·ÎÔ˘ÛÙﬁ˜
ÁÈ· ÙÔταÂÚ›ÊËÌÔ
§ÂÌÔÓÔ‰¿ÛÔ˜
στην
της
σικοσυνθέτη
Γιάννη
κατάλληλες ÚÔÔÚÈÛÌﬁ˜
ενέργειες για
να αποδοθούν
νησιά στην
Τουρκία. ÙÔ˘
ÓˆÓ ιστορική
YËÎﬁˆÓΜονή
AÂÏ·ı¤ÓÙˆÓ
ÂÎ TÔ˘ÚÚËÛË˜
Î. £Âﬁ‰ˆÚÔ
¶ÈÂÚ¿ÎÔ ·Ú·Î·È ÙÈ˜ ﬁÌÔÚÊÂ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ﬁÌˆ˜ ¿ÓÙ· ÂÈτης ÙÔ
ΚατακεΠαναγίας
ο
Παπαϊωάννου,
Î›·˜ ·Ú’ ﬁÏÔ
ÎÚ‡Ô Î·È ÙÔÓ ·¤Ú· – Â˘ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ
¤Ó· ÚﬁÁÚ·ÌÌ·
ÂÈ‰ÈÛÎÈ·˙ﬁÙ·Ó Î·È ¤¯·ÓÂ ÙËÓ ‰ﬁÍ· ÙÔ˘ ·ﬁ ÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Î·Ù·Ù˘¯Ò˜ ¯ˆÚ›˜
‚ÚÔ¯‹ – ÍÂÎ›ÓËÛÂ ¿ÏÈ ÁÈ·
Î¿οποίος
ÊÙÈ·ÁÌ¤ÓÔ
ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÂÈÛÎ¤κρυμμένης
ή Πορτοκακαταγόταν
Διεθνείς
Συνθήκες
Ú¿ÛÈÓÔ ·ﬁ
Â‡Î· ÓËÛ›.
ÙËÓ ÂÎ‰ÚÔÌ‹
ÛÙÔαπο§·‡ÚÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙÂ˜.
όπωςÙË˜
την
λούσας
την Κίο. Î·È ·ﬁ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô, Όπως ισχυρίζεται,
από¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿
η
Ελλάδα
μετά
τον Β’ ·ÔÏ·‡Û·ÌÂ
Παγκόσμιο Πόλεμο
™Â ·˘Ùﬁ ÙÔ ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ ÏÔÈﬁÓ
ÁÈ· ÌÈ·έχει
ÒÚ·
Ù·È ÛÙÔ ÓÔÙÈ·Ó·ÙÔÏÈÎﬁ
¿ÎÚÔ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜.
¤ÁÈÓÂ ÌÈ·
Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË
καλούν,
η οποία είναι
Δεν·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹
πρέπει να
εισβάλει καιÂÚ›Ô˘
κατέχειÙÔÓ
παράνομα
κατά
παράβαση
των
διεθνών
συνθηÎ·Ê¤ Ì·˜,
ÙÔ Ô˘˙¿ÎÈ
Ì·˜, ÛÂ
Ì·Á·˙È¿
‰›Ï·
·ﬁ
ªÂÙ¿ ·ﬁ ÌÈ·επάνω
Â˘¯¿ÚÈÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹
ÍÂÓ¿ÁËÛË
ÌÂ ÙËÓότι
ÂÍÈÛÙﬁÚËÛË
·ÚÎÂκών μια σειρά
και ÂÚÈÌ¤ÓÔÓÙ·˜
βραχονησίδωνÙËÓ
στοÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓË
ανατολικό Αιγαίο, ÒÚ·
μεταξύ
σκαρφαλωμένη
παραλείψω
και
ÙËÓνησιών
·Ú·Ï›·,
ÁÈ·
Ô˘ ‰È‹ÚÎËÛÂ ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ÒÚ· Î·È ·ÊÔ‡
ÙÒÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Ù· ¯ÚﬁÓÈ· ‰Ú·ÛÙËτων οποίων ÙËÓ
το Αγαθονήσι
και επίσηςÁÈ·
στην
στο
βουνό και συγκεστα τρία σημεία που
·Ó·¯ÒÚËÛ‹και
Ì·˜τοÌÂΦαρμακονήσι,
Ó·˘ÏˆÌ¤Ó· Î·Ú·‚¿ÎÈ·,
ÙÔÓανα·¤ÂÚ¿Û·ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂ›ˆÓ
ÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ. ∂›ÛË˜
τολική Μεσόγειο
το Καστελόριζο,
Ó·ÓÙÈ ÎÔÓÙÈÓﬁ
¶ﬁÚÔ. το οποίο επίσης κατέλαβαν οι Έλκάτω από το
κριμένα
επισκεφτήκαμε, οι
