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Η κατανόηση ιστορικών γεγονότων για την ανάπτυξη
της αυτοκριτικής και διόρθωσης του εαυτού μας
Νίκου Ουζούνογλου

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών
1-3 Δεκεμβρίου 2016

Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης εθνικών καταστροφών είναι άχρηστη και
προκαλεί ηττοπάθεια αν δεν γίνεται για να διορθώσουμε τις αδυναμίες και τις
συμπεριφορές μας που προκάλεσαν καταστροφές όπως αυτή του Ελληνισμού της
Ανατολής τον 20ο αιώνα.
Για να είμαστε συγκεκριμένοι πρέπει να δούμε τις βασικές αιτίες που οδήγησαν στην
Καταστροφή αυτή. Μπορούμε να κατατάξουμε τις αιτίες κατά σειρά σημασίας ως εξής:
1) Την αποφασιστικότητα και μακρόπνοο σχεδιασμό του Νέο-Τουρκικού Κινήματος
να εξοντώσει τους Χριστιανικούς πληθυσμούς της Ανατολής. Είναι μια διαδικασία που
ξεκινάει από τα μέσα του 19ου αιώνα ενώ συνήθως αναφέρεται ως κομβικό σημείο το
1908 το στρατιωτικό κίνημα των Νέο-Τούρκων.
2) Ο Εθνικός Διχασμός του 1915-18 μάλιστα παρά την πραγματικότητα (1).
3) Τον τρόπο συγκρότησης του Ελληνικού Βασιλείου μετά από την δολοφονία του
Καποδίστρια ως έθνους κράτους υπό την κηδεμονία της Μ. Βρετανίας και σε δεύτερο
βαθμό της Γαλλίας.
4) Τα μεγάλα στρατηγικά και τακτικά λάθη των πολιτικών ηγεσιών της Ελλάδος κατά
την διάρκεια της Εκστρατείας στην Μικρά Ασία σε όλη την περίοδο από τον Μάιο 1919
μέχρι και την κατάρρευση του Μετώπου .
5) Την αδιαφορία από το Ελληνικό κράτος δημιουργίας συγκροτημένης αμυντικής
αυτοργάνωσης των Χριστιανικών πληθυσμών για αντιμετώπιση της απειλής (1).
Επομένως στο επίπεδο διδασκαλίας έχοντας υπόψη τους ανωτέρω παράγοντες θα
πρέπει να επικεντρωθούμε στα εξής θέματα:
– Την σημασία διαλόγου σε εθνικό επίπεδο για αποφυγή διχασμών. Αποτελεί κύριο
ζήτημα δημοκρατίας η ανάπτυξη της αντίληψης για διάλογο και την σημασία αποφυγής
μετωπικών συγκρούσεων. Η αποφυγή της αντίληψης «ας είμαι εγώ ηγεμόνας στο χωριό
μου και ας γίνει ότι θέλει έξω από εδώ» αποτελεί χαρακτηριστική έκφραση. Ισοδύναμα
αυτό σημαίνει την αποφυγή δημαγωγικών και λαϊκίστικων συμπεριφορών και την
κατανόηση των συνεπειών τους όπως στην περίπτωση που εξετάζουμε.
– Η διδασκαλία της ιστορίας όχι ως μια σειρά γεγονότων αλλά αποκάλυψης των
μηχανισμών που έδρασαν και δρουν στην διαμόρφωση των γεγονότων. Ιδιαίτερη σημασία
έχει η κατανόηση της σύγχρονης ιστορίας του Ελληνισμού υπό το πρίσμα αυτό. Αποτελεί
σήμερα το πλέον σημαντικό ζήτημα η αποκάλυψη πως φθάσαμε στο 1974 στην κατάληψη
σημαντικού τμήματος της Κύπρου από αιτίες παρόμοιες με τις παραπάνω. Το γεγονός ότι
σε μια χώρα που ουσιαστικό τίποτα δεν μένει μυστικό ο «φάκελος» της Κύπρου μένει
επτασφράγιστο μυστικό αποτελεί αιτία προβληματισμού.
Συνέχεια στη σελίδα 3

Η ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΥ ΤΗ ΣΥΝΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
&
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ
ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Σας προσκαλούν
την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017
και ώρα 6:00 μ.μ.
στην καθιερωμένη εκδήλωση
Κοπής της Βασιλόπιτας
που θα πραγματοποιηθεί
στην Αίθουσα «Αλέξανδρος Μαζαράκης» του
Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι, τηλ: 2106433750)
Τα Διοικητικά Συμβούλια

Διανέμεται δωρεάν σε 3000 αντίτυπα

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό

BAZAAR
Νέοι δημιουργοί παρουσιάζουν
τα χειροποίητα έργα τους
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 ώρα 10:00
Επίσκεψη και Ξενάγηση στην
Οικία Μπενιζέλων
το παλαιότερο διασωζόμενο σπίτι της Αθήνας
πατρογονικό της Αγίας Φιλοθέης,
βόλτα στην Πλάκα
με Ξεναγό την Άρτεμη Σκουμπουρδή
Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής
Λένα Αναπνιώτη 6972889795

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 27 Νοεμβρίου 2016 & ώρα 18.00
στη Αίθουσα Εκδηλώσεων του
ΠΝ ΕΥΜΑ ΤΙ ΚΟΥ μας Κ ΕΝ ΤΡ ΟΥ
(Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι τηλ: 210 64.33.750)

