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Η σκιά της αντίληψης του επικρατούντος έθνους
και οι σύγχρονες μειονότητες στην Τουρκία:
Η περίπτωση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας
(Κείμενο Ομιλία στο Συνέδριο «Η Σημερινή Κωνσταντινούπολη» 25/5/2013 στην Αθήνα)
ιστορικά παλαιά δογματική αρχή που κληIστορική εισαγωγή
του Νικολάου Oυζούνογλου
ρονομήθηκε από την Οθωμανική εποχή του
Η ανάλυση των γεγονότων της αντιμεΚαθ. Ε.Μ.Π.
“Επικρατούντος Μίλλετ” χωρίς η λέξη Μιλλέτ
τώπισης των μη-Μουσουλμανικών κοινοΠροέδρου του Νέου Κύκλου
να
σημαίνει έθνος αλλά θρησκευτική Κοιτήτων στον 19ο αιώνα και 20ο αιώνα και
Κωνσταντινουπολιτών
νότητα. Πράγματι η αντίληψη αυτή του επιιδιαίτερα της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας
κρατούντος μιλλέτ υπήρξε η κεντρική κρατική ιδεολογία όλη
τόσο από πλευράς ιστορίας όσο και κοινωνικής ανάλυσης έχει
γίνει σε επαρκή βαθμό και είμαστε σε θέση σήμερα να ξέρουμε
την περίοδο της επιθετικής και κατακτητικής στασιμότητας της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1453-1683). Η όλη περίοδος του
την εξέλιξη των γεγονότων που διαδραματίστηκαν μετά από το
Τανζιμάτ – χαρακτηρίζεται από την αλλαγή του καθεστώτος
1923. Ως Οι.Ομ.Κω. όλα τα τελευταία χρόνια στις επετείους
στην επιφάνεια μόνο του καθεστώτος του κυρίαρχου επί των
των Σεπτεμβριανών έγινε προσπάθεια της αντικειμενικής ανάυπό-κυριαρχία λαών. Δύο φορές το Οθωμανικό Κράτος με
λυσης των σκληρών αντιμειονοτικών μέτρων που εφάρμοσαν
φιρμάνια του Σουλτάνου το 1839 και 1856 διακήρυξε την καοι εκάστοτε Κυβερνήσεις της Τουρκίας ιδιαίτερα μετά το 1923.
τάργηση του συστήματος της ανισότητας των Μουσουλμάνων
Επί της ουσίας η κρατική βαθειά ιδεολογία παρέμεινε αναλλοίωτη
ιδιαίτερα μετά από το 1876 τόσο την εποχή της απολυταρχίας
και μη-Μουσουλμάνων. Η δεύτερη φορά είναι μετά από τον
Κριμαϊκό Πόλεμο οπότε αυξάνει η επιρροή της Αγγλίας και
του Σουλτάνου Χαμίτ (η προσπάθεια της αφαίρεσης των
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
Γαλλίας μέσα στην Αυτοκρατορία. Παρόλη την περιορισμένη
θεσμικών δικαιωμάτων 1882), την σκληρή περίοδο των ΝεόÎ
«∂
της επιτυχία για την ισότητα, σήμερα οι αντικειμενικοί παρατουρκων 1908-1919 αλλά και την ακολουθείσα Κεμαλική/μετά
τηρητές συμπεραίνουν ότι η μόνη περίοδος που υπήρξαν βήματα
Κεμαλική περίοδο μέχρι και το 2003. Πρόσφατα οργανώθηκε
στην επικράτηση ενός κράτους νόμου-δικαίου υπήρξε η περίοδος
από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. ένας κύκλος σεμιναρίων “Η Ιστορία
1856-1876 όπου συγκροτούνται συμβούλια των εθνοτήτων με
και ο Πολιτισμός των Ρωμιών της Πόλης”. Η πιο ενδιαφέρουσα
συμμετοχή όλων των Κοινοτήτων. Για πρώτη φορά υπάρχει μια
ερώτηση που τέθηκε από τους παρακολουθούντες ήταν ποια
άνθιση κρατικών ιδρυμάτων με συμμετοχή και μη-Μουσουλμαήταν η ουσία της συστηματικής και αταλάντευτης πολιτικής
νικών Κοινοτήτων. Ο Ελληνικός τύπος αρχίζει να αποτελεί πααφανισμού κατά των μη-Μουσουλμανικών Κοινοτήτων και ιδιράγοντα ανανέωσης όλης της κοινωνίας της απέραντης Οθωαίτερα κατά της Ελληνορθόδοξης μειονότητας. Η απάντηση
μανικής Αυτορκατορίας. Ωστόσο παραμένει το πρόβλημα ότι
είναι ότι εξορισμού οι Κοινότητες αυτές ως μη- αφομοιώσιμες
μεγάλο μέρος της στρατιωτικής και πολιτικής γραφειοκρατίας
μέσω του εξισλαμισμού στο σώμα του Τουρκισμού ορίστηκαν
δεν δέχθηκε την αρχή της ισοπολιτείας επικαλούμενη το
ως “εν δυνάμει εχθροί” ή “εσωτερικοί εχθροί”. Ταυτόσημη
δικαίωμα του “κατακτητή”. Στο τέλος της περιόδου αυτήςη
έννοια και συνυφασμένη με το δόγμα αυτό είναι μια πιο
προσπάθεια εγκαθίδρυση μιας συνταγματικής μονομαχίας είναι
βραχύβια περίπου 1 χρόνο.
Το πρώτο Σύνταγμα
που ºÈÏÔÛÔκαταρτίστηκε
Ì·ı‹Ì·Ù·
µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜
το 1876
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ
Ê αποσύρεται από ισχύ από τον νέο Σουλτάνο Χαμίτ IIμε
πρόφαση την πορεία του Ρώσο- Τουρκικού Πολέμου. Το
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
σύνταγμα αυτό επανήλθε το 1908 αλλά ουσιαστικά δεν εφαρΚαλούνται τα μέλη του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών
μόστηκε ποτέ. Είναι όμως ανάγκη να αναφερθεί ότι στο
την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 6 μ. μ. σε ΤαΣύνταγμα αυτό, το βασικό άρθρο του ορισμού της υπηκοότητας
κτική Γενική Συνέλευση στην έδρα του (Δημ. Σούτσου 46,
ότι παραμένει το πιο προοδευτικό
μέχριÌ.Ã.
σήμερα
σε ›‰Ú˘σχέση με
ÙÔ 330
,¯ÚÔÓÈ¿
Αμπελόκηποι, Τηλ. 210 64.64.270).
τα
Συντάγματα
του
1921/24,
1961
και
1982.
Û
Ημερήσια Διάταξη :
1) Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2) Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης
Γενικής Συνέλευσης.
3) Εκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Απολογισμός ταμειακής διαχείρισης περιόδου
1 Σεπτεμβρίου 2012 έως 31 Αυγούστου 2013.
5) Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6) Εγκριση Ταμειακής διαχείρισης και πεπραγμένων του
Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
7) Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού περιόδου
1 Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Αυγούστου 2014.
8) Ανακοινώσεις, προτάσεις και επερωτήσεις.
Στην φετινή Γενική Συνέλευση του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών συμπεριλαμβάνεται και η εκλογή αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Οικουμενικής
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Επειδή ο αριθμός αντιπροσώπων που θα εκλεγούν είναι ανάλογος με τον αριθμό
των συμμετεχόντων στην Γενική μας Συνέλευση, είναι πολύ
σημαντικό να υπάρξει όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να προσέλθουμε όλοι
μας. Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. σήμερα με τα μέλη Σωματεία της προβαίνει σε πολύ σημαντικές προσπάθειες για τον Ελληνισμό
της Πόλης σε όλα τα επίπεδα τόσο στην κοιτίδα της Ρωμιοσύνης στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Διασπορά. Δεν
πρέπει να λείψει κανένας μας.
Εάν δεν υπάρξει η από το Καταστατικό προβλεπόμενη
απαρτία, η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ,
χωρίς άλλη πρόσκληση, την ΔΕΥΤΕΡΑ 21 Οκτωβρίου
2013 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια
διάταξη και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία όσα μέλη και
αν παρευρεθούν.
Η παρούσα υπέχει θέση ατομικής πρόσκλησης.
Ο Πρόεδρος
Νικ. Ουζούνογλου
Καθ. ΕΜΠ

Ο Γεν. Γραμματέας
Βεν. Κανάκης

Το Σύνταγμα του 1876 την οθωμανική υπηκοότητα:
Στο πρώτο Σύνταγμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο ορισμός του υπηκόου διατυπώνεται ως εξής: “Ανεξάρτητα θρησκείας
ή δόγματος όσοι έχουν δεσμό υπηκόου με το Οθωμανικό
Κράτος ονομάζονται Οθωμανοί χωρίς καμία εξαίρεση. Η υπηκοότητα αυτή αποκτάται ή αποκλείεται σύμφωνα με νόμο. Το
Σύνταγμα αυτό παρέμεινε σε αδράνεια μέχρι τον Ιούλιο του
1908 και επανήλθε με το κίνημα των Νεότουρκων χωρίς όμως
το Κίνημα αυτό να έχει σκοπό να το εφαρμόσει το Σύνταγμα.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από το άρθρο του έκφραση
στο τύπο των Κομιτάτου Ε&Π ΧουσεϊνΤσαχίτ (Γιάλτσιν) με το
τίτλο “ΜιλλέτιΧακίμε” όπου ευθαρσώς και ανοιχτά καλούσε
τις μη-Μουσουλμανικές Κοινότητες σε υποταγή προς το κυρίαρχο
Μιλλέτ-Έθνος μέσα στο άγχος του την επερχόμενη εκλογή ότι
στα αστικά κέντρα θα μειοψηφήσουν σε αριθμό οι Μουσουλμάνοι
Υποψήφιοι. Πρέπει να πούμε ότι Χ.Τζ.Γιάλτσιν αποτέλεσε την
αιχμή του δόρατος της πολιτικά υποκινούμενης βίας μέχρι και
τη δεκαετία του 1950. Ο αναφερόμενος δημοσιογράφος υπήρξε
ο ηθικός αυτουργός πολιτικών δολοφονιών όπως το 1909 του
διαπρεπούς δημοσιογράφου Χασάν Φεχμί αλλά και του Αχμέτ
Σαμίμ στενού συνεργάτη του Έλληνα Βουλευτή Παντελή
Κοσμίδη. Ο ίδιος ο Χ.Τζ. Γιάλτσιν υπήρξε ο ηθικός αυτουργός
του πογκρόμ κατά της αριστερής εφημερίδας Ταν της Σαμπίχα
Σερτέλ το 1946. Αναφέρουμε τα γεγονότα αυτά για να δειχθεί
η πρακτική της Νέο-τουρκικής ιδεολογίας που κυβέρνησε την
Τουρκία από το 1908 μέχρι και πρόσφατα.
Τα Συντάγματα που καθιερώθηκαν στην Τουρκία στη συνέχεια
διαπιστώνει κανείς ολοένα και περισσότερα ολισθαίνουν σε
μία εθνικιστική κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό είναι ο ορισμός
στο Σύνταγμα το 1961 ο ορισμός του Πολίτη που δηλώνει ότι :
“Όποιοι έχουν δεσμό υπηκοότητας με το τουρκικό κράτος είναι
τούρκοι” και στη συνέχεια ορίζειότι όποιοι γεννιούνται από
Τούρκο πατέρα και μητέρα είναι Τούρκοι. Αν ο πατέρας είναι
ξένος και η μητέρα τούρκισα η απόκτηση υπηκοότητας καθορίζεται
με νόμο. Στο σύνταγμα του 1982 παραμένει ο ίδιος ορισμός που
αντικατοπτρίζει την επιβολή της αντίληψης του Επικυρίαρχου
Έθνους.
Πλήθος νόμων της περιόδου 1923- μέχρι σήμερα επιβάλουν ότι
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
* Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013
Κτήμα Τατοϊου – Λίμνη Μπελέτσι
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών διοργανώνει
επίσκεψη και ξενάγηση
στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοϊου
Î·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÏ¤Γεύμα στην περιοχή και στην συνέχεια βόλτα
Ù
στην λίμνη Μπελέτσι
Πληροφορίες
συμμετοχή:ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘
È·ÙÚÈÎ‹˜.και
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Στην Γραμματεία
: 210 64.64.270
‰
Λένα Αναπνιώτη : 6972889795
*******