ÊÙ¿Û·ÌÂ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì·˜ ÚÔÔÚÈÛÌﬁ Ô˘
Ì·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌË¯·Ó‹Ì·Ù·,
˘- με παράνομο τρόπο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
ληνες
O
¶ﬁÚÔ˜
Â›Ó·È
¤Ó· ÓËÛ› Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ·ﬁ Â‡Î· Ô˘ ÊÙ¿ιστορικό
φρούριο
τουÙÔ˘ £ÔÚÈÎÔ‡ Î·È
ευγενείς
οικοδεσπό‹Ù·Ó ÙÔ ·Ú¯·›Ô
ı¤·ÙÚÔ
ÏÈÎ¿
Î·È ﬁÚÁ·Ó·
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹- Μάλιστα, στην επερώτησή του ζητεί να μάθει μήπως υπάρχουν κάÓÔ˘Ó
ˆ˜
ÙÈ˜
·ÌÌÔ˘‰ÂÚ¤˜
·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ‰˘Ô
Άργους.
τες μας, εκτός από τις ξεναγήσεις
μαςÙﬁÙÂ,
κέρασαν
ÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ıËÎ·Ó
Î·Ù¿ ÙËκαφέ
Ì·ÎÚﬁ¯ÚÔÓËποιες
ÏÂÈ- πιέσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και για τον λόγο
ÓËÛÈ¿,
ÙËÓ
∫·Ï·‚Ú›·
Î·È
ÙËÓ ™Ê·ÈÚ›·, Ô˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ¤ΤηνÛÙÔÓ
ξενάγηση
στους
της Μονής έκανε
και παραδοσιακά γλυκά της περιοχής.
Τους
ευχαριÛÎÂÙ·È
›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ,
‰›Ï·χώρους
ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ˘.
αυτόν η Τουρκία
δενÁÚ·ÊÈÎﬁ
έχει προβεί
έως τώρα
στις κατάλληλες
ενέργειες
O ¡Ù›ÓÔ˜ ∫·ÙÛ·Úﬁ˜, ÛÂ ÍÂÓ¿ÁËÛË
Ó· ÔÏ‡
ÁÂÊ˘Ú¿ÎÈ.
∏ ·ÏÈ¿
ﬁÏË ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿
Û›οı¤·ÙÚÔ.
ιερομόναχος
Μακάριος,
ο οποίος μας εξήγησε με
στούμε πολύ για τη φιλοξενία τους.
™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ
·˘Ùﬁ ÍÂÓ·ÁËı‹Î·ÌÂ
ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎ¤„ÂˆÓ
για να καταγγείλει
την παράνομη
ελληνική
στα νησιά
τα οποία,
ÁÈ· ÙÔ «Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ»
ÙÈ· ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡
Ú˘ıÌÔ‡
ﬁˆ˜κατοχή
Î·È ÔÏÏ¿
ÁÚ·ÊÈÎ¿
Ù·‚ÂÚ·ﬁ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô την
Ê›ÏÔ˘˜
Ì·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ
ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·,όπως
ÛÂÈ- τονίζει, βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από τις τουρκικές
λεπτομέρεια
ιστοΚατά τη διαδροÓ¿ÎÈ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÛÂ ﬁÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™ÙÔÓ ¶ﬁ¯·Óαπό
ÛÙËÓτην
ÂÎ‰ÚÔÌ‹
Î·È
Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÒÙ· ·Ú¿
„·ÚÔÙ·‚¤ÚÓ·
ρία
ίδρυσή
της
μήÂ›¯Â
απόË ·Ú·ÏÈ·Î‹
τη Νέα Κίο
ακτές.