Ομιλητής
Πέτρος Καναρίδης – Φιλόλογος
Με Θέμα:
«Ο Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος
με αναφορές στο παρελθόν, παρόν και μέλλον»
Θα συμμετέχει Χορωδία της «Κιβωτού του Κόσμου»
Θα βραβευθούν οι αριστούχοι απόφοιτοι
του 2015-2016 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 αποφοίτησαν εφέτος από τα Δημοτικά με
άριστα, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας μας με τον βαθμό
18,5 και άνω καθώς και όσων έχουν εισαχθή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και έχουν Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή, να
καταθέσουν τα αποδεικτικά στοιχεία τους μέχρι 10/11 2016 στη
Γραμματεία της Ενώσεως τηλ. 210 64.33.750 (Δευτ.-Παρ.
11:00-14:00) προκειμένου να τους απονεμηθούν τιμητικές
διακρίσεις.
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ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Η κατανόηση ιστορικών γεγονότων για την ανάπτυξη
της αυτοκριτικής και διόρθωσης του εαυτού μας
Νίκου Ουζούνογλου
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Εξάλλου ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι η μη-διερεύνηση τι έγινε στην Κύπρο για
να φθάσουμε στο 1974 καθιέρωση την αντίληψη της «ατιμωρησίας» και αυτό σχετίζεται
με την βαθμιαία κλιμάκωση της διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό που οδήγησε στην
σημερινή παρατεταμένη κρίση που έχει πλήξει βαριά τον Ελληνικό λαό. Η αποκάλυψη
σε πρόσφατη εκδήλωση από το πλέον αρμόδιο ότι τα τελευταία χρόνια αφαιρούνται
έγγραφα από τον φάκελο της Κύπρου της Βουλής και αντικαθίστανται με «φωτοτυπίες»
θα πρέπει να μας προβληματίσει.
– Σε επίπεδο διδασκαλίας σε Στρατιωτικές Σχολές αλλά και Πολιτικών Επιστημών θα
πρέπει να οργανωθούν μαθήματα που δίνουν την δυνατότητα της κριτικής σκέψης των
σπουδαστών για τα γεγονότα όπως το συγκεκριμένο. Ειδικότερα στις Στρατιωτικές
Σχολές πρέπει να διδάσκεται η σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας και του Ελληνισμού της
Ανατολής υπό το πρίσμα των παραπάνω αρχών. Θα πρέπει να οργανωθούν
εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές στα αναφερόμενα δύο θέματα.
Επιπλέον στα ανωτέρω που περιορίζονται στην προ του 1922 κατάσταση, έχει
ιδιαίτερη σημασία η παραπάνω αναφερόμενη μεθοδολογία να επεκταθεί και στην
ανάλυση των παρακάτω ενοτήτων:
– Η προσφορά των Ελλήνων της Ανατολής (1922-30) στην μεταμόρφωση της Ελλάδος
από την πλέον υπανάπτυκτη χώρα (δεν είχε ούτε βιοτεχνία) των Βαλκανίων (μετά από
την Αλβανία) σε χώρα που μπορούσε να συγκριθεί με Ευρωπαϊκές χώρες.
– Στις μαζικές αδικίες που υπέστησαν οι προσφυγικοί πληθυσμοί από τα αστικά
κόμματα των δύο παρατάξεων που υπήρξαν οι αρχιτέκτονες του 1ου Διχασμού και που
έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στον 2ο Διχασμό που τις πλέον τρομακτικές συνέπειες του
Εμφυλίου Πολέμου (1946-49) που επισώρευσε δεινά μεγαλύτερα ακόμα και τις
Ναζιστικής κατοχής (1941-44).
– Την προδοσία κατά του Ελληνισμού της Κύπρου το 1974 και την συγκάλυψη αυτής
από τις δύο παρατάξεις που επικράτησαν στον πολιτικό σκηνικό την περίοδο 1975-2015
με συνέπεια η ατιμωρησία για οτιδήποτε θεωρείτε δεδομένη.
– Την πλήρη υπερίσχυση της κομματικής αντίληψης στην διαχείριση των εθνικών
θεμάτων και την εγκατάλειψη στην τύχη τους των ιστορικών Ελληνικών Κοινοτήτων
στην Τουρκία (Κων/λη, Ίμβρος-Τένεδος), Β. Ηπείρου, Ευξείνου Πόντου.
– Η αδυναμία μέχρι σήμερα εγκαθίδρυσης μιας ευνομούμενης πολιτείας παρά την είσοδο
στις Ευρωπαϊκές δομές με κύρια αιτία την αναγέννηση μετά από το 1980 του
παλαιοκομματισμού κατά το πρότυπο της φαυλοκρατίας που έχει καθιερωθεί στο
«ελεύθερο βασίλειο» την περίοδο της Βαυαροκρατίας από τον Ιωάννη Κωλέττη.
Επομένως η διδασκαλία της ιστορίας ξεφεύγοντας από ιδεολογικές αγκυλώσεις είναι
ζήτημα ζωτικό και εφόσον γίνει χωρίς προκαταλήψεις είναι η μεγαλύτερη προσφορά
προς τις μελλοντικές γενεές.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΚΑΤΣΟΛΕΔΑΚΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης Οκτωβρίου 2016
Στην Καλλιθέα Αττικής, στα γραφεία του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών,
συνήλθαν στις 19-10-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.15 μ.μ., σε συνεδρίαση τα
μέλη του Δ.Σ. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΚΑΤΣΟΛΕΔΑΚΗ, όπως αυτά έχουν
οριστεί με τις 1512/18-5-2012, 15168/1286/7-4-2015 και 43785/3982/08-10-2015
Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Για τη συνεδρίαση αυτή προηγήθηκε πρόσκληση του Προέδρου. Στη συνεδρίαση
παρίστανται τα εξής μέλη:
1) Γιαννουσάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου, Πρόεδρος,
2) Βασιαγεώργης Νικόλαος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος,
3) Ουζούνογλου Νικόλαος, Γενικός Γραμματέας
4) Θωμάς Κούντερ του Γεωργίου, Ταμίας,
Απουσιάζει, αν και κλήθηκε η κ. Σοφία Παπαδοπούλου, μέλος.
Υφίσταται επομένως απαρτία και το Δ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα.
Στη συνέχεια συζητείται το θέμα ημερήσιας διάταξης, που είναι διανομή
οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους Κωνσταντινουπολίτες, σύμφωνα με το σκοπό
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
Αποφασίζεται να δημοσιευθεί ανακοίνωση στις εφημερίδες ΑΥΓΗ και
ΠΟΛΙΤΗΣ, με την οποία θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις με
τα νόμιμα δικαιολογητικά, που να ζητούν να τους χορηγηθεί ενίσχυση. Οι αιτήσεις
πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-11-2016. Μετά την ημερομηνία αυτή, σε νέα
συνεδρίαση, το Δ.Σ. θα αποφασίσει τα ποσά που θα χορηγηθούν σε καθένα που θα
έχει υποβάλει αίτηση. Το ποσό που θα διανεμηθεί θα ανέλθει σε δέκα χιλιάδες
(10.000,00) ευρώ, όπως προβλέπει και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του
Ιδρύματος. Τα παραπάνω εγκρίνονται ομόφωνα από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.,
όπως και το σχέδιο της σχετικής ανακοίνωσης, που υπογράφει ο πρόεδρος.