* 11 – 14 Οκτωβρίου 2013
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών διοργανώνει
4 ήμερη Εκδρομή στην Ηπερο
«∂εκδρομές
με διαμονή στα Ιωάννινα και με πολλές
στα χωριά Δυτικού Ζαγορίου :
Αρίστη, Μικρό – Μεγάλο Πάπιγκο,
στα Τζουμέρκα: Μονή Κηπίνας, Καλαρύτες, Συράκο
Eπιστροφή από Μέτσοβο
Αναλυτικό πρόγραμμα στο επόμενο δελτίο
και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας
www.enokon.gr
Συμμετοχή μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2013
Πληροφορίες:
Στην Γραμματεία : 210 64.64.270
Λένα Αναπνιώτη : 6972889795
210 64.64.270
ºÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡
™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜
ÛÙÔÓ
§
6972889795

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

Κεντρική Εκδήλωση Σεπτεμβριανών
Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013
Ωρα έναρξης 10.00 π.μ.
«Οι προτάσεις της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
για αποκατάσταση και επανόρθωση
της Ρωμιοσύνης της Πόλης
από την Κυβέρνηση της Τουρκίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
θα παραμείνει κλειστό λόγω διακοπών
από 29/7/2013 έως 31/8/2013
Σας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι

Î·È ªÂÁ·ÏÔÛ¯ÔÏÈÙÒÓ
όσοι είναι μη- Τούρκοι αν και πολίτες της Τουρκίας, δεν τους επιτρέπονται να έχουν ίδιαÛδικαιώματα με τους ακραιφνείς Τούρκους.
Αυτή είναι η επίσημη στάση του Συστήματος, ενώ η διοικητική
πρακτική είναι πολύ πιο ευρεία κατά τον Μη – Μουσουλμανικών
Μειονοτήτων. Είναι κυρίως η μεθόδευση της αποδυνάμωσης των
θεσμών, τρομοκράτησης των μη-Μουσουλμανών πολιτών και όλα
τα συνακόλουθα μέτρα. Εξάλλου σήμερα πλήθος αρχειακών έγγραφων δείχνουν το σχέδιο του Κομιτάτου Ένωσης και Προόδου
(1908-1919) και των διαδόχων τους Κεμαλικών (1919-2003) ότι
ήταν οι μη- Μουσουλμάνοι εξ ορισμού
είχαν
καταταγεί
στην καÒÚ·
19.30
- 21.00
τηγορία των αφομοιώσιμων πληθυσμών και επομένως θα έπρεπε
να Û
τερματιστεί με οποιοδήποτε τρόπο η φυσική τους παρουσία.
Το στρατηγικό σχέδιο ήταν οι μη-Μουσουλμανικοί πληθυσμοί να
παραμείνουν σε ποσοστό μικρότερο του 5% ενώ οι Μουσουλμάνοι
αλλά μη-Τούρκοι (όπως οι Κούρδοι, Τζερκέζοι, Λαζοί κτλ.) να
περιοριστούν σε 10% ώστε να εκτουρκιστούν μέσα στον γενικό
πληθυσμό των Τούρκων.

Συνέχεια στη σελίδα 2
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ΝΕOΣ ΚΥΚΛOΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΥΠOΛΙΤΩΝ

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Την Μ. Τετάρτη 1 Μαϊου 2013 πραγματοποιήθηκε, από το Τμήμα Κυριών του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών στην έδρα
του, η καθιερωμένη διανομή του Πασχαλινού 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.
3.000 ευρώ
Ο κ. Μάριος Δαλέζιος
Από 300 ευρώ
Τα τέκνα Φερενίκη, Αθανάσιος
και Ειρήνη Οικονομίδου, εις μνήμην της μητρός τους Φανής Οικονομίδου
Η κ. Αριστέα Πιαλοπούλου
Ο κ. Ανέστης Πιαλόπουλος
250 ευρώ
Ο κ. Παύλος Βαφειάδης
190 ευρώ
Οι διαμένοντες στην πολυκατοικία της οδού Δημ. Σούτσου 48,
Αμπελόκηποι, Αθήνα, εις μνήμην
της Ελλης Ξανθοπούλου
150 ευρώ
Η κ. Φερενίκη Οικονομίδου
Από 100 ευρώ
Ο κ. Τηλέμαχος Κακούρης
Ο κ. Χρήστος Πανταζίδης
Η κ. Αλίκη Χαροκόπου εις μνήμην
της θείας της Φανής Οικονομίδου
Ο κ. Κων/τίνος Σαρίδης εις μνήμην των γονέων του και της συζύγου του Αικατερίνης
Η κ. Ρέα Δεϊρμεντζόγλου
Η κ. Κυβέλη Μιτέκο
Η κ. Αναστασία Καπισίζογλου
Ο κ. Γεώργιος Συριανός εις μνήμην Γεωργίου Νασταντινίδη
Η κ. Δέσποινα Λαπατά
Η κ. Σοφία Βαξεβανοπούλου
Η κ. Βασιλική Εγγονοπούλου

Η κ. Ιωάννα Ανδρεάδη
Η κ. Ευαγγελία Ιωαννίδου
Ανώνυμος
Η κ. Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου
Η κ. Μαρίνα Θεοφανοπούλου
Ο κ. Χρήστος Τσομπάνογλου
Η κ. Δώρα Ιπεκτσή
Ο κ. Ηρακλής Ρεσσόπουλος
Η κ. Φωφώ Χρυσοπούλου
Η κ. Αννα Χριστοφορίδου
Η κ. Αγγελική Αντωνιάδου Σιδερίδου
Ο κ. Σταμάτιος Παπαμανωλάκης
Η κ. Σοφία Θωίδου
Η κ. Ισμήνη Κοντζόγλου
Ο κ. Νίκος & Ελένη Παναγιωτίδου
Ο κ. Γιώργος Παυλίογλου
Ο κ. Περικλής Παπαδόπουλος
(οδοντίατρος)
Από 40 ευρώ
Η κ. Ινεπέκογλου
Η κ. Ναταλία Μιχαηλίδου
Από 30 ευρώ
Η κ. Αναστασία Φράγκου Τερζόγλου εις μνήμην των γονέων της
Ο κ. Αρτέμιος Πετρίδης (οδοντίατρος)
Ο κ. Αντώνης Κρητικός
Ο κ. Δημήτριος Μιχαηλίδης
Ο κ. Α. Κοσμίδης
Η κ. Ευανθία Βλαχοπούλου
Η κ. Μαρίνα Σακοπούλου
Ο κ. Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Η κ. Ελένη Καλαϊτζή
Η κ. Ελένη Αϊβάτογλου
Ο κ. Αλέξανδρος Μαζαράκης
Ο κ. Γεώργιος Αντωνιάδης
Η κ. Τασούλα Τοσσοπούλου
Ο κ. Γεώργιος Χατζέτογλου
Ο κ. Νίκος & Ζωή Καμπούρογλου

70 ευρώ
Η κ. Αγάπη Καρακατσάνη
Ο κ. Σίμος Ατλαμάζογλου

Από 25 ευρώ
Ο κ. Ευθύμιος Τσομπάνογλου
Η κ. Σμαρώ Μεφοπούλου
Ο κ. Μιχάλης Σεραφειμόπουλος

Από 50 ευρώ
Ο κ. Δημήτριος Τρυφερίδης εις
μνήμην των γονέων του Αννας &
Στεφάνου Τρυφερίδη
Ο κ. Ιωάννης Κυμπρίτης
Ο κ. Στέλιος Ροϊδης
Ο κ. Ερμής Ιωαννίδης
Η κ. Εφη Χρηστίδου
Ο κ. Δημήτριος Κατρανίδης

Από 20 ευρώ
Η κ. Νίκη Χατζάτογλου
Ο κ. Νικόλαος Μπαλής
Η κ. Αννα Βιδάλη Δημητριάδη εις
μνήμην Σοφοκλή & Μαρίας
Η κ. Αννα Βιδάλη Δημητριάδη εις
μνήμην Γεωργίου & Χριστίνας
Η κ. Βασιλική Σταμάτη εις μνήμην Ρήγα, Σοφίας, Γεωργίου και