ÚÔ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‰Â›ÙÂ ÙÔ ƒÔÏﬁÈ Ô˘ ‰ÂÛﬁ˙ÂÈ ÛÂ ÌÈ· ÎÔÚ˘Ê‹,
ο
ο
ﬁ 9ÙÔÓ
Î·ıËÁËÙ‹
Ê˘ÛÈÎ‹˜ Î. ¡Ù›ÓÔ ∫·Ô˘
Â›¯·Ó
Î·ÓÔÓ›ÛÂÈ
ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Να υπενθυμίσουμε – για να έχουν γνώση οι φύλακες – ότι κάπως
τον
ή 10
αιώνα μέχρι
προς
την
ταβέρνα
·ﬁ ﬁÏ· Ù· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË ™¯ÔÏ‹ ¡·˘ÙÈÁÈ·
Ó·θα
·ÔÏ·‡Ô˘ÌÂ
ÙÛ·Úﬁ ÁÈ·
ÙÔ ·Ú¯·›Ô με
Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ÌÂέτσι είχαν ξεκινήσει
οι Τούρκοι
πριν ‹Ù·Ó
από 17
χρόνια ζήτημαÌﬁÓÈÌ·
κατηγοσήμερα.
Συνδέθηκε
που
τρώγαμε ﬁÏÔÈ
για ÙÔ ÌÂÛËÌÂÎÒÓ ¢ÔÎ›ÌˆÓ,
Ô˘ Î¿ÔÙÂ
·ÁÎ˘ÚÔ‚ÔÏËÌ¤ÓÔ
ÙÔ
ÚÈ·Óﬁ Ì·˜ Ê·ÁËÙﬁ, ÙÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ρώντας
Î·È την Ελλάδα για παράνομη κατοχή των Ιμίων. Η ιστορία στη συÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÙË ÊÈτα γεγονότα της επαμεσημέρι στους ΜύıˆÚËÎÙﬁ ∞‚¤ÚˆÊ ÚÈÓ Ú˘ÌÔ˘ÏÎËıÂ› Î·È ÌÂÙ·ÊÂÚıÂ› ÛÙË
ÙÔ Ô˘˙¿ÎÈ Ì·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Î¿ÔÈ·
ÏﬁÏÔÁÔ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎﬁ Î. ¶ﬁË ª·˙ÔÎﬁνέχεια είναιÌ·Ú›Ó·
γνωστή…
¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘.
νάστασης κατά των
λους, κάναμε μια στάÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ Î¤ÊÈ ¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı ÌÂ
Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ. £¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ›Ν. ÙˆÓ
Ελευθερόγλου
∂‰Ò
ÏÔÈﬁÓ,
ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜
ÂÎ‰ÚÔÌ¤ˆÓ
Τούρκων
1821 καιÎ·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹
ση στην παραθαλάσÙÚ·ÁÔ‡‰È·
Ô˘ Ì·˜ ¤·ÈÍ·Ó Î¿ÔÈÔÈ
Ûˆ ﬁÙÈ Ë Î. το
ª·˙ÔÎﬁÔ˘
(Εφημερίδα
«Δημοκρατία»
8/2/2013)
ÛÙ·
ÛÔÎ¿ÎÈ·
Î·È
ÛÙÔÓ
·Ú·ÏÈ·Îﬁ
‰ÚﬁÌÔ,
·ÔÏ·‡Û·ÌÂ
ﬁÏÔÈ
λειτουργούσε
σαν σχοσια Λέρνα
στον κόλÏ·Óﬁ‰ÈÔÈ
ÌÔ˘ÛÈÎÔ›
Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ
Ì·˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ ÁÂÓÈÎ¿
ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ÙË˜
Ì·˙›
ÙÔ
ÌÂÛËÌÂÚÈ·Óﬁ
Ì·˜
Ê·ÁËÙﬁ
Î·È
ÙÔ˘˜
ÌÂ˙¤‰Â˜
ÛÂ
ÌÈ·
λή
όπου δίδαξε
ο Αγά-Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ ÁÈ· Ù·
πο της¯·Û·ÔÛ¤Ú‚ÈÎÔ
Αργολίδας, «Œ¯Â ÁÂÈ·
ÁÓˆÛÙﬁ
ÂÚÈÔ¯‹˜
ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘
Î·Ù·ÏËÎÙÈÎ‹ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· Ù·‚¤ÚÓ·. ∞Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ
πιος
Λεονάρδος
εκεί όπου ο Ηρακλής
¶·Ó·ÁÈ¿».