.
ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»
Οι
δραστηριότητές
μας
το
τελευταίο
τρίμηνο
επικεντρώθηκαν στην επίλυση της από καιρού εκκρεμούσης
υπόθεσης του ΕΝΦΙΑ που μας επιβλήθηκε το 2014. εκτός από
τις ενέργειες των μελών του Δ.Σ. για την επίλυση του θέματος,
συνεργαζόμαστε επίσης και με την Παναττική Ένωση Αστικών
Οικοδομικών Συνεταιρισμών (ΠΑΝ.ΕΝ.Ο.ΣΥ.), μια ένωση
έντεκα συνεταιρισμών που διαθέτουν εκτάσεις εντός της Αττικής
και συντονίζει τις προσπάθειες των συνεταιρισμών σε διάφορα
εκκρεμή θέματα, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΝΦΙΑ. Το
θέμα είναι αρκετά λεπτό και αμφίρροπο στην επίλυσή του, που
σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος θα ειδοποιηθείτε για το
ποσό συμμετοχής του κάθε μέλους.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, μετά την συγχώνευση της
Εμπορικής Τράπεζας με την Alpha Bank, ο Αριθμός
Λογαριασμού Τραπέζης του Συνεταιρισμού μας στην Alpha
Bank είναι 226002002000690 .
Για όσους κάνουν χρήση ηλεκτρονικής πληρωμής, το IBAN
του λογαριασμού μας στην ALPHA BANK είναι GR
5701402260226002002000690 .
Επίσης να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι στο εξής θα
μπορούν να εξοφλούν τις συνδρομές τους και στα γραφεία μας
κάθε Δευτέρα 5:00-8:00 μ.μ. ή κατόπιν επικοινωνίας με την κ.
Αδάμου τηλ: 6996328277.
ΔΩΡΕΕΣ ΚΟΣΜΕΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(1/1 – 20/10/2016)
Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση …………………………… 3000€
Ζιώγκας Χρήστος ……………………………………….. 1500€
Κοινότητα Μεσοχωρίου …………………………………. 1500€
Κοινότητα Σταυροδρομίου ………………………………. 1500€
Κοινότητα Μεγ. Ρεύματος ……………………………….. 1479€
Αϊντίν Καπαντζίκ …………………………………………. 500€
Κοινότητα Αντιγόνης ……………………………………… 500€
Κοινότητα Χαλκηδόνος …………………………………….500€
Ζαχαριάδης Νικόλαος …………………………………….. 330€
Ανώνυμη Κωνσταντινουπολίτισσα ………………………... 250€
Παριζιάνος Αντώνης ………………………………………. 125€
Αγιάννη Μάρθα …………………………………………… 100€
Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων Αθηνών ……………………….. 100€
Τσαμπαρλίδου Άννα ………………………………………. 100€
Κακλαμάνη Ευδοξία ………………………………………... 80€
Ηλιάδου Μαργαρίτα ………………………………………... 50€
Καλαφάτη Βαλασία ………………………………………… 50€
Φραγκοπούλου Ελένη ………………………………………. 50€
Γεωργιάδου Κλεοπάτρα ……………………………………. 20€
Δρυμαλίτου Μαρίνα ………………………………………… 20€
Παλάκογλου Δανάη ………………………………………… 20€
Εις μνήμην Ελένης Μεϊντάνη προσέφεραν:
Οι συμμαθήτριές της ………………………………………. 165€
Ζαχαριάδης Νικόλαος ……………………………………… 25€
Ζαχαριάδου Σούλα ………………………………………….. 20€
Εις μνήμην Πέτρου Κόλλια προσέφερε:
Ξανθοπούλου Ευαγγελία ……………………………………. 50€
Ανώνυμος κυρία εις μνήμην του υιού της, Ντίνου, παρέθεσε το
πασχαλιάτικο γεύμα στις 11 Μαΐου 2016.
Δωρεές υπέρ των σκοπών
του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών
Ελένη Ερμανοήλογλου …………………………………….. 60 €
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τους δωρητές

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ : Ν. Ουζούνογλου

ΕΝΩΣΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 46, 115 21 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 64.33.750 FAX: 210 64.64.270
www.enokon.gr ● e-mail: enokon@otenet.gr

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 61χρόνια από τα Σεπτεμβριανά στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Του Θοδωρή Ασβεστόπουλου
Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 7
Σεπτεμβρίου στην Δημοτική Πινακοθήκη
Πειραιά (Φίλωνος 29) τα εγκαίνια της έκθεσης
και των εκδηλώσεων που διοργανώνει η
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών για την 61η επέτειο των Σεπτεμβριανών
(6-7 Σεπτεμβρίου 1955), που αποτέλεσαν
κορυφαία στιγμή του διωγμού των Ελλήνων
της Πόλης.
«Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε φέτος στην
πόλη μας τις εκδηλώσεις της Οικουμενικής
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για τα
Σεπτεμβριανά, μία θλιβερή επέτειο που σημάδεψε
την πατρίδα μας και τη ζωή χιλιάδων Ελλήνων
της Κωνσταντινούπολης», είπε στον χαιρετισμό
που απηύθυνε εκ μέρους του Δημάρχου Πειραιά,
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της
πόλης Γιώργος Δαβάκης.
«Ο Δήμος Πειραιά πάντα είναι κοντά,
στηρίζει και ανοίγει τους πολιτιστικούς του χώρους σε συλλόγους και φορείς οι
οποίοι εργάζονται συστηματικά για την διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης.
Θεωρώ ότι η ιστορία μας και οι παραδόσεις μας είναι παράγοντες οι οποίοι
μπορούν σήμερα να μας κρατήσουν ενωμένους απέναντι στα
προβλήματα της καθημερινότητας που βιώνουμε ως χώρα»,
πρόσθεσε ο κ. Δαβάκης. «Οι δράσεις που κινούνται σε αυτή
την κατεύθυνση είναι αξιέπαινες», σημείωσε ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά συγχαίροντας την
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών για την
διοργάνωση των επετειακών εκδηλώσεων με εξαίρετους
ομιλητές και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό από τα
γεγονότα
του
Σεπτεμβρίου
του
1955
στην
Κωνσταντινούπολη.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Οικουμενικής
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών Νικόλαος Ουζούνογλου στον χαιρετισμό του σημείωσε ότι «η Οι.Ομ.Κω. από
την ίδρυση της έχει ξεκινήσει την προσπάθεια της να
οργανώνει συνέδρια τα οποία προβάλλουν πρώτον την
ιστορική αλήθεια και δεύτερον να διεκ-δικήσει με τον πιο
έντονο τρόπο από την κυβέρνηση της Τουρκίας την
θεραπεία των τραυμάτων που προκάλεσε με τα
Σεπτεμβριανά και όχι μόνο». Επίσης ο κ. Ουζούνογλου
ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.
«Όπως δεν μπορεί να υπάρξει έθνος δίχως λαό, έτσι δεν
μπορεί να υπάρξει και λαός δίχως μνήμη, ο λαός είναι η
μνήμη του έθνους», είπε ανοίγοντας την έκθεση η κυρία
Ελισάβετ Χαριτωνίδου – Κόβη, σημειώνοντας ότι οι
ιστορίες των Ρωμιών της Πόλης είναι γεμάτες με
ατέλειωτους αποχαιρετισμούς και νοσταλγίες.
«Ξεκινώντας από τον μεγάλο αποχαιρετισμό της
καταστροφής του 1922, της ανταλλαγής των πληθυσμών που
ακολούθησε, με μία σειρά άλλων θλιβερών γεγονότων
φτάνουμε στα Σεπτεμβριανά του 1955, όπου σε μία νύχτα,
μαινόμενος όχλος μέσα σε λίγες ώρες κατέστρεψε
ολοσχερώς όλη την ελληνική οικονομική δραστηριότητα και
λεηλάτησε τα σπίτια, τις περιουσίες και τα ιδρύματα της
ομογένειας», συνέχισε η κυρία Κόβη, παρουσιάζοντας την
έκθεση «1955 – Σεπτεμβριανά Κωνσταντινούπολης».
Μάλιστα τόνισε ότι στην Τουρκία πολλοί εξέφρασαν τη
βαθιά τους ντροπή όταν αντίκρισαν τις φωτογραφίες αλλά και κριτική στις
πολιτικές διώξεων των τουρκικών κυβερνήσεων απέναντι στις μειονότητες, ενώ τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται να γράφονται άρθρα και να γίνονται έρευνες πάνω
σε θέματα που αποτελούσαν ταμπού στη γειτονική χώρα. Η παρουσιάστρια επίσης
τόνισε ότι αν και τα Σεπτεμβριανά σημάδεψαν την πορεία του Ελληνισμού της
Κωνσταντινούπολης αποτελώντας την αρχή της δημογραφικής κατάρρευσης του,
εντούτοις ο ελληνικός λαός σε μεγάλο ποσοστό τα αγνοεί, ενώ δεν
συμπεριλαμβάνονται στην εκπαιδευτική ύλη των σχολικών βιβλίων.
Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος
στον χαιρετισμό του είπε ότι το προγκρόμ του 1955 αναδεικνύει και επιβεβαιώνει
το πόσο σύνθετα είναι τα ιστορικά γεγονότα και οι επιπτώσεις τους. «Ψυχρός
πόλεμος, διεθνείς συγκυρίες, αντικρουόμενα εθνικά συμφέροντα για το Κυπριακό,
διαμόρφωσαν μία αρένα ανταγωνισμών και μέσα σε αυτήν βρέθηκε ως
αποδιοπομπαίος τράγος και βολικός ένοχος η Κοινότητα των Ρωμιών της Πόλης,