Στεφάνου
Η κ. Εφη Παπαδοπούλου
Ο κ. Ηλίας Μαυρόπουλος
Ο κ. Κων/τίνος Γιουβάνογλου
Η κ. Ελλη Κερν
Η κ. Νεφέλη Παυλίδου
Η κ. Αικατερίνη Σαράντη
Η κ. Σουζάνα Μισκάλα Αντωνιάδη
Ο κ. Κοσμάς Ντουγιουντζόγλου
Η κ. Βίλμα Βιτάλη
Η κ. Αγλαϊα Κωνσταντινίδου
Κλουκίνα
Η κ. Αλκμήνη Ζαρβάνου
Ο κ. Γιάννης Χατζόπουλος
Η κ. Δόμνα Τοπούζογλου
Η κ. Ευδοξία Καπρή
Από 15 ευρώ
Η κ. Ασλάνογλου
Η κ. Νίκη Αεράκη
Η κ. Ευαγγελία Αλεπού
Από 10 ευρώ
Η κ. Ολγα Κόγια
Η κ. Γαρυφαλλιά Ακοκαλίδη
Η κ. Λ. Σεργιοπούλου
Η κ. Αννα Κούτρα
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.» 36 κιλά μακαρόνια
Η Εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ»
100 κιλά αλεύρι
Ο κ. Δημήτριος Μπουρτζουκλής
110 πακέτα (του ½ κιλού) μακαρόνια
Aνώνυμος διάφορα τρόφιμα
Για το Καστρίτσειο Μουσείο
προσέφεραν :
Ο κ. Μάριος Δαλέζιος......2.000 €
Για το Κοσμέτειο Ιδρυμα
προσέφεραν
(από τον Οκτώβριο 2012) :
Ο κ. Άκης Αμασλίδης..........200€
Η κ. Νούλα Ροδάκη (ΗΠΑ)..360€
Η κ. Μπατινάκη Αναστασία εις

μνήμην Δόμνας Σαμίου.......50€
Ο κ. Γιάννης Δογάνογλου (Καναδάς)..................................732€
Η κ. Νούλα Ροδάκη (ΗΠΑ)..360€
Ο κ. Χάρης Δημόπουλος
(ΗΠΑ)...................................37€
Η κ. Αναστασία Λυπαρίδη
(ΗΠΑ)...................................37€
Η κ. Νούλα Ροδάκη (ΗΠΑ)..300€
Ο κ. Παναγιώτης Γεωργόπουλος
στην μνήμη του αδελφού του Θεοδώρου................................100€
Από τον Καναδά και τις ΗΠΑ οι
Κωνσταντινουπολίτες το συνολικό ποσό 1477 ευρώ
που επιμερίζεται ως εξής :
Fillitsa Apostolopoulos......200 $
George Kalamaris..............200 $
Lucy Grigoriadis................100 $
Kaiti Kantzi-Erslik.............100 $
Kaiti Hurmuzi....................100 $
Anna Kandioti....................100 $
Effi Papadopoulou................25 $
Costas Misthios...............1.175 $
Άννα Τσαμπαρλίδου..............50€
Βένος Ζαχαριάδης.................20€
Ανέστης Καλντιρμζίογλου....20€
Φιλίτσα Αποστολοπούλου....40€
Ρωμύλλος Τζενέτογλου........50€
Νικόλαος Ουζούνογλου......500€
Στη μνήμη της Ολυμπίας
Καραγιώργη προσέφεραν :
Η κ. Αγγελική Κεχαγιόγλου..20€
Η κ. Γαρμίλα Λάσκαρη........20€
Η κ. Ρήτα Ζέλιτζ..................20€
Η κ. Καίτη Ζέλιτζ.................20€
Η κ. Φιλίτσα Αποστολοπούλου....50€
Η κ. Νούλα Ροδάκη...........200€
Η κ. Ντίνα Καραγιώργη
Ροδάκη................................400€
Το Δ.Σ. του Νέου Κύκλο
Κων/πολιτών και του
Κοσμετείου Ιδρύματος
καθώς επίσης και οι συμπολίτες
μας του Οίκου του Κωνσταντινουπολίτη ευχαριστούν θερμά
όλους τους χορηγούς.

Η σκιά της αντίληψης του επικρατούντος έθνους
και οι σύγχρονες μειονότητες στην Τουρκία
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Οι πρόσφατες εξελίξεις
Πρέπει να τονιστεί ότι ανεξάρτητα από την επικράτηση του δόγματος του επικυρίαρχου έθνους, το Σύνταγμα του 1961 για πρώτη
φορά έφερνε μέτρα για δημιουργία δομών κράτους νόμου τα οποία
όμως ποτέ δεν εφαρμόστηκαν για τις ισχνές πλέον μη-Μουσουλμανικές
Κοινότητες,αλλά άνοιξαν κάποιο περιθώριο να ακουστούν αντιαπολυταρχικές αντιλήψεις, χωρίς βέβαια να χαθεί η επιβολή της
Κεμαλικής Ιδεολογίας. Η ισχυροποίηση του στρατιωτικού Κατεστημένου συντελείται ιδιαίτερα μετά το κίνημα του 1971, την
κατάληψη του βορείου Τμήματος της Κύπρου και βέβαια το κίνημα
του 1980. Το Σύνταγμα του 1982 που καταρτίστηκε από την σκληρή
δικτατορία του στρατηγού Εβρέν αποτελεί από τα πλέον απολυταρχικά
σε επίπεδο ιδεολογίας σύνταγμα διεθνώς αφού επιβάλει άρθρα
που δεν μπορούν όχι μόνο να τροποποιηθούν αλλά και δεν μπορεί
καν να προταθεί η αλλαγή τους δείχνει τον βαθμό της αντιδημοκρατικής αντίληψης. Αν και τα τελευτία δύο χρόνια η παρούσα Κυβέρνηση του Ρ.Τ. Ερντογάν έχει συγκροτήσει επιτροπή που συζητεί
την αλλαγή του Συντάγματος είναι αμφίβολο αν θα γίνει κάτι
τέτοιο όπως δείχνουν οι εξελίξεις.
Σ’ όλη τη διάρκεια από το 1923 αλλά ιδιαίτερα μετά από το 1950
η αντίθεση μεταξύ της Κεμαλικής Ελίτ και της παραδοσιακής Ισλαμικής πλειοψηφίας είναι εμφανής με περιόδους μεταβαλλόμενης
έντασης. Είναι όμως σίγουρο ότι μόλις μόνο πρόσφατα η Ισλαμική
πλειοψηφία επέτυχε να επικρατήσει σ’ ένα σημαντικό τμήμα του
κρατικού μηχανισμού και εν μέρει μόνο στον έλεγχο της οικονομίας
της χώρας, χωρίς βέβαια αυτό να έχει οριστικοποιηθεί. Μέσα στο
πλαίσιο αυτής της αντιπαραθέσεις από τα μέσα της δεκαετίας του
1980 εμφανίζεται και ένας τρίτος παράγοντας η μεγάλη μειονότητα
που εθεωρείτο ως αφομοιώσιμη το γνωστό Κουρδικό ζήτημα που
καθορίζεται τις εξελίξεις την τελευταία περίοδο.
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι μέσα σ’ αυτό το κλίμα των στρατηγικής

φύσεως συγκρούσεων έχουμε εκτροπές από τις αρχές λειτουργίας
ενός κράτους νόμου από πολλές πλευράς που φαίνονται ξεκάθαρα
αν θυμηθούμε τις υποθέσεις: Σουσουρλούκ, Οι δραματικές εξελίξεις
στην νοτιοανατολική Τουρκία, το δίκτυο της Εργκενεκόν και όλα
τα παρεμφερή και το κυριότερο οι πολιτικές δολοφονίες πολιτών
από άγνωστους θύτες που έχει αναφερθεί επίμονα ότι υπάρχει με
κρατική ανάμιξη σε ανώτατο επίπεδο τις δεκαετίες 1980 και 1990.
Η παρούσα ηγεσία της χώρας του Κόμματος της Ισλαμικής παράταξης, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2003, φαίνεται ότι
έχει καταλαβαίνει τα αδιέξοδα της συνεχούς απομάκρυνσης από
Κράτος νόμου και τις συνέπειες που έχει και με συστηματικό τρόπο
ότι έχει προσπαθήσει να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων χωρίς
βέβαια να ελπίζει κανείς εύκολα να εγκαταλείπονται δόγματα σε
μια ισχυρή κρατική παράδοση όπως της προκείμενης περίπτωσης.Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι διαδικασίες προετοιμασίας
του νέου συντάγματος στο καίριο άρθρο περί ορισμό του “υπηκόου”
είναι σε αδιέξοδο. Πάντως εξίσου σημαντικό ζήτημα με την προσπάθεια εισαγωγής ενός σύγχρονου συντάγματος που θα εναρμονίζεται με το διεθνές πλαίσιο δικαιωμάτων του ανθρώπου, το ζήτημα
των υπηκοοτήτων είναι το σοβαρότερο θέμα της αποκατάστασης
των θεμάτων που αφορούν άμεσα την συμπεριφορά ενός αυταρχικού
κράτους που παρά τους δικούς του νόμους εφάρμοσε διακρίσεις
και βίαιες μεθόδους κατά των δικών της πολιτών. Αυτό είναι το
καίριο ζήτημα που προσπαθεί η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών να προβάλει. Το καίριο ερώτημα είναι το εξής:
«Τί σημαίνει στην περίπτωση που η Τουρκία μετατρεπόταν σ’ ένα
υποδειγματικό κράτος νόμου και δικαίου – κάτι που είναι ευχή
όλων των θυμάτων πιστεύω – αν δεν υπήρχε η μέγιστη δυνατή αποκατάσταση και δικαίωση των θυμάτων;». Και δεν μιλάμε μόνο για
συγνώμη που σε κάποιο βαθμό έχει γίνει εν μέρει από τη παρούσα
πολιτική ηγεσία και περισσότερο από τους διανοούμενους που
ζουν στην Τουρκία, αλλά για ουσιαστικά μέτρα αποκατάστασης
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ΑΣΤΙΚOΣ OΙΚOΔOΜΙΚOΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜOΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΥΠOΛΙΣ» Σ.Π.Ε.
Τηλ. 210 64.64.270 – FAX 210 64.37.002
Στις 24 Απριλίου 2013 συνεδρίασε η Επιτροπή του Κτηματολογίου επί της Αίτησης Διόρθωσης που είχαμε καταθέσει για το τμήμα της έκτασής μας που ανήκει στο
Κτηματολόγιο Πικερμίου . Αν και προβλέπεται από τις διαδικασίες να ενημερωνόμαστε δώδεκα μέρες πριν την συνεδρίαση , δυστυχώς δεν είχαμε καμμία ειδοποίηση για την
παρουσία μας . Επ’αυτού υποβάλαμε στην Επιτροπή , μέσω
του δικηγορικού μας γραφείου , ένσταση διαμαρτυρίας ζητώντας να επαναλειφθεί η συνεδρίαση προκειμένου να αναπτύξουμε τις θέσεις μας επί της αίτησης διόρθωσης που
είχαμε υποβάλλει . Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε
με τον πρόεδρο της Επιτροπής μας διαβεβαίωσε ότι δεν
ήταν απαραίτητη η παρουσία μας δεδομένου ότι ήμασταν
εμείς που είχαμε καταθέσει την αίτηση διόρθωσης και άρα
είχαν όλα τα δικαιολογιτικά που απαιτούνται . Η απόφαση
της Επιτροπής αναμένεται να ληφθεί τέλει Ιουνίου .
Μετά την ενημέρωση και οδηγίες που είχαμε από την Γενική Δ/νση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σύμφωνα με το
άρθρο 39 του Ν.4030/2011 οι υπάρχοντες Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.1667/86 “Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις” . Ως γνωστό το σημερινό μας
καταστατικό είναι εναρμονισμένο με το Π.Δ. 93/87 περί Οικοδομικών Συνεταιρισμών ενώ ο Ν.1667/86 αναφέρεται
στούς Αστικούς Συνεταιρισμούς . Σε αυτή τη φάση τόσο το
Διοικητικό Συμβούλιο όσο και το δικηγορικό γραφείο του
κ. Γ.Πάζα ασχολούνται με την τροποποίηση του καταστατικού του συνεταιρισμού μας . Οταν ολοκληρωθεί ,θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου τα μέλη να
αποφασίσουν για τα άρθρα του νέου καταστατικού .
****
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.

Μαθήματα – Σεμινάρια
Βυζαντινής Φιλοσοφίας
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή, για δύο συνεχόμενα έτη,
των μαθημάτων – σεμιναρίων Βυζαντινής Φιλοσοφίας,
στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του
Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών, το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 θα διεξαχθούν μαθήματα Βυζαντινής Λογοτεχνίας, που θα περιλαμβάνουν τις εξής
ενότητες:
1.Ρητορική
2.Επιστολογραφία
3.Φιλολογία
4.Ποίηση
5.Ιστοριογραφία – Χρονογραφία
6.Αστρονομία (κείμενα)
7.Δίκαιο (κείμενα)
8.Λεξικά
9.Επιγράμματα κ.λ.π.
Για εγγραφές και πληροφορίες στην Γραμματεία
του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών,
Τηλ. 210 64.64.270.
Επίσης, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος ως εισηγητές
σε κάποια από τις παραπάνω ενότητες ή σε συναφές
θέμα, ας επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη των μαθημάτων Δρ. Αιμιλία Ξανθοπούλου
(e-mail: emyxanth@yahoo.gr).

ΝΕOΣ ΚΥΚΛOΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΥΠOΛΙΤΩΝ
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ΕΚΔOΤΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝOΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ:
N. OYZOYNOΓΛOY

ΥΠΕΥΘΥΝOΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ:
Ν.Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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www.enokon.gr • e-mail: enokon@otenet.gr

Ενώ στην Ελλάδα….
Οι «μαυρισμένες» Οθόνες της (άλλοτε) ΕΡΤ
… «μετέτρεψαν» μέχρι και την Κυβέρνηση, από τρικομματική, σε δικομματική ! ...
***

Στην Νέο-Οθωμανίζουσα, ωστόσο (αλλά και … εξαιρετικά εύφλεκτη) Γειτονική μας Τουρκία…

Το «φάσμα» και της …αγχόνης, ακόμα
του Αντνάν Μεντερές…
…διαμηνύεται, ήδη, τώρα – από «φωνές αντίπαλες» – προς τον Πρωθυπουργό Ρ. Ταγίπ Ερντογάν !

• Που βιώνει τις πιο κρίσιμες στιγμές της πολιτικής καριέρας του!...
***

Όμως, και ένα μοναδικής
Γράφει ο
ΔΗΜOΣΙOΓΡΑΦOΣ
- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Γ. Μ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ

σπουδαιότητας ερώτημα:
–Τί, ακριβώς, έκανε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, να
απευθυνθεί και προς τον Πρόεδρο Ομπάμα, σε προσπάθειά
του αποτροπής σοβαροτάτου, τότε, κινδύνου κατά της ζωής του
Προκαθημένου της Ορθοδοξίας;…

*****

Με σκέψεις έντονου – και πάλι – προβληματισμού, αναφορικά
προς όσα διαδραματίζονται, πρωτίστως βέβαια, στη Χώρα μας,
αλλά και όχι μόνον, γράφονται, τώρα, οι γραμμές αυτές…
Σε ώρες, μάλιστα, παροξυσμού, που δεν παύουν να τον προδίδουν:
•Στη μεν Ελλάδα, οι «μαυρισμένες» οθόνες της μέχρι πρόσφατα Τηλεόρασής της, της ΕΡΤ! Γεγονός καθόλου άσχετο με
την ραγδαία μετατροπή και της Κυβέρνησής της, από τρικομματική (με 167 έδρες στην Βουλή), σε δικομματική (με 153 – προς
το παρόν – μόνον έδρες). Και με προβλέψεις ότι, η «μικρότερης» πλέον αντοχής, νέα Κυβέρνηση, θα έχει ακόμα μεγαλύτερες και απ’ την προηγούμενη, δυσκολίες στην ορθή
αντιμετώπιση των τόσο κρίσιμων και δυσεπίλυτων προβλημάτων μας…

Ας ευχηθούμε, οι προβλέψεις αυτές, να μην βγούνε αληθινές!

Τριγμοί στην Πρωθυπουργική του καριέρα…
•Στην γειτονική μας Τουρκία, εξ άλλου…
–Απ’ τις αρχές του μήνα αυτού, δεν υπήρξε πόλη ή περιοχή,
στην οποία, οργανωμένα πλήθη οργισμένων πολιτών να μην
είχαν συγκρουσθεί με την πάνοπλη (και αδίστακτη στις εξοντωτικές αντεπιθέσεις της) Αστυνομία – την απόλυτα πιστή προς
τα κελεύσματα του Πρωθυπουργού Ρ. Ταγίπ Ερντογάν, που
προφανώς περνάει τις δυσκολότερες στιγμές της Πολιτικής του
καριέρας…
Και με όλους, βέβαια, τους κινδύνους, που συνεπάγεται και
η παραμικρότερη ακόμα αστοχία του στις (…αντιδημοκρατικές
– φευ!) αποφάσεις του…
Γιατί, θα … «αναβίωνε» τότε – όπως αντίπαλες φωνές του
διαμηνύουν – και το «φάσμα», ακόμα, της …αγχόνης του Αντνάν
Μεντερές – του πρωταίτιου των «Βανδαλισμών» της 6-7ης Σεπτεμβρίου 1955 (και της αρχής του ξερριζωμού της Ομογένειας
απ’ τις μακρόχρονες Εστίες της, στην Πόλη)…

Πλησιάζουν, μέχρι τώρα, τις οκτώ χιλιάδες οι τραυματίες,
ενώ ανομολόγητοι δεν παύουν να είναι, προφανώς, και οι νεκροί (που ωστόσο οι επίσημες πηγές τους αριθμούν σε…4).

Ας θυμηθούμε, όμως, ωστόσο, ακόμα και το ότι, στην ίδια

επίσης χρονική περίοδο, στην κυριολεξία φλέγεται και ολόκληρη η νοτιοανατολική, η εκτός των Τουρκικών συνόρων, περιοχή, με των Κουρδικών πληθυσμών τα εδάφη, τόσο της Συρίας
(όπου οι πολύ γνώριμες πολεμικές αναμετρήσεις), όσο όμως και
του Ιράκ, στην σχετική εκ του οποίου ειδησεογραφία ας σταθούμε για λίγο:
Όταν το δόγμα κλονίζεται από αιρέσεις!

Χίλιοι άνθρωποι χάθηκαν, εκεί, μέσα σε ένα μήνα, από το
γεγονός ότι τόσον η «Αλ Κάιντα», όσον και Σουνιτικές εξτρεμιστικές ομάδες, συχνά στοχεύουν και πυροβολούν σε (μη ομονοούντες με εκείνους) Σιΐτες!
Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι και η ταυτόχρονη, επίσης, πληροφορία, ότι:
–Σε τζαμί Σιϊτικό του χωριού Σαμπάα αλ Μουρ, βόρεια της
Βαγδάτης, ανατινάχθηκε καμικάζι, σκοτώνοντας 14 και τραυματίζοντας 32 άλλους προσευχόμενους πιστούς!...
Είναι, λοιπόν, ανάγκη να υπενθυμίσουμε τώρα και το ότι:

–Παραλλαγή του Σιϊτισμού, αποτελεί, επίσης, ως θρησκευτική αίρεση, και ο Αλεβισμός! Ο οποίος, αριθμώντας περί τα 20
και πλέον εκατομμύρια («καταπιεζόμενων» δε), και στην Γείτονα, πιστών οπαδών του, δεν παύει να αποτελεί και ένα Μείζον
– αμέσως μετά το Κουρδικό – εσωτερικό πάντοτε πρόβλημα της

Νέο-Οθωμανίζουσας Τουρκίας, στην οποία εξακολουθεί να επικρατεί το Σουνιτικό δόγμα…
Οι δε Αλεβίδες (οι μετέχοντες επίμονα και στις διαδηλώσεις),
αξιώνουν την πλήρη αναγνώριση της θρησκευτικής και κοινωνικής ιδιαιτερότητάς τους!...
Άλλωστε, Αλεβής είχε δηλώσει, μάλλον πρόσφατα, ότι είναι,
και αυτό ακόμα ο κ. Κ. Κιλιτσντάρογλου, ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης στην Τουρκία!

*****

Αλλά τώρα, όμως, ας προσέξουμε όλοι, σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, και την ακόλουθη, την ακρότατα σοβαρή πληροφορία.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος:
«Δεν φοβούμαι να με σκοτώσουν»!
Την οποία, παραθέτω σχεδόν αυτούσια, όπως ήταν έτοιμη να
δημοσιευθεί τότε που συνέβη το αναγραφόμενο πρόσφατο γεγονός:

Μετά την αποκάλυψη σχεδίου δολοφονίας του,

(στις 29 Μαΐου, Επέτειο της Αλώσεως!)…
Ενώ, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος,
έσπευσε να ζητήσει
τις «καλές υπηρεσίες» του Προέδρου Ομπάμα!
•Τί επικαλείται ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
•Και ποιό Ιστορικό γεγονός υπαινίσσεται;

*****

Με την ενδεικτική δήλωση που είχε κάνει ο Παναγιώτατος
Βαρθολομαίος Α’, πριν από λίγες εβδομάδες (στις 11/5/2013),
όταν εκυκλοφόρησε η πληροφορία ότι είχε αποκαλυφθεί και
σχέδιο δολοφονίας του την 29η Μαΐου (επέτειο της Αλώσεως),
με στόχο και την ανατροπή της Κυβέρνησης Ερντογάν (μετά
από επέμβαση του Στρατού), θα αρχίσω το σημείωμά μου αυτό.
–Δεν φοβούμαι να με σκοτώσουν, είχε πει ο Παναγιώτατος
– απαντώντας σε σχετική ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου –
γιατί, πρωτίστως, έχω την πίστη μου στον Θεό! Εμπιστεύομαι,
δε – πρόσθεσε – και τα μέτρα που παίρνουν οι τουρκικές Δυνάμεις Ασφαλείας…

επιστολή, που είχε σταλεί σε εισαγγελέα της Άγκυρας, οπότε
και επελήφθη η αστυνομία. Η οποία, αρχικά, εντόπισε ως υπόπτους, 3 άτομα, εκ των οποίων το ένα συνελήφθη (αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερο)…

Αλλά, ωστόσο όμως, πολύ πέραν και όλων των λοιπών προαναφερομένων, προκύπτει, επί πλέον, και το ότι:
•Αυτό το δολοφονικό σχέδιο κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη (και όχι μόνον), δεν ήταν, όμως, το πρώτο!...
Η δολοφονική, εναντίον του, επίθεση ήταν ήδη προσχεδιασμένη να γίνει μετά από τους 4 γνωστούς φόνους που πρόσφατα
είχαν προηγηθεί:
Συγκεκριμένα, δε:
•Του Αρμενικής καταγωγής δημοσιογράφου Ντικ Χραντ
(19/1/2007), του Ρωμαιοκαθολικού ιερέα Αντρέα Σαντόρο
(5/2/2006 στον Πόντο) καθώς και των δύο άλλων Χριστιανών,
στη Μαλάτεια…
*****

Δικαιολογημένη, στο έπακρο, λοιπόν, παραμένει και η κάθε
μορφής ανησυχία!
Οι δε ευχές όλων, είναι, τώρα, τα μέτρα προστασίας του
Προκαθημένου της Ορθοδοξίας, να διασφαλίζουν με κάθε αδιατάρακτη πληρότητα το πολλαπλά δραστήριο Πνευματικό του
Έργο, στις τόσο δύσκολες σημερινές συνθήκες και τους τόσο
χαλεπούς, επί πλέον, καιρούς!

*****

Στην φλεγόμενη τώρα Αίγυπτο

Κλείνοντας όμως τώρα το άρθρο αυτό, αναγκαστικά θα
επικεντρώσω την προσοχή μας και στα εξαιρετικά κρίσιμα και εμφυλιοπολεμικού (φευ) χαρακτήρα αιματηρά γεγονότα που διαδραματίζονται στην φλεγόμενη Αίγυπτο!
Και που προλειαίνουν, βέβαια – ταυτόχρονα πάντοτε με
εκείνα της Συρίας αλλά και της Τουρκίας – έναν σοβαρότατο κίνδυνο καθολικής ανάφλεξης στην Ανατολική Μεσόγειο – όπου
και η Κύπρος και όπου ακόμα και τα Ελληνογενή Πατριαρχεία
Αλεξανδρείας-Πάσης Αφρικής, Ιεροσολύμων, καθώς και εκείνο
της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά (της ηλικιακά ταυτόχρονης με
την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως)
Οι δεκάδες των ιστορικών αιώνων στο πολυτάραχο πέρασμά τους, …τα διεφύλαξαν.
Οι ευχές μας, ας είναι, λοιπόν, να μην παύει να υπάρχει
και η …εξ ύψους προστασία, που προφανώς δεν είναι άσχετη με
τα νάματα του Ελληνο-Χριστιανικού πολιτισμού που εκπέμπουν και διαφυλάτουν!...
Η σκιά της αντίληψης του
επικρατούντος έθνους και οι
σύγχρονες μειονότητες στην Τουρκία
Συνέχεια από τη σελίδα 2

νέδεε τον επικείμενο τότε Εορτασμό της εφετινής 560ης Επετείου
της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, (την 29η Μαΐου), και με
ταυτόχρονη επίσης δολοφονία του Οικουμενικού Πατριάρχη!...
(που θα συνοδευόταν από επιθέσεις και σε άλλους κληρικούς,
σε Ναούς αλλά και σε …Τζαμιά!).
–Η μεγάλη, δε, αναταραχή που ενδεχόμενα θα επακολουθούσε, θα παρείχε – όπως αναμενόταν – τη δυνατότητα και της
άμεσης επέμβασης του Στρατού, με συνέπεια και την ανατροπή
της Κυβέρνησης Ερντογάν…

και θεραπείας κατά των μη-Μουσουλμανικών Κοινοτήτων και
περισσότερο από όλες προς την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα σύμφωνα με τον ορισμό της Συνθήκης της Λωζάννης.
Για να μιλήσουμε συγκεκριμένα και να μην μιλάμε αόριστα
αναφέρω ότι σήμερα στην Γερμανία ζουν 150.000 Εβραίοι όταν
δεν είχε μείνει κανείς το 1945. Πώς έγινε αυτό – είναι γνωστό το
Γερμανικό κράτος έδειξε μεταμέλεια και έλαβε μέτρα αποκατάστασης προς την Εβραϊκή Κοινότητα. Είναι χρήσιμο βέβαια να
τονιστεί ότι το Γερμανικό κράτος οφείλει να κάνει το ίδιο και
προς τους Έλληνες τόσο στην συμμετοχή του στην διάρκεια του
Α’ Παγκόσμιου πολέμου στον αφανισμό των Ελληνικών Κοινοτήτων
της Ανατολής και της Ανατολικής Θράκης από την Κυβέρνηση
των Νέο-τούρκων αλλά και τις φρικαλεότητες που έχουν προκαλέσει
τα στρατεύματα κατοχής της στην Ελλάδα κατά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Η Γερμανία είναι υπόλογη ως κράτος ενώπιον του
διεθνούς δικαίου και της ιστορίας για τα εγκλήματά της αυτά
κατά των Ελληνικών Κοινοτήτων και τα οποία κανένας δεν
μπορεί να τα παραγράψει.
Κλείνοντας θέλω να τονίσω τα κυριότερα ζητήματα που απαιτεί
η Οι.Ομ.Κω να αντιμετωπιστούν από το κράτος της Τουρκίας
είναι:
Αποκατάσταση των υπηκοοτήτων που αφαιρέθηκαν την περίοδο
μετά από το 1960 κατά μαζικό τρόπο με σκοπό την μείωση του
πληθυσμού της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας.
Την νομική υποστήριξη προς τα θύματα και πρωτίστως στην
αποκατάσταση των ιδιοκτησιακών τους δικαιωμάτων.
Την νομική αναγνώριση της Κοινότητας.
Την υποστήριξη με πρόγραμμα παλιννόστησης ιδιαίτερα νέων.
Την αποκατάσταση πολιτιστικών οντοτήτων που είχαν κατασχεθεί
όπως το Αρχείο και η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Φιλολογικού
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.
Άρση όλων των περιοριστικών μέτρων κατά των μειονοτικών
ιδρυμάτων όπως η απαγόρευση της λειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την επιστροφή των κατασχεθέντων
βακουφικών ακινήτων, και το σημαντικότερο από όλα
Τον Σεβασμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως ενός Ιδρύματος

ροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης – αποκαλύφθηκε από

Υπεύθυνος Ύλης: Γ.Μ.Κατσάρης

Δεν πέρασε, ωστόσο, παρά ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα
και κάποια πληροφορία που κατέφθανε απ’ τη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι:
–Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, με επιστολή του
προς τον Πρόεδρο Ομπάμα, του ζητούσε να «ασκήσει τις καλές
υπηρεσίες της θέσεώς του» για την «ασφάλεια» του Οικουμενικού Πατριάρχη…
Σημείωνε, δε, στην επιστολή του εκείνη, ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής, την συνεχιζόμενη κρίση στο Χαλέπι, το γεγονός, επίσης, ότι «αγνοούνται ο Ελληνορθόδοξος Μητροπολίτης Χαλεπίου Παύλος και ο Συροϊακωβίτης Επίσκοπος Yohanna» (που
απήχθησαν από τρομοκράτες), αλλά και το ότι, επί πλέον:
•Η επί 17 αιώνες παρουσία Οικουμενικών Πατριαρχών
στην Κωνσταντινούπολη, αποτελεί την ανώτατη Χριστιανική παρουσία Χριστιανού θρησκευτικού Ηγέτη, σε Μουσουλμανική Χώρα!
Τί, ακριβώς συνέβη, λοιπόν;…
–Στις 10/5/2013, υπήρξε πληροφορία που ενδεικτικά συ-

Αυτά, λοιπόν, υπήρχαν σε σχέδιο που – σύμφωνα με πλη-
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βραδιάς δεν ήταν λίλόγων,
φίλοι
του σωματείου
O ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
O °ÂÓ.
που°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
έδειξαν τις χογοι αυτοί
την Πόλη,∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹˜
καθώς και ∂ÈÙÚÔ‹˜.
μέλη
από4.ŒÎıÂÛË
Ù·ÌÂÈ·Î‹˜
¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ∞ÁÁÂÏﬁÔ˘ÏÔ˜
∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜
∞Ú‚·Ó›ÙË˜
ρευτικές
τους
δυνατότητης 5.ŒÁÎÚÈÛË
παλαιάς (Φ.Ε.Κ.),
δη-‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ¢ÈÔÈτες.
λαδή της Φοιτητικής
Το γλέντι που κράτησε
Ένωσης Κωνσταντινουαρκετές ώρες έδωσε ζωνπολιτών.
τάνια σε όσους συμμεΗ εκδήλωση ξεκίνησε
τείχαν, προσπαθώντας
με τον χαιρετισμό του
Ô ™·‚‚¿ÙÔ ÛÙÈ˜ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 Ë
ÙËÓ Î. ™ÔÊ›· PˆÎ-ªÂÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·να ξεχάσουν για λίγο τα
προέδρου του Σωματείου
ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÙÔ˘ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô˘ ∂ÏÏ‹ÏÈﬁ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÙÂ¯ÓÈÎﬁ ÙË˜ ÂÈ¯Â›που βιώνουν
Διονύση
Αγγελόπουκ.ÓˆÓ
YËÎﬁˆÓ
AÂÏ·ı¤ÓÙˆÓ ÂÎ TÔ˘ÚÚËÛË˜ Î.προβλήματα
£Âﬁ‰ˆÚÔ ¶ÈÂÚ¿ÎÔ
·Ú·στη
χώρα
μας,
όπως ÂÈ‰Èκαι
λου
και
συνέχισε
με
την
Î›·˜ ·Ú’ ﬁÏÔ ÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È ÙÔÓ ·¤Ú· – Â˘ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ ¤Ó· ÚﬁÁÚ·ÌÌ·
θυμηθούν
το
πώς
γλεννα
του
μέλους
του
ομιλία
Ù˘¯Ò˜ ¯ˆÚ›˜ ‚ÚÔ¯‹ – ÍÂÎ›ÓËÛÂ ¿ÏÈ ÁÈ·
Î¿ ÊÙÈ·ÁÌ¤ÓÔ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÂÈÛÎ¤τούσαν στην
Πόλη
τις
Δ.Σ.
κ. Ειρήνης
ÙËÓ ÂÎ‰ÚÔÌ‹
ÙË˜Πρίντεζη,
ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙÂ˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿
Î·È ·ﬁ
ÙÔ˘˜ ‰‡Ô,
ÛÙÔ ÓÔÙÈ·Ó·ÙÔÏÈÎﬁ
¿ÎÚÔ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜.
¤ÁÈÓÂ ÌÈ·ημέρες
·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹
Â˘¯¿ÚÈÛÙË
τηςÎ·È
Αποκριάς.
ηÙ·È
οποία
είχε αναλάβει
·ﬁ ÌÈ· Â˘¯¿ÚÈÛÙË
‰È·‰ÚÔÌ‹
ÍÂÓ¿ÁËÛËΑποχωρώντας
ÌÂ ÙËÓ ÂÍÈÛÙﬁÚËÛË
όλοι ·ÚÎÂσυγτηνªÂÙ¿
όλη οργάνωση
και
Ô˘ ‰È‹ÚÎËÛÂ
ÌÈ· ÒÚ· Î·È ·ÊÔ‡
ÙÒÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ
Ù·τους
¯ÚﬁÓÈ·
‰Ú·ÛÙËδιοργανωχάρηκαν
τηςÂÚ›Ô˘
αποκριάεπιμέλεια
ÂÚ¿Û·ÌÂ
ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂ›ˆÓ
ÚÈÔÔ›ËÛË˜
ÌÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ. ∂›ÛË˜
τέςÙˆÓ
ανανεώνοντας
το
τικης
αυτήςÙËÓ
εκδήλωσης.
ÊÙ¿Û·ÌÂ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì·˜ ÚÔÔÚÈÛÌﬁ Ô˘
Ì·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌË¯·Ó‹Ì·Ù·, ˘ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.
Η ίδια αναφέρθηκε, για όσους δεν το γνώριζαν, στο κων‹Ù·Ó ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ £ÔÚÈÎÔ‡ Î·È
ÏÈÎ¿ Î·È ﬁÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Στάθης Αρβανίτης
σταντινουπολίτικο αυτό έθιμο, γνωστό σαν ΜπακλαχοÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ıËÎ·Ó ÙﬁÙÂ, Î·Ù¿ ÙË Ì·ÎÚﬁ¯ÚÔÓË ÏÂÈ(Εφημερίδα
«Πολίτης»,
φ. Απριλίου 2013)
ράνι.
ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ‰›Ï· ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ˘.
O ¡Ù›ÓÔ˜ ∫·ÙÛ·Úﬁ˜, ÛÂ ÍÂÓ¿ÁËÛË
ı¤·ÙÚÔ. ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘Ùﬁ ÍÂÓ·ÁËı‹Î·ÌÂ
ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎ¤„ÂˆÓ
ÁÈ· ÙÔ «Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ»

∫

ªÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂÎ‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ

∆

·ﬁ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÎ‰ÚÔÌ‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÒÙ· ·ﬁ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ê˘ÛÈÎ‹˜ Î. ¡Ù›ÓÔ ∫·τηνÁÈ·
κατάμεστη
λάÙÛ·Úﬁ
ÙÔ ·Ú¯·›Ôαπό
Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ
ÙˆÓ ÌÂτρεις τηςÎ·È
Βυζαντινής
Ù·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ
·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÙË ÊÈμουσική
αίθουσα
εκδηλώÏﬁÏÔÁÔ Î·È
ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
Î. ¶ﬁË ª·˙ÔÎﬁσεων
«Αλέξανδρος
ΜαζαÔ˘ ÁÈ·
ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ.
£¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ﬁÙÈ Ë Î.
ª·˙ÔÎﬁÔ˘
Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹
ράκης»
του
Πνευματικού
Ì·˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ
ÁÂÓÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ÙË˜
Κέντρου
ΚωνσταντινουποÂÚÈÔ¯‹˜
ÙÔ˘
§·˘Ú›Ô˘
Ê˘ÛÈÎ¿ ÁÈ· Ù·
λιτών, το απόγευμα
τηςÎ·È
ΤεÍ·ÎÔ˘ÛÙ¿
·ﬁ
ÙËÓ
·Ú¯·ÈﬁÙËÙ·
τάρτης 15 Μαΐου 2013, ÌÂÙ·ÏÏÂ›·
Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜,
πραγματοποιήθηκε η επίﬁÙ·Ó ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÍÔÚ‡ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·
σημη
παρουσίαση της έκÏﬁÁÔ˘˜ ÌﬁÏ˘ÓÛË˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
δοσης
βιβλίουÂÈ‚È‚·ÛÙ‹Î·ÌÂ
Ειρμο™ÙË του
Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÛÙÔ
λόγιο
απόÁÈ·
τη σειρά
Πανδέ- ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎﬁ
Ô‡ÏÌ·Ó
Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡ÌÂ
κτης
Εκκλησιαστικής
ΜουÚÔÔÚÈÛÌﬁ
Ì·˜, ÙËÓ ﬁÏË
ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘.
∂ÎÂ› Ë του
ÂÚÈ‹ÁËÛ‹
Ì·˜ ¿Ú¯ÈÛÂ ÚÒÙ· ·ﬁ
σικής
κ. Δημοσθένη
¤Ó· ·Ï·Èﬁ ÎÙ›ÚÈÔ
ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ,
ÙÔ ÔΠαϊκόπουλου,
Άρχοντα
β’
Ô›Ô ‹Ù·Ó ÙÔ της
ı˘ÚˆÚÂ›Ô
ÙˆÓ
ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂΔομέστικου
Μ.Χ.Ε.
και
ˆÓ Î·È Û‹ÌÂÚ·
ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È
ÙÔ OÚ˘ÎÙÔÏÔΠρωτοψάλτη
στον
Ι.Ν. ΑγίÁÈÎﬁ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÚÈÓ ÙËÓ Â›ου Σπυρίδωνος Αιγάλεω.
ÛÔ‰ﬁ Ì·˜ ÛÂ ·˘Ùﬁ Ô ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ Ì·˜ ÂÍ‹Στην εκδήλωση που
ÁËÛÂ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚ˘ÎÙﬁ ÏÔ‡ÙÔ ÙË˜ §·˘ÚÂˆπραγματοποιήθηκε
υπό την
ÙÈÎ‹˜ ÁË˜ ·ﬁ ÙËÓ ÔÔ›·
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ
αιγίδα
του
Σωματείου
ÌÔ˘ÛÂ›Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤Ó· ΕλÂÚ›Ô˘ 400 ÂÎλήνων
Υπηκόων
Απελαθένı¤Ì·Ù·
ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ.
AÓ¤ÊÂÚÂ ﬁÙÈ ·˘Ùﬁ
‹Ù·Óεκ
ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜
ÛÂ παρευﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ, Ó· ˘των
Τουρκίας,
¿Ú¯Ô˘Ó
‰ËÏ·‰‹ ÙﬁÛ·
ρέθηκε
ο πρόεδρος
τουÂ›‰Ë
σω-ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ
ÛÙËÓ ›‰È·κ.ÂÚÈÔ¯‹.
¢Â‡ÙÂÚÔ˜
ματείου
Διονύσιος
Αγ- ÛÙ·ıÌﬁ˜ ÙË˜
ÂÎ‰ÚÔÌ‹˜ Ì·˜και
‹Ù·Ó
ÙÔ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎﬁ
Î·È
γελόπουλος
μέλη
του
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ ¶¿ÚÎÔ §·˘Ú›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Δ.Σ., εκπρόσωποι και μέλη
ÔÙÂÏÂ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ
κωνσταντινουπολίτικων
σωÌÓËÌÂ›Ô ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ Î·È ‚ÈÔÌË¯·ÓÈματείων,
μέλη
του
εν
ΑθήÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô˘ ·ÈÒÓ·.
ναις
Συνδέσμου ΜουσικοOÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ∂ª¶, ÙÔ
φίλων
ÔÔ›Ô ΚωνσταντινουπόλεÌÂ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ·Ó·ÛÙËÏÒÛÂÈ˜
ως,
πρωτοψάλτες,
λαμπαÚÔÛ·ıÂ›
Î·È ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ
Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ﬁÏÔ ÙÔ ÎÙËÚÈ·Îﬁ
Û˘ÁÎÚﬁÙËÌ·
δάριοι,
δομέστικοι,
κανο-Î·È ÙÈ˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÙË˜διάφορες
·ÏÈ¿˜ °·ÏÏÈÎ‹˜
νάρχες
από
εκ- ∂Ù·ÈÚ›·˜
ªÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ
§·˘Ú›Ô˘.
∂‰Ò
κλησίες και χορωδίες των ÔÏÏÔ› ·ﬁ
ÙÔ˘˜ ÂÎ‰ÚÔÌÂ›˜ ·ﬁÏ·˘Û·Ó ÙÔ Î·ÊÂ‰¿ÎÈ
Αθηνών
καθώς και φίλοι
ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÈÏﬁÍÂÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îﬁ Î·Ê¤ Âτης
εκκλησιαστικής
βυζανÛÙÈ·ÙﬁÚÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ.
τινής
μουσικής.
∫¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ﬁÌˆ˜ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Â¤ÏÂΗ παρουσίαση
του βιβλίÍ·Ó
ÙËÓ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÂÓÙﬁ˜
ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ
ου
έγινε
τους κ.κ.
Δη-Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÙˆÓ
ÙﬁÙÂ από
ÌÂÙ·ÏÏÂ›ˆÓ
Î·ıÒ˜
μοσθένη
‚¿ÏÏÔÓÙ·Φιστουρή,
¯ÒÚÔ˘. ªÂΚαθηÍÂÓ·ÁÔ‡˜ ÏÔÈﬁÓ

Σ

Παρουσίαση βιβλίου

∏ ¶ﬁË ª·˙ÔÎﬁÔ˘ ÛÂ ÍÂÓ¿ÁËÛË
ÁÈ· ÙÔ «ı¤·ÙÚÔ»
«Φωνές Ασμάτων»

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÙ¿ÏÏˆÓ
«Εργαστήρι Ψαλτικής»

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎﬁ ¶¿ÚÎÔ

Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·, ÛÂÈÚ¿ Â›¯Â Ë ·Ú·ÏÈ·Î‹ „·ÚÔÙ·‚¤ÚÓ·
Ô˘ Â›¯·Ó Î·ÓÔÓ›ÛÂÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜
Βυζαντινής
και
ΕυρωÁÈ·γητή
Ó· ·ÔÏ·‡Ô˘ÌÂ
ﬁÏÔÈ
ÙÔ ÌÂÛËÌÂπαϊκής
μουσικήςÙÔ˘˜
καιÌÂ˙¤‰Â˜
Δημήτριο
ÚÈ·Óﬁ
Ì·˜ Ê·ÁËÙﬁ,
Î·È
συνεργάτη
επιÙÔ Ζαγκανά,
Ô˘˙¿ÎÈ Ì·˜.
ª¿ÏÈÛÙ·και
Î¿ÔÈ·
μελητή
της εκδόσεως,
οποίÛÙÈÁÌ‹
ÙÔ Î¤ÊÈ
¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙÔοι
˙ÂÓ›ı
ÌÂ
ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
Ì·˜τον
¤·ÈÍ·Ó
Î¿ÔÈÔÈ
οι μετάÔ˘
από
χαιρετισμό
Ï·Óﬁ‰ÈÔÈ
ÌÔ˘ÛÈÎÔ›
ÂÈ‰ÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ
τους προς
τους Î·È
παρευρισκοÁÓˆÛÙﬁ
¯·Û·ÔÛ¤Ú‚ÈÎÔ
«Œ¯Âστην
ÁÂÈ·
μένους αναφέρθηκαν
¶·Ó·ÁÈ¿».
όλη έκδοση του βιβλίου που
ªÂÙ¿ ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ﬁÏÔÈ ÈÎ·ÓÔÔÈαποτελεί συνέχεια των προËÌ¤ÓÔÈ Ì‹Î·ÌÂ ÛÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ·
ηγουμένων εκδόσεων. Και οι
ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ·εν συντομία
ανέπτυξαν
ﬁδύο
ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îﬁ
‰ÚﬁÌÔ
·˘Ù‹ ÙË
αναλυτικά
το περιεχόμενο
ÊÔÚ¿
Î¿ÓÔÓÙ·˜
ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔτου
·μουσικού
πουÎ·Ê¤
περιÎÚˆÙ‹ÚÈÔ
ÙÔ˘ βιβλίου
™Ô˘Ó›Ô˘ ÁÈ·
ÛÂ
¤Ó·λαμβάνει
˙ÂÛÙﬁ Î·È ειρμούς
ÊÈÏﬁÍÂÓÔ σύντομων
¯ÒÚÔ, Â¿Óˆκαι
ÛÙÔÓαργών
ÏﬁÊÔ ÌÂκαταβασιών.
ı¤· ÙÔÓ Ó·ﬁ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·.
N·τους
·Ó·Ê¤Úˆ
ﬁÙÈ Ë ÌÂÙ¿‚·Μετά
δύο ομιλητές
που
Û‹ χειροκροτήθηκαν
Ì·˜ ÛÙÔ Î·Ê¤ ¤ÁÈÓÂ από
ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›·
το κοιÌÈ·˜ Î·È Ô ‰˘Ó·Ùﬁ˜ ·¤Ú·˜ Ê‡Û·ÁÂ
νό, σειρά είχαν οι επιλεκτικοί
‰·ÈÌÔÓÈÛÌ¤Ó·.
ύμνοι
του Ειρμολογίου που
°È· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÎ‰ÚÔαποδόθηκαν
τους χορούς
Ì‹˜ Î·È ÙË˜ ˙ÂÛÙ‹˜από
·ÙÌﬁÛÊ·ÈÚ·˜
Ô˘
«Εργαστήρι
Ψαλτικής»
υπό
ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ, Û˘Ó¤‚·ÏÂ – ﬁˆ˜ ¿ÓÙ·
διεύθυνση
του κ. Î·È
Αθανα– ÙÔτην
Ì¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô˘
ÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·
ÂÎ‰ÚÔÌÒÓ
∂ÈÚ‹ÓË
σίου ÙˆÓ
Παϊβανά
και Î.«Φωνές
¶Ú›ÓÙÂ˙Ë.
™ËÌ·ÓÙÈÎﬁ
ÌÂÚ›‰ÈÔ
ÙË˜ ÂΑσμάτων»
υπό την
διεύθυνση
ÈÙ˘¯›·˜
ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ˜
του κ.·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó
ΕυαγγέλουÔÈΣφακιανάÙˆÓκη.
Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô˘ Î.Î. ¡Ù›ÓÔ˘ ∫·ÙÛ·ÚÔ‡ Î·È ¶ﬁË˜ ª·˙ÔÎﬁΠριν το τέλος της παρουÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ﬁÏÔÈ ÔÈ ÂÎ‰ÚÔÌÂ›˜
σίασης
πήρε τον λόγο ο συγÂ˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ‰ËÌﬁÛÈ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
γραφέας
βιβλίου
κ. ΔηÙË˜ ÂÎ‰ÚÔÌ‹˜ του
Ì¿ÏÈÛÙ·,
Â˘¯·Ú›ÛÙËÛÂ
μοσθένης
Παϊκόπουλος,
ο
È‰È·›ÙÂÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ Ô ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
οποίος
ευχαρίστησε
το
κοινό,
ÙÔ˘ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô˘ Î. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ∞ÁÁÂτις χορωδίες
ψαλτών
καθώς
ÏﬁÔ˘ÏÔ˜,
ﬁˆ˜ Î·È
ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÂÎ‰ÚÔÌÂ›˜.
και τους δύο ομιλητές. Επίσης
ƒ·ÓÙÂ‚Ô‡
ÏÔÈﬁÓ
ÂﬁÌÂÓË
ευχαρίστησε
τονÁÈ·κ.ÙËÓ
Δημήτριο
ÂÎ‰ÚÔÌ‹
Ì·˜.
¶ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ
Î·Èμα¿ÏΖαγκανά, ο οποίος ήταν
ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Úı·Ó, ÒÛÙÂ Ó· ÚÔθητής του στη βυζαντινή μουÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙËÓ ÂÎ‰ÚÔÌÈÎ‹
σική
και είχε και την επιμέλεια
Ì·˜ ·Ú¤·.

της εκδόσεως αυτής.
Στάθης
ŒÓ·Αρβανίτης
ÂÎ‰ÚÔÌ¤·˜
(Εφημερίδα
«Πολίτης»,
∞ﬁ
ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·
¶ÔÏ›ÙË˜,
Ιουλίου
2013)
·Ú. φ.
Ê. 541,
ª¿ÈÔ˜
2012

ªÔÓÔ‹ÌÂÚË
ÂÎ‰ÚÔÌ‹
Εκλογές
και Αρχαιρεσίες
∆ÚÔÈ˙ËÓ›·˜
Στις 10ÛÙÔÓ
Ιουνίου°·Ï·Ù¿
2013 πραγματοποιήθηκε
η Τακτική
Εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, όπου
Î·È ÛÙÔÓ ¶ﬁÚÔ
και αναδείχθηκαν τα μέλη των καταστατικών οργά™¿‚‚·ÙÔ
ÛÙÈ˜ 22 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘
2011 Ë της
ÌÂÁ¿ÏË
·Ú¤· Ô˘
Διοικητικού
Συμβουλίου,
Ελεγκτικής
νων,Ô του
ÙËÓ
·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
Î·È
·˘Ù‹
ÙË
ÊÔÚ¿
Ê›ÏÔÈ
Î·È
Ì¤ÏËγια
ÙÔ˘
Επιτροπής και των Εκλεκτόρων του Σωματείου
¢.™. ÙÔ˘ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÀËÎﬁˆÓ ∞ÂÏ·ı¤ÓÙˆÓ ÂÎ
την Ένωση για την προσεχή διετία, καθώς και των
∆Ô˘ÚÎ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÎ‰ÚÔÌ‹
Αντιπροσώπων
του Σωματείου στην ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ °·Ï·Ù¿ ∆ÚÔÈ˙ËÓ›·˜ Î·È ÛÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÓËÛ›
Το
νεοεκλεγέν
Διοικητικό
Συμβούλιο συγκροτήθηκε
ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÛ·ÚˆÓÈÎÔ‡ ÙÔÓ ¶ﬁÚÔ.
σε ¶·Ú’
σώμαﬁÏÔ
στιςÔ˘
18 Â›¯·ÌÂ
Ιουνίου
2013
ως¯ÂÈÌÒÓ·,
εξής: Ô ËÏÈﬁÏÔ˘ÛÙÔ˜
ÌÂÈ
ÛÙÔÓ
: Ô˘ ‹Ù·Ó
Διονύσιος
Αγγελόπουλος
Πρόεδρος
Î·È ˙ÂÛÙﬁ˜
Î·ÈÚﬁ˜,
Î·È ¿ÏÈ Û‡ÌÌ·¯ﬁ˜
Ì·˜, Â›¯Â
Αντιπρόεδρος
: ·ÓÂ‚¿ÛÂÈ
Ελισάβετ
Φερεκύδου
Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ó· Ì·˜
ÙÔ Î¤ÊÈ
Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ﬁÏˆÓ Ì·˜
Î·ÈΓραμματέας
Ó· Ì·˜ ¯·ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÌÈ·˜Τσουκάτος
Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂΓεν.
: Πέτρος
ÈÛÎÂÊÙ‹Î·ÌÂ
‹Ù·Ó ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·.
Ειδ. Γραμματέας
: Σωτηρία Γιαννάρου
ªÂÙ¿
·ﬁ ÌÈ·
ÌÂ Î·ÙÂ‡ı˘Ó: ÙÚ›ˆÚË Â˘¯¿ÚÈÛÙË
Μαρίνα‰È·‰ÚÔÌ‹
Καλουμένου
Ταμίας
ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘
Î·È
ÌÂÙ¿
ÙËÓ ··Κυριακοπούλου
Ú·›ÙËÙË ÛÙ¿ÛË ÁÈ· Î·Ê¤ ÛÙÔÓ πÛıÌﬁ ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ
Κοσμήτωρ :
Ειρήνη Πρίντεζη
ÛÙÔÓ °·Ï·Ù¿, Ô˘ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·ﬁ ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÓËÛ›
Σύμβουλοι :
Φώτιος Γιαννακάκης
ÙÔ˘ ¶ﬁÚÔ˘. O °·Ï·Ù¿˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ·ÎÙ‹ ÙË˜
Παϊκόπουλος
Δημοσθένης
∞ÚÁÔÏ›‰Ô˜ Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔÓ ¶ﬁÚÔ ·ﬁ
¤Ó·Ó ÔÚıÌﬁ
Τσουκάτος
·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÂÓﬁ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓÂ› Δημήτριος
Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÂ ˘ÎÓ¿
‰ÚÔÌÔÏﬁÁÈ·

∆

Î·Ú·‚ÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚ¿ ÛÎ¿ÊË Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹
Ì¤Û· ÛÂ ¤ÓÙÂ ÏÂÙ¿. ∞ﬁ ·ÏÈ¿ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎﬁ˜
ÚÔÔÚÈÛÌﬁ˜ Í·ÎÔ˘ÛÙﬁ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ §ÂÌÔÓÔ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘
Î·È ÙÈ˜ ﬁÌÔÚÊÂ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ﬁÌˆ˜ ¿ÓÙ· ÂÈÛÎÈ·˙ﬁÙ·Ó Î·È ¤¯·ÓÂ ÙËÓ ‰ﬁÍ· ÙÔ˘ ·ﬁ ÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ·ﬁ Â‡Î· ÓËÛ›.
™Â ·˘Ùﬁ ÙÔ ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ ÏÔÈﬁÓ ·ÔÏ·‡Û·ÌÂ ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ·
ÂÚ›Ô˘ ÙÔÓ Î·Ê¤ Ì·˜, ÙÔ Ô˘˙¿ÎÈ Ì·˜, ÛÂ Ì·Á·˙È¿ ‰›Ï· ·ﬁ
Το Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ
ÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÂÚÈÌ¤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓË ÒÚ· ÁÈ·
αφιέρωσε το πρωινό της Κυριακής, 3 ΦεΤουρκίας
ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ Ì·˜ ÌÂ Ó·˘ÏˆÌ¤Ó· Î·Ú·‚¿ÎÈ·, ÁÈ· ÙÔÓ ·¤βρουαρίου,
παιδιά. Οργάνωσε επίσκεψη στο ΕρÓ·ÓÙÈ ÎÔÓÙÈÓﬁστα
¶ﬁÚÔ.
γαστήριο
– Â›Ó·È
Μουσείο
Θεάτρου
Σκιών
O ¶ﬁÚÔ˜
¤Ó· ÓËÛ›
Î·Ù¿Ê˘ÙÔ
·ﬁ «Χαρίδημος»
Â‡Î· Ô˘ ÊÙ¿που
την
έδρα του ·Ú·Ï›Â˜
στο γνωστό
ÓÔ˘Óέχει
ˆ˜ ÙÈ˜
·ÌÌÔ˘‰ÂÚ¤˜
ÙÔ˘.πιλοποιείο
∞ÔÙÂÏÂ›Ù·ÈΠουλό·ﬁ ‰˘Ô
πουλου,
σημερινό
Πολιτιστικό
Κέντρο
του¤ÓËÛÈ¿, ÙËÓ
∫·Ï·‚Ú›·
Î·È ÙËÓ ™Ê·ÈÚ›·,
Ô˘«Μελίνα»,
ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÌÂ
Ó· ÔÏ‡Αθηναίων.
ÁÚ·ÊÈÎﬁ ÁÂÊ˘Ú¿ÎÈ. ∏ ·ÏÈ¿ ﬁÏË ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Û›Δήμου
ÙÈ·
ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡
Ú˘ıÌÔ‡
ﬁˆ˜ Î·È ÔÏÏ¿
ÁÚ·ÊÈÎ¿
Ù·‚ÂÚΈτσι,
μικρότερα
και μεγαλύτερα
παιδιά,
συνοδευόÓ¿ÎÈ·
‰È¿Û·ÚÙ·
ÛÂ
ﬁÏË
ÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹
ÙÔ˘
ÓËÛÈÔ‡.
™ÙÔÓ
¶ﬁμενα από τους γονείς τους, αλλά και πάσης ηλικίας
ÚÔ
ÌÔÚÂ›ÙÂ
Ó·
‰Â›ÙÂ
ÙÔ
ƒÔÏﬁÈ
Ô˘
‰ÂÛﬁ˙ÂÈ
ÛÂ
ÌÈ·
ÎÔÚ˘Ê‹,
φίλοι του Σωματείου είχαν την ευκαιρία να επισκε·ﬁ ﬁÏ· Ù· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË ™¯ÔÏ‹ ¡·˘ÙÈφθούν τον χώρο, να δουν το πλούσιο κι ενδιαφέρον
ÎÒÓ ¢ÔÎ›ÌˆÓ, Ô˘ Î¿ÔÙÂ ‹Ù·Ó ·ÁÎ˘ÚÔ‚ÔÏËÌ¤ÓÔ ÌﬁÓÈÌ· ÙÔ
υλικό
του, ν’ ακούσουν από τον κ. Σ. Χαρίδημο κάıˆÚËÎÙﬁ ∞‚¤ÚˆÊ ÚÈÓ Ú˘ÌÔ˘ÏÎËıÂ› Î·È ÌÂÙ·ÊÂÚıÂ› ÛÙË
Ì·Ú›Ó· ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘.
∂‰Ò ÏÔÈﬁÓ, ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ‰ÚÔÌ¤ˆÓ
ÛÙ· ÛÔÎ¿ÎÈ· Î·È ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îﬁ ‰ÚﬁÌÔ, ·ÔÏ·‡Û·ÌÂ ﬁÏÔÈ
Ì·˙› ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Óﬁ Ì·˜ Ê·ÁËÙﬁ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÛÂ ÌÈ·
Î·Ù·ÏËÎÙÈÎ‹ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· Ù·‚¤ÚÓ·. ∞Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ
ÙÔ Ê·ÁËÙﬁ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙË˜ ·Ó·¯ÒÚËÛË˜, ·ÚÎÂÙÔ› ÂÈÛÎ¤ÊÙËÎ·Ó ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô OÛÙÚ¿ÎˆÓ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ·‹Ï·˘Û·Ó
ÙÔ Î·ÊÂ‰¿ÎÈ ÙÔ˘˜ ÛÂ Î·ÊÂÙ¤ÚÈÂ˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ﬁÏÔÈ È· ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ Ì‹Î·ÌÂ Û· Î·Ú·‚¿ÎÈ· Ô˘ Ì·˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ·Ô‚¿ıÚ· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ °·Ï·Ù¿, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Ì·˜ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘ÌÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ŸÏË Ë
‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ú·ÛÂ ÌÂ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î·È ¯ÔÚﬁ ÛÙÔÓ
ποια
μυστικά
την κατασκευή
της φιγούρας
‰È¿‰ÚÔÌÔ
·ﬁσχετικά
Î¿ÔÈÔ˘˜με
ıÂÚÌﬁ·ÈÌÔ˘˜
ÙË˜ ·Ú¤·˜.
και°È·
τωνÙËÓ
σκηνικών
φυσικά
παρακολουθήσουν
ÂÈÙ˘¯›· και
Î·È ·˘Ù‹˜
ÙË˜να
ÂÎ‰ÚÔÌ‹˜
Û˘Ó¤‚·ÏÂ Î·È
ÙÒÚ· ÙÔ Ì¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ Û˘ÏÏﬁÁÔ˘ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· Î. ∂ÈÚ‹ÓË ¶Ú›παράσταση
Καραγκιόζη.
ÓÙÂ˙Ë
ºÚ¿ÁÎÔ˘.Χαρίδημος,
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
Ù·ÍÈ‰ÈÔ‡
Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ
·Ο κ.–Σωτήρης
γιος
του κορυφαίου
καλÚ¤ÏÂÈ„·Ó
Ó·
ÙËÓ
Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó
Ô
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙÔ˘
™ˆÌ·ÙÂ›λιτέχνη Χρήστου Χαρίδημου, που είναι και ο οργαÔ˘ ∞ÂÏ·ı¤ÓÙˆÓ
Î. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜
∞ÁÁÂÏﬁÔ˘ÏÔ˜
Î·È ÔÈ ÂÎ‰ÚÔνωτής
του Μουσείου,
ετοίμασε
μια πρωτότυπη
ÌÂ›˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó Ì¤ÚÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎ Ì¤παράσταση. Το «έργο», εμπνευσμένο από τη ΜικραÚÔ˘˜ ÙË˜.
σιατική Καταστροφή, το έγραψε ειδικά για μας. Έτσι,
ƒ·ÓÙÂ‚Ô‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ÂÎ‰ÚÔÌ‹ Ì·˜.
γίναμε η «αιτία» να προσθέσει άλλη μια
ιστορία
στο
ŒÓ·˜
ÂÎ‰ÚÔÌ¤·˜

Ένα πρωινό
με τον Καραγκιόζη

πλούσιο ρεπερτόριό του.
Μικροί και μεγάλοι, λοιπόν, απόλαυσαν τους γνωστούς ήρωες, τον Καραγκιόζη και τον Χατζηαβάτη,
να σκαρώνουν την ιστορία του πίσω από το φωτισμένο
¢ˆÚÂ¤˜
πανί με ζωντάνια, φαντασία, κίνηση κι εκείνες τις αμίÀ¤Úατάκες
ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ
μητες
τους.ÙÔ˘ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó:
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ακόμα ζωντανή την παράδοση του λαϊκού θεάτρου
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γάτες του και βέβαια το Μουσείο για την ευγενική
∂È˜
ÌÓ‹ÌËÓ
∞ÚÁ˘ÚÒ˜
∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘
λοξενία του.
∏ Î. ∞ÁÁÂÏÈÎ‹ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘ - ™È‰ÂÚ›‰Ë . . . . . . . . . . . Κ.Μ.
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(Εφημερίδα «Πολίτης», φ. Μαρτίου 2013)

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