Í·ÎÔ˘ÛÙ¿
·ﬁ ÙËÓέχον·Ú¯·ÈﬁÙËÙ· ÌÂÙ·ÏÏÂ›·
ÙÔ Ê·ÁËÙﬁ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙË˜ ·Ó·¯ÒÚËÛË˜, ·ÚÎÂÙÔ› ÂÈÔ˘ανάμεσα
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó
ªÂÙ¿σκοτώσει
ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·την
ﬁÏÔÈ ÈÎ·ÓÔÔÈτας
στους Ì¤¯ÚÈ
άλ- ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜,
είχε
ÛÎ¤ÊÙËÎ·Ó ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô OÛÙÚ¿ÎˆÓ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ·‹Ï·˘Û·Ó
ﬁÙ·Ó και
ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó
ÂÍÔÚ‡ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·
ËÌ¤ÓÔÈ
ÛÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ·
λους
μαθητήÔÈτον
ΎδραÌ‹Î·ÌÂ
και οι ΔαναΐÙÔ Î·ÊÂ‰¿ÎÈ
ÙÔ˘˜ ÛÂ Î·ÊÂÙ¤ÚÈÂ˜
ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.
Το
Διοικητικό
Συμβούλιο
του Σωματείου
Απελαθέντων,
ÏﬁÁÔ˘˜ ÌﬁÏ˘ÓÛË˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
ÙËÓ
ÛÙËÓτους,
∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ·Παλαιών
ΠατρώνÙÔ˘
ΓερδεςÂÈÛÙÚÔÊ‹
τους άνδρες
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ﬁÏÔÈτον
È·θάνατο
ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ
Ì‹Î·ÌÂ Û· Î·μόλις
πληροφορήθηκε
της
αείμνηστης
™ÙË Στη
Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÂÈ‚È‚·ÛÙ‹Î·ÌÂ ÛÙÔ
ﬁ
ÙÔÓΑιγυπτίους.
·Ú·ÏÈ·ÎﬁΕδώ
‰ÚﬁÌÔ ·˘Ù‹ ÙË
μανό.
μονή ιδρύτους
Ú·‚¿ÎÈ·
Ô˘
Ì·˜
ÂÚ›ÌÂÓ·Ó
ÛÙËÓ
·Ô‚¿ıÚ·
ÁÈ· Ó· Ì·˜ Â∏ ¶ﬁË ª·˙ÔÎﬁÔ˘ ÛÂ ÍÂÓ¿ÁËÛË
Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡ÌÂ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎﬁ
ÊÔÚ¿ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ·ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ
θηκε
το πρώτο ελληνικό
και
πάλι
η
κ.
ΜαζοÚ¿ÛÔ˘Ó
·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙÔÓ
°·Ï·Ù¿,
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
Ó· Ì·˜ ·Ú·ÁÈ· ÙÔ «ı¤·ÙÚÔ»
ÚÔÔÚÈÛÌﬁ Ì·˜, ÙËÓ ﬁÏË ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘.
ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™Ô˘Ó›Ô˘ ÁÈ· Î·Ê¤ ÛÂ
Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘ÌÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ŸÏË Ë
νομισματοκοπείο, το
κόπου αναφέρθηκε
μητέρας της Ταμίας του Σωματείου
∂ÎÂ› Ë ÂÚÈ‹ÁËÛ‹ Ì·˜ ¿Ú¯ÈÛÂ ÚÒÙ· ·ﬁ
¤Ó· ˙ÂÛÙﬁ Î·È ÊÈÏﬁÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ, Â¿‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ú·ÛÂ ÌÂ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î·È ¯ÔÚﬁ ÛÙÔÓ
οποίο
όμως δεν
πρόλααναλυτικά
ιστο¤Ó· ·Ï·Èﬁ
ÎÙ›ÚÈÔ
ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ, ÙÔ ÔÓˆ
ÛÙÔÓ ÏﬁÊÔστην
ÌÂ ı¤·
ÙÔÓ Ó·ﬁ ÙÔ˘ ¶Ô-κ. Μαρίνας Καλουμένου-Κυριακοπούλου, απεφάσισε:
‰È¿‰ÚÔÌÔ ·ﬁ Î¿ÔÈÔ˘˜ ıÂÚÌﬁ·ÈÌÔ˘˜ ÙË˜ ·Ú¤·˜.
βε
να‹Ù·Ó
λειτουργήσει.
δε, Πορτοκαλούσα
ρία για τα συμβάντα στους αρχαίους
χρόνους
σε αυ-ﬁÙÈ Ë ÌÂÙ¿‚·Ô›Ô
ÙÔ ı˘ÚˆÚÂ›ÔΤο
ÙˆÓόνομα,
ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÛÂÈ‰ÒÓ·.
N· ·Ó·Ê¤Úˆ
1. Να °È·
δοθεί,
στεφάνου
το ποσό
των 300 Û˘Ó¤‚·ÏÂ
€ υπέρ των
ÙËÓ αντί
ÂÈÙ˘¯›·
Î·È ·˘Ù‹˜
ÙË˜ ÂÎ‰ÚÔÌ‹˜
Î·È
τοˆÓπήρε
επειδήÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È
παλιότεραÙÔοιOÚ˘ÎÙÔÏÔΑργείοι έριχναν πορτούς τους τόπους.
Î·È Û‹ÌÂÚ·
Û‹ Ì·˜ ÛÙÔ Î·Ê¤ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›·
απόρων τουÙÒÚ·
Σωματείου
ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· Î. ∂ÈÚ‹ÓË ¶Ú›τοκαλάκια
μεταξύ
τους την ¶ÚÈÓ
ημέρα
Τώρα είχε σειρά η πραγματικά
ÁÈÎﬁ ªÔ˘ÛÂ›Ô
ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.
ÙËÓτων
Â›- Εισοδίων της
ÌÈ·˜ Î·Èκαταπληκτική
Ô ‰˘Ó·Ùﬁ˜ ·¤Ú·˜ Ê‡Û·ÁÂ 2. Να δημοσιευθεί το παρόν στο Ενημερωτικό μας ΈνÓÙÂ˙Ë – ºÚ¿ÁÎÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍÈ‰ÈÔ‡ Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ·ÛÔ‰ﬁ Ì·˜ ÛÂ ·˘Ùﬁ Ô ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ Ì·˜ ÂÍ‹‰·ÈÌÔÓÈÛÌ¤Ó·.
Παναγίας.
ταβέρνα που είχε κλείσει η οργανώτρια
για να αποτυπο και στην
εφημερίδα
Πολίτης» Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·ÙÂ›Ú¤ÏÂÈ„·Ó
Ó· ÙËÓ «Ο
Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó
ÁËÛÂΣτη
ÁÈ· ÙÔÓ
ÔÚ˘ÎÙﬁ ÏÔ‡ÙÔ
ÙË˜ §·˘ÚÂˆÙËÓφαγητό,
ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹˜
συνέχεια
μεταβήκαμε
στην προσφυγική
λαύσουμε όλοι το μεσημεριανό°È·
μας
τους ÙË˜ ÂÎ‰ÚÔÔ˘ ∞ÂÏ·ı¤ÓÙˆÓ Î. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ∞ÁÁÂÏﬁÔ˘ÏÔ˜
Î·È ÔÈ ÂÎ‰ÚÔΑθήνα, 20/12/2012
ÙÈÎ‹˜ Νέα
ÁË˜ ·ﬁ
ÔÔ›·
˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÛÙÔ προορισμός
Ì‹˜ Î·È
ÙË˜το
˙ÂÛÙ‹˜
·ÙÌﬁÛÊ·ÈÚ·˜ Ô˘
πόλη
Κίο,ÙËÓ
που
ήταν
ο επόμενος
μεζέδες και το κρασάκι μας, μέχρι
αργά
απόγευμα
ÌÂ›˜ Ô˘
¤Ï·‚·Ó
Ì¤ÚÔ˜, ÁÈ·Συμβούλιο
ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎ Ì¤Για
το
Διοικητικό
ÌÔ˘ÛÂ›Ô
Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤Ó·
400 ÂÎ- της Παναγίας
ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ,
– ﬁˆ˜ ¿ÓÙ·
μας,
για να
επισκεφτούμεÂÚ›Ô˘
την εκκλησία
που όλοι πια ευχαριστημένοι, μπήκαμε
στοÛ˘Ó¤‚·ÏÂ
πούλμαν
ÚÔ˘˜
ÙË˜.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ı¤Ì·Ù· ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ. AÓ¤ÊÂÚÂ ﬁÙÈ ·˘Ùﬁ
– ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô˘ Î·È ÔÚÁ·της Θεομάνας Οδηγήτριας και το Ιστορικό Λαογια την επιστροφή στην Αθήνα.
ƒ·ÓÙÂ‚Ô‡
ÁÈ· ÙËÓ ÂﬁÌÂÓËΕυστάθιος
ÂÎ‰ÚÔÌ‹ Ì·˜.
Αρβανίτης
‹Ù·Ó ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ, Ó· ˘ÓÒÙÚÈ· ÙˆÓ ÂÎ‰ÚÔÌÒÓ Î. ∂ÈÚ‹ÓË Διονύσιος Αγγελόπουλος
ŒÓ·˜ ÂÎ‰ÚÔÌ¤·˜
γραφικό Μουσείο της περιοχής.
Η επιτυχία και αυτής της εκδρομής οφείλεται
¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙﬁÛ· Â›‰Ë ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ
¶Ú›ÓÙÂ˙Ë. ™ËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙË˜ ÂΑφού
προσκυνήσαμε
τις
ιστορικές
εικόνες
που
όπως
πάντα
στο
μέλος
του
συλλόγου
κ.
Ειρήνη
ΠρίνÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙ·ıÌﬁ˜ ÙË˜
ÈÙ˘¯›·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ˜
έφτασαν
με τους
πρόσφυγες Î·È
στην ανταλλαγή
τεζη. Σημαντική και κατατοπιστική
ήταν
τη Î.Î. ¡Ù›ÂÎ‰ÚÔÌ‹˜μαζί
Ì·˜ ‹Ù·Ó
ÙÔ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎﬁ
ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ
ÙÔ˘ κατά
ÛˆÌ·ÙÂ›Ô˘
του
1922 από¶¿ÚÎÔ
την Κίο
της Προποντίδας,
διαδρομή η ξενάγηση της κ. Πόπης
Μαζοκόπου,
η ª·˙ÔÎﬁ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ
§·˘Ú›Ô˘,
ÙÔ ÔÔ›Ô ·- παρακολουÓÔ˘ ∫·ÙÛ·ÚÔ‡
Î·È ¶ﬁË˜
∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ
ªÔ˘ÛÂ›Ô
θήσαμε
από
τ. Δήμαρχο Γιώργο
οποία
έδωσεªÂÙ¿ÏÏˆÓ
έναν άλλο τόνο στην
εκδρομή
μαςﬁÏÔÈ
καιÔÈ ÂÎ‰ÚÔÌÂ›˜
¢ˆÚÂ¤˜
ÔÙÂÏÂ› την
ÁÈ· ξενάγηση
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
¤Ó·τον
ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ
Ô˘, ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜
Υπέρ των σκοπών του Σωματείου προσέφεραν:
ÌÓËÌÂ›Ô ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜
Î·È ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÂ˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ
‰ËÌﬁÛÈ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
Μανίνη,
ο οποίος μας υποδέχτηκε
μέσα στο ναό.
την ευχαριστούμε, όπως και τη φίλη
της εκπαιδευτικό
À¤Ú ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó:
Î‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜
Î·Èτης
20Ô˘
·ÈÒÓ·.
ÙË˜ ÂÎ‰ÚÔÌ‹˜
Ì¿ÏÈÛÙ·,ηÂ˘¯·Ú›ÛÙËÛÂ
•Ο κ. Αλκιβιάδης Περτέσης ...........................................................100 €
Μας
μίλησε γιαÙÔ˘
την19Ô˘
ίδρυση
πόλης
όταν οι κάτοικοι
και κάτοικο της περιοχής κ. Ρούλα
Βούρδουλα,
O Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶·Ó·ÁÈˆÙ›‰Ë˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 E
OÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÛÙÔ ∂ª¶,
ÙÔ τον άγονο
È‰È·›ÙÂÚ·
Î·È ÙÔ˘˜
•Η κ. Αναστασία Δώριζα .................................................................30 €
έφτασαν
κατά την·Ó‹ÎÔ˘Ó
ανταλλαγή
σε αυτόν
οποία μας συνόδευσε, αφού είχε
κανονίσει
τιςÙÚÂÈ˜
επι- Ô ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
O Î. ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ¶ÂÚÙ¤ÛË˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 E
ÔÔ›Ô
ÌÂ ÙË
ÊÚÔÓÙ›‰·
Î·È ·Ó·ÛÙËÏÒÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô˘ Î. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ∞ÁÁÂτότε
τόπο
από
την πατρίδα
τους που ήταν παραθασκέψεις μας.
•Εις μνήμην
Αστέρη:
OΚωνσταντίνου
Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∑¿ÁÎÔ˜
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 E
ÚÔÛ·ıÂ›
ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ
ﬁÏﬁÔ˘ÏÔ˜,
ﬁˆ˜ Î·È
ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎλάσσια
στηνÎ·È
Προποντίδα.
Τη θαυματουργή
εικόνα
Στο τέλος της εκδρομής μάλιστα,
ευγενής
όπως
Οικογένεια Αστέρη ..........................................................................300 €
∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 E
ÏÔ ÙÔ ÎÙËÚÈ·Îﬁ Û˘ÁÎÚﬁÙËÌ· Î·È ÙÈ˜ ÂÁÎ·‰ÚÔÌÂ›˜.
Ο κ. Σταύρος Ζάγκος ........................................................................50 €
την έσωσε το ’22 η νεωκόρος Μάλαμα Μαυρουδή, η
πάντα, τις ευχαρίστησε ο πρόεδρος του Σωματείου
Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ÏÈ¿˜ °·ÏÏÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜
ƒ·ÓÙÂ‚Ô‡ ÏÔÈﬁÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂﬁÌÂÓË
∏ Î. ∞ÓÙÈÁﬁÓË ªÚÈﬁÏ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 E
οποία
φεύγοντας
από
την
Κίο
την
πήρε
μαζί
της
Απελαθέντων
κ.
Διονύσιος
Αγγελόπουλος
όπως
δεν
•Εις
των προσφιλών
ªÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ §·˘Ú›Ô˘. ∂‰Ò ÔÏÏÔ› ·ﬁ
ÂÎ‰ÚÔÌ‹ Ì·˜. ¶ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ¿Ï- μνήμην∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜
. . . . . . της
. . . .νεκρών:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 E
παρέλειψε να ευχαριστήσει καιÏÔ˘˜
όλους
τους
Η κ. Φαίδρα Σγουρδαίου...................................................................50 €
ÙÔ˘˜ ÂÎ‰ÚÔÌÂ›˜ ·ﬁÏ·˘Û·Ó ÙÔ Î·ÊÂ‰¿ÎÈ
Ô˘
‰ÂÓεκδρομείς
‹Úı·Ó, ÒÛÙÂ Ó· ÚÔ∂È˜ ÌÓ‹ÌËÓ ∞ÚÁ˘ÚÒ˜ ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘
που συμμετείχαν.
ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÈÏﬁÍÂÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îﬁ Î·Ê¤ ÂÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙËÓ ÂÎ‰ÚÔÌÈÎ‹
•Εις μνήμην
Αγγελοπούλου:
∏Αργυρώς
Î. ∞ÁÁÂÏÈÎ‹
∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘ - ™È‰ÂÚ›‰Ë . . . . . . . . . . . .50 E
εκδρομή
Ραντεβού για την επόμενηÌ·˜
εκδρομή
ÛÙÈ·ÙﬁÚÈÔΜονοήμερη
Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ
¯ÒÚÔ.
·Ú¤·.μας!
Ανώνυμος.............................................................................................50 €

∆

Μ

ªÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂÎ‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ

∆

ΨΗΦΙΣΜΑ

Δωρεές

∫¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ﬁÌˆ˜ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Â¤ÏÂΤοÙËÓ
Σωματείο
μας
προγραμματίζει
μονοήμεη
Í·Ó
ÍÂÓ¿ÁËÛË
ÂÓÙﬁ˜
ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ
εκδρομή
το δεύτερο
δεκαήμερο
του Μαϊου.
ÙˆÓ
ÙﬁÙÂ ÌÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ
Î·ıÒ˜
Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈΠληροφορίες
στη
Γραμματεία
τηλ. 210 6424826
‚¿ÏÏÔÓÙ·
¯ÒÚÔ˘.
ªÂ
ÍÂÓ·ÁÔ‡˜ ÏÔÈﬁÓ

∆Ô ¢.™. Â˘¯·ÚÈÛÙÂ› ıÂÚÌ¿

ŒÓ· ÂÎ‰ÚÔÌ¤·˜
Ένας εκδρομέας
∞ﬁ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ¶ÔÏ›ÙË˜,
·Ú. Ê.
541, ª¿ÈÔ˜ 2012
(Εφημερίδα «Πολίτης», Ιανουάριος
2013)

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎﬁ ¶¿ÚÎÔ

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά

ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜
™Ù¿ıË˜
∞Ú‚·Ó›ÙË˜
Υπεύθυνος
Ύλης:⁄ÏË˜:
Στάθης
Αρβανίτης