θύμα εκείνον τον ματωμένο Σεπτέμβρη ενός καλοστημένου μηχανισμού
καταστροφής», ανέφερε ο κ. Κρέτσος.
«Αποτελεί χρέος μας να επανασυνδεόμαστε με το συνεχές της ιστορίας μας,
έχοντας κατευθυντήριες γραμμές την ειλικρίνεια, την αλήθεια και τη γνώση.
Πρέπει να φροντίζουμε να μην αφήνουμε κενά λήθης στη συλλογική μας μνήμη»,
είπε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. «Το
βίντεο που έχει ετοιμάσει η ΓΓΕΕ ελπίζουμε να εκτιμηθεί ως μία μικρή συμβολή
στον εμπλουτισμό των διαθέσιμων τεκμηρίων για τα Σεπτεμβριανά», πρόσθεσε ο
κ. Κρέτσος.
Ακολούθησε η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Η Σκιά των
Σεπτεμβριανών στα 60 χρόνια που ακολούθησαν στην Τουρκία». Ομιλητές ήταν
οι: Χαράλαμπος Παπασωτηρίου (Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων –
Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου), Άγγελος Συρίγος (Αναπληρωτής
Καθηγητής Παντείου), Αλέξης Αλεξανδρής (Πρέσβης) και Νικόλαος Ουζούνογλου
(Πρόεδρος Οι.Ομ.Κω – Καθηγητής ΕΜΠ), οι οποίοι ανέλυσαν το πογκρόμ των
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης από ιστορική, νομική και διπλωματική σκοπιά,
καταλήγοντας στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα για τον Ελληνισμό της
Πόλης.
Ο καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου μιλώντας στο ΚΑΝΑΛΙ 1, τόνισε
ότι το σημαντικότερο είναι να μην ξεχάσουμε το πλήγμα που δέχτηκε ο
Ελληνισμός σε μία ιστορική του εστία, το οποίο μάλιστα, όπως υποστήριξε, θα
μπορούσε να αποτραπεί αλλά δεν έγινε γιατί η Ελλάδα βρέθηκε ανέτοιμη.
Ο κ. Παπασωτηρίου πρόσθεσε ότι οι ίδιοι η Τούρκοι της
Κωνσταντινούπολης παραδέχονται πλέον ότι η Πόλη
φτώχυνε μετά τον διωγμό των Ελλήνων, χάνοντας τον
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της, σε συνδυασμό με τον
ερχομό των αμόρφωτων και ισλαμιστών μεταναστών από
την Ανατολία.
Χαρακτήρισε επίσης αξιόλογη την έκθεση που
πραγματοποιείται στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά την
οποία πρέπει ο καθένας να σκεφθεί. «Η αιτία που
σκεφτήκαμε ότι ο Πειραιάς είναι ένα κατάλληλο μέρος για
την διοργάνωση των φετινών εκδηλώσεων των
Σεπτεμβριανών ήταν επειδή πρόκειται για μία προσφυγική
εστία», δήλωσε στο ΚΑΝΑΛΙ 1 ο Πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών Νικόλαος
Ουζούνογλου. «Το νόημα αυτών των εκδηλώσεων δεν έχει
χαρακτήρα μνημόσυνου αλλά είναι διεκδικητικό με την
έννοια ότι ο θύτης πρέπει και είναι απαραίτητο να προβεί
σε μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας. Βέβαια και η
καταγραφή της ιστορίας είναι ένας αντικειμενικός σκοπός»,
σημείωσε ο κ. Ουζούνογλου.
Σχετικά με τις σημερινές διεκδικήσεις της Ρωμιοσύνης
της Πόλης, ο πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω., διευκρίνισε ότι
Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης δεν είναι μόνο αυτοί που
παρέμειναν στην Βασιλεύουσα, αλλά ολόκληρη η
κοινότητα που έπρεπε να είναι ακόμα εκεί σύμφωνα με τις
διεθνείς συμβάσεις.
«Αυτό το οποίο καλείται η τουρκική κυβέρνηση και
εμείς συνέχεια το εγείρουμε, είναι ότι πρέπει να προβεί σε
μέτρα υπέρ όσων θέλουν να παλινοστήσουν, κυρίως για τη
νέα γένια, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να βοηθήσει την
αναζωογόνηση της κοινότητας αυτής με την ευρύτερη
έννοια. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται βέβαια το
Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο πρέπει να λειτουργεί
ανεμπόδιστα, αλλά και τα Ιδρύματα στην λειτουργία των
οποίων συνεχίζουν να δημιουργούνται σοβαρά εμπόδια,
όπως για παράδειγμα η μη πραγματοποίηση εκλογών στα
ευαγή ιδρύματα», είπε ο κ. Ουζούνογλου.
Τέλος ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά ΚΑΝΑΛΙ 1
Παναγιώτης Αβραμίδης, δήλωσε ότι ο σταθμός αποτελεί χορηγό επικοινωνίας της
συγκεκριμένης έκθεσης στο πλαίσιο μίας ελάχιστης συμβολής στο τεράστιο
γεγονός που έπληξε ολόκληρο τον Ελληνισμό, τα Σεπτεμβριανά του 1955, με τον
ξεριζωμό της ελληνικής ομογένειας από την Πόλη. «Ως ελάχιστο δείγμα τιμής
στους ανθρώπους που έχασαν ζωές και περιουσίες το ΚΑΝΑΛΙ 1 ανέλαβε χορηγός
επικοινωνίας σε αυτή την σημαντική εκδήλωση», σημείωσε ο κ. Αβραμίδης.
Παράλληλα πρόσθεσε ότι ο ιστορικός ραδιοφωνικός σταθμός του Πειραιά θα
παραμείνει αρωγός στις προσπάθειες εθνικού χαρακτήρα, σε προσπάθειες που
τονώνουν τον Ελληνισμό και όπως είναