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Απόφαση της Δημαρχίας της Ζυρίχης για την
περιουσία του Ευεργέτη
Κίμωνα Κοσμέτου στην Πόλη
Η Δημαρχία της Ζυρίχης της Ελβετίας μετά από
πολύμηνη αναμονή αποφάσισε να συνεργαστεί με το φιλανθρωπικό «Κοσμέτειο Ιδρυμα» για την δικαστική διεκδίκηση
των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας ευεργετών
Κίμωνα και Μαρίας Κοσμέτου στην Κωνσταντινούπολη, τα
οποία έχουν δεσμευτεί με το μυστικό διάταγμα 6/3801 που
παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το 1987.
Στην διαθήκη της η Μαρία Κοσμέτου, που έχει δημοσιευτεί με απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου, μετά τον θανατο της, αφήνει την απομένουσα περιουσία της στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη της Ζυρίχης. Η εξέλιξη αυτή
δείχνει ότι οι αδικίες του παρελθόντος δεν πέφτουν στην λήθη
αλλά αναδύονται εκεί που δεν το περιμένει κανείς.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΚΑΤΣΟΛΕΔΑΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΚΑΤΣΟΛΕΔΑΚΗ ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει, σύμφωνα με τον σκοπό του, χρηματικές
ενισχύσεις σε οικονομικά αδύνατους Κωνσταντινουπολίτες,
κατά προτίμηση από τα Ταταύλα, και καλεί τους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2013, να υποβάλουν
αιτήσεις για να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν α) βεβαίωση
Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, που να αποδεικνύει την
καταγωγή τους και β) βεβαίωση αρχής ή συλλόγου, που να
αποδεικνύει ότι είναι άποροι.
Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στον Σύλλογο
Κωνσταντινουπολιτών, Δημοσθένους 117, Καλλιθέα, τηλ.
210 95.17.072, ή στον Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών,
Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι, τηλ. 210 64.64.270.

Διανέμεται δωρεάν σε 3000 αντίτυπα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
* Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών διοργανώνει
φθινοπωρινή βόλτα στην Πάρνηθα, επίσκεψη
στο «Πάρκο των Ψυχών» (γλυπτά από κορμούς δέντρων)
Συνεχίζουμε για το Μπάφι, όπου θα γευματίσουμε
στο εκεί καταφύγιο, καφέ στο Casino Mont Parnes
Ανοδος και κάθοδος με το τελεφερίκ
Πληροφορίες και συμμετοχή:
Στην Γραμματεία : 210 64.64.270
Λένα Αναπνιώτη : 6972889795
*******
* Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 & ώρα 6.30 μ.μ.
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών σας καλεί στην ομιλία
του Γεωργίου Αναπνιώτη, αρχιτέκτονος μηχανικού
με θέμα:
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ *
y Αστεοδομία
y Αρχιτεκτονική
y Τεχνολογία
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι)
* Στην pilotis του Πνευματικού Κέντρου υπάρχει μόνιμη έκθεση
με ιδιόχειρα σχετικά σχέδια του ομιλητή
*******
* Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013, ώρα 6.00 μ.μ.
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
σας προσκαλεί στην ενημέρωση με θέμα,
«Η φύση στην υπηρεσία της υγείας του ανθρώπου»
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι)
Τηλ. Επικοινωνίας: Γραμματεία 21064.64.270
Γιαν. Βούρος 6947156122
Η παρουσίαση θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα.

ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
πολιτισμου κωνσταντινουπολης
και μικρας ασιασ

Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
σας καλεί στην διάλεξη
του Καθ. Σπήλιου Φασσόη
με θέμα :
«Περιήγηση στην Ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ»
την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 6 μ.μ.
στο Καστρίτσειο Μουσείο
Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη

Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών διοργανώνει
BAZAAR
το Σάββατο 30 /11/2013 & Κυριακή 1/12/2013
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι)

για την αναδιαμόρφωση και ανακαίνιση
του Καστρίτσειου Μουσείου
Πολιτισμού Κων/πολης & Μικράς Ασίας
Νέοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν
τα χειροποίητα έργα τους
Ωρες λειτουργίας : 11 π.μ. – 9 μ.μ.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ενωσισ κωνσταντινουπολιτων
που την συναποτελούν τα Σωματεία
νεος κυκλος κωνσταντινουπολιτων
&
ελληνων υπηκοων
απελαθεντων εκ τουρκιας
μαζί με τα συστεγαζόμενα Σωματεία
μεγαλοσχολιτων
ζωγραφειωτων
κεντρικιαδων
γαλατιανων
Σας προσκαλούν
στην καθιερωμένη εκδήλωση εις μνήμην του
αποστολου ανδρεου του πρωτοκλητου
Ιδρυτού της εκκλησιας του βυζαντιου
την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013 & ώρα 18.00
στη Αίθουσα Εκδηλώσεων του
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ μας ΚΕΝΤΡΟΥ
(Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι τηλ: 210 64.64.270)

Ομιλητής
ο κ. Θωμάς Ιωαννίδης
Επ. Καθηγ. Θεολογίας Παν/μίου Αθηνών
Με θέμα:
«Χριστιανισμός και Παγκοσμιοποίηση»
Συμμετέχει το συγκρότημα «Μουσικές Διαδρομές»
υπό την Διεύθυνση του Ιωάννη Γαβαλάκη
Θα βραβευθούν οι αριστούχοι απόφοιτοι

του 2012-2013 Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων
που έχουν Πολίτικη καταγωγή
Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά
Τα Διοικητικά Συμβούλια
*****
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης, γνωρίζουμε στους
γονείς όσων παιδιών μας απεφοίτησαν εφέτος από τα
Δημοτικά με άριστα, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας
μας με τον βαθμό 18,5 και άνω και έχουν
Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή, να καταθέσουν
τα
αποδεικτικά στοιχεία μέχρι 20 Νοεμβρίου 2013 στην
Γραμματεία του Συλλόγου Τηλ. 210 64.64.270 ή στο Fax
210 64.37.002 προκειμένου να τους απονεμηθούν τιμητικές
διακρίσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών
παρακαλεί όλα τα μέλη του, να συνδράμουν στην
υποστήριξη των εχόντων ανάγκη συμπολιτών μας,
προσφέροντας την βοήθειά τους στα μέλη του
Τμήματος Φιλοπτώχων Κυριών που θα τους
επισκεφθούν εν όψει των εορτών
των Χριστουγέννων.
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ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Νέα Κωνσταντινούπολις» Σ.Π.Ε. στην Εκτακτη Γενική
Συνέλευση, την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 6.30 μ.μ.
στην έδρα του Συνεταιρισμού, Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου
2013 και ώρα 6.30 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια
διάταξη και θα θεωρηθεί σε απαρτία, με όσα μέλη προσέλθουν.
Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι, βάσει των οδηγιών
του ΥΠΕΚΑ, η έγκριση του εναρμονισμένου καταστατικού του
Συνεταιρισμού μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 1667/86
«Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (αρθ. 39 παρ. 14
Ν.4030/11).
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος κρίνεται απαραίτητη η
παρουσία των μελών.
Αθήνα Οκτώβριος 2013
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Κων/τινος Καμινάρης
Φερενίκη Οικονομίδου
*****
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ» Σ.Π.Ε. στην ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και
ώρα 6.30 μ.μ. στην έδρα του Συνεταιρισμού, Δημ. Σούτσου 46,
Αμπελόκηποι.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση στις 16 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με την ίδια
ημερήσια διάταξη και θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη
προσέλθουν.
Τα θέματα της ημερήσια διάταξης :
Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
1. Εκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή Ισολογισμού έτους 2011.
3. Υποβολή Προϋπολογισμού έτους 2014.
4. Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου.
5. Εγκριση Ισολογισμού 2011, Προϋπολογισμού 2014 των
Πεπραγμένων του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και
απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη.
6. Ανακοινώσεις και προτάσεις.
7. Πρόταση Δ.Σ. για διαγραφή μελών
8. Εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
Αθήνα Οκτώβριος 2013
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Κων/τινος Καμινάρης
Φερενίκη Οικονομίδου
* Σημειώνεται ότι η εκπροσώπηση συνεταίρου στις Γενικές
Συνελεύσεις γίνεται μόνο με συμβολαιογραφική εξουσιοδότηση και δεν επιτρέπεται από ένα άτομο η εκπροσώπηση
περισσοτέρων του ενός Συνεταίρων.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ : Ν. Ουζούνογλου
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ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ
Επιστημονική
Φιλολογική
ΕΚΔΟΣΗ

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ…
Γράφει ο
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ –
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Γ. Μ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ

Στη ροή της Επικαιρότητας!
Σοβαροί τεχνικοί λόγοι μας υποχρεώνουν να περιορίζουμε την έκδοση,
πλέον, του Δελτίου μας, στο σημερινό, το αρκετά μικρότερο, σχήμα του.
Από αυτή δε την αιτία, θα είμαστε υποχρεωμένοι
να περιορίζουμε ανάλογα και την έκταση των κειμένων μας…

● Δύσκολοι πάντα, όπως όλοι βέβαια το βιώνουμε, οι σημερινοί, οι τόσο κρίσιμοι, καιροί. Αλλά, εμείς, ωστόσο, και
την Ελπίδα, ακόμα, απ’ της μυθικής εκείνης Πανδώρας, το κουτί, δεν θα παύσουμε να την αντλούμε… Ανιχνεύοντας,
δε, πάντα και τα όσο προσφορότερα, θα υπάρχουνε, από τα …προ-μηνύματά της!...
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Προβάλλοντας και ως … ό μ η ρ ο το Οικουμενικό Πατριαρχείο!
η

Στην 59 χρονιά, εφέτος, απ’ τα Γεγονότα εκείνα της
6-7 Σεπτεμβρίου (που προλείαναν την μεθόδευση του
ξεριζωμού των 110.000 περίπου Κων/πολιτών Ομογενών
απ’ τις ιστορικές τους Εστίες), η σημερινή Τουρκική
(Νέο-Οθωμανική πάντα) Κυβέρνηση – η οποία, στρέφοντας αλλού την προσοχή απ’ τα άκρως δυσεπίλυτα
εσωτερικά προβλήματά της (εκτός των αδιάλειπτα αυξανόμενων αντιδράσεων των εκατομμυρίων Κούρδων και
Αλεβίδων, επί πλέον όμως και των εγκάθειρκτων ανωτάτων και ανωτέρων τέως στελεχών των Τουρκικών
Ενόπλων Δυνάμεων και ακόμα των δεκάδων, επίσης
εγκάθειρκτων, Δημοσιογράφων, καθώς και τόσα, τόσα
άλλα – όπως και πάλι το Οικονομικό και όχι μόνον…)…
● Αφ’ ενός, δεν παύει να συνεχίζει τις …«καθιερωμένες» προκλήσεις της στο Αιγαίο! Και τούτο, παρά
την απόλυτα αποτυχημένη (κατά τον τουρκικό Τύπο)
διπλωματική εξαγγελία του κ. Αχμέτ Νταούτογλου περί
…μηδενικών – δήθεν – προβλημάτων!
● Αφ’ ετέρου, δε, στην ήδη καταγγελμένη στόχευσή
της, για μια «κυριαρχική» – διπλωματικά – διείσδυσή της
στην Ελληνική πάντοτε Δυτική Θράκη και όχι μόνον,
προσπαθεί, με κάθε τρόπο, να εμπλέκει, συστηματικά και
… «ύπουλα», και τον υπεραιωνόβιο θεσμό – τον επανεγκαθιδρυμένο και απ’ τον ίδιο τον Πορθητή, Φατίχ
Σουλτάν Μεχμέτ! – του ανά τον κόσμο των Ορθοδόξων,
Οικουμενικού Πατριαρχείου!
Το οποίο – παρ’ όλον ότι και μόνον η ύπαρξη της
έδρας του, δεν παύει να «ισχυροποιεί» την Νέο-Οθωμανική Τουρκία σε πνευματικό, πολιτισμικό αλλά και πολιτικό ακόμα γόητρο (όπως το αντιλαμβανόταν και ο ίδιος ο
Πορθητής όταν εξήγγειλε τα γνωστά ιστορικά προνόμια
προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο), η Κυβέρνηση της
Άγκυρας, ωστόσο, αποπροσανατολίζοντας την αρχική
της συγκατάθεση για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης (σε «εύθετο, όπως έλεγε, χρόνο») χρησιμοποιεί τώρα εκβιαστικά και ως…ό μ η ρ ο , ακόμα, το Κέντρο της Ορθοδοξίας, για να εξαναγκάσει, τί;…
― Την Ελληνική, πλέον, Κυβέρνηση, στο να ανεχθεί
μια περαιτέρω τουρκική διείσδυση σε χώρους Ελληνικών, καθαρά, Κυριαρχικών Δικαιωμάτων…
ης

Σταματούμε όμως εδώ, γιατί όλα τα περαιτέρω είναι
επίσης αυτονόητα…
Υπενθυμίζουμε μόνο μερικά, από όσα γεγονότα
προϋπήρξαν, σχετικά με το τόσο σοβαρό αυτό θέμα:
― Όταν το 1998, δηλαδή 7 χρόνια μετά την
απαγόρευση της λειτουργίας της Σχολής (ως μη κρατικού
Παν/μίου), είχε διαταχθεί και η διάλυση της επιτροπής
ιδιοκτητών της σχολής, ήταν τόσες οι Διεθνείς επικρίσεις, ώστε η Άγκυρα έσπευσε να ακυρώσει την διαταγή!
― Το ίδιο έτος, το Αμερικανικό Κογκρέσο υπεστήριζε την άμεση επαναλειτουργία της Σχολής…
― Όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν παραλείπει
να εντάσσει το όλο θέμα, και στις όποιες προσπάθειες
κάνει η Άγκυρα για εισδοχή της Τουρκίας στην Ε.Ε.
― Σημειώνεται επίσης και ότι, το 1999 και ο τότε
Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον κατά την επίσκεψή
του στην Τουρκία είχε απερίφραστα ζητήσει από τον
Τούρκο Πρόεδρο Ντεμιρέλ την επαναλειτουργία της
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης!
Αυτά, σε πολύ γενικές – και πάλι – γραμμές, που
δείχνουν και το πόσο «απογυμνωμένη» είναι η Άγκυρα
στους εκβιασμούς της για το αυτονόητο που θα έπρεπε
ήδη να έχει κάνει: Να επιτρέψει πάραυτα την
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης!
Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού!
Ήταν, εξ άλλου, επόμενο να συμπέσει ο εκβιασμός
της αυτός και με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού (με πολυμελή, δε, συνοδεία), στο Ισραήλ, σε
εποχή μάλιστα, που, όπως πρόσφατα έχει επισημανθεί…
● Ο τριμελής Άξονας Ελλάδος-Ισραήλ-Κύπρου,
υποβαθμίζει πλέον γεωστρατηγικά-γεωπολιτικά την
Τουρκία στους χώρους της Ανατολικής Μεσογείου, όπου
αμφισβητείται ο εκεί ρόλος της ως ηγέτιδας δύναμης…
Ένας ρόλος μάλιστα που ερχότανε σε αντίθεση και
προς συμφέροντα του ΝΑΤΟ…
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1964-2014: Πενήντα χρόνια από τις απελάσεις
Το 2014 συμπληρώνονται 50 χρόνια από τις μαζικές απελάσεις
των 12.500 Ελλήνων υπηκόων της Κωνσταντινούπολης.
Το άρθρο αυτό συνοψίζει την ψυχολογική και οικονομική κατάσταση που επικράτησε μετά τις απελάσεις.
Πολίτικη Ψυχή
Μία δεκαετία
Ιούλιος 1964... Θυμούμαι... Η Τουρκία
κατήγγειλε στας 16 Μαρτίου 1964 την Σύμβασιν
εγκαταστάσεως με την Ελλάδα, και ήρχισε την
απέλασιν των 12 χιλ. Ελλήνων υπηκόων της
Κων/πόλεως. Και επειδή η Σύμβασις ίσχυεν επί
εξάμηνον από της καταγγελίας της άρχισε τας
απελάσεις βάσει εβδομαδιαίων καταλόγων εξ 100,
200 ή και περισσοτέρων προσώπων που είχαν δήθεν
ασκήσει επιβλαβή δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνοντο και τυφλοί, κωφάλαλοι, ψυχοπαθείς,
παράλυτοι, γριές κλπ. Και εις την περίπτωσιν αυτήν
εξύπνησεν εις την ψυχήν των σημερινών φραγκοφορεμένων γειτόνων μας ο αταβισμός του νομάδος.
Η κινητή περιουσία των απελαυνομένων κατεσχέθη διά δήθεν οφειλουμένους φόρους, που καθωρίζοντο δι’ εξ επαγγέλματος εκτιμήσεως (ρέσεν
τακτίρ) ή ακόμη και διά οφειλάς των προς το
Δημόσιον «που ήσαν ακόμη άγνωστοι».
Αυτά είναι ίσως φυσικά εις κράτος το οποίον
πάντοτε ήσκησε τοιαύτα μέτρα. Αλλ’ έκαναν και κάτι
άλλο. Ελάμβαναν τα δακτυλικά αποτυπώματα των
απελαυνομένων σαν να επρόκειτο περί κακοποιών.
Ηθέλησαν να εξευτελίσουν αξιοτίμους κατά πάντα
κυρίους. Αλλά της αθλίας αυτής πράξεως η αισχύνη
έμεινε ανεξίτηλη στα πρόσωπα των εμπνευστών της.

Δώδεκα χιλιάδες Έλληνες υπήκοοι ήλθαν στην
Ελλάδα με τα ρούχα που φορούσαν. Και οι πλείστοι
ηυδοκίμησαν και εξανάκαναν την ζωήν τους.
Υπήρξαν φυσικά οι – ολίγοι έστω – που απέθαναν
από την μελαγχολίαν της νοσταλγίας. Υπήρξαν,
ακόμη ελάχιστοι – γνωρίζω τρεις αλλά δεν θα αναφέρω βέβαια τα ονόματά τους– που ετερμάτισαν τη
ζωή τους. Διά τους δυστυχείς αυτούς, η στήλη μου
μπορεί να διαθέση μόνον ένα δάκρυ και μια προσευχή, και τα προσφέρει από της ψυχής της τα βάθη.
Η τραγωδία των απελαθέντων έχει τώρα λήξει.
Αλλά το κακό που έκαμαν οι γείτονές μας και το
συνεχίζουν υπό άλας μορφάς, είναι πολύ μεγαλύτερον. Ανέφλεξαν, ανεζωπύρωσαν και
εγιγάντωσαν το μεταξύ των δύο λαών
μίσος, ένα μίσος το οποίον δεν εδικαιολογείτο πλέον από τίποτε, και που
θα έπρεπε να σβήση.
Αγάπη είναι η ζωή, κι αγάπη μόνο,
λέγει σ’ ένα ποίημά του ο Λάμπρος
Πορφύρας. Η αγάπη δημιουργεί τη
ζωή, το μίσος την κατατρέφει. Του
μίσους αυτού σπορείς υπήρξαν οι
Τούρκοι. Και η πείρα διδάσκει ότι
όποιος σπείρει το μίσος δεινά μόνον
θερίζει.
ΔΑΜΩΝ
ο Πολίτης, Ιούλιος 1974, έτος Η, αρ. φ. 86
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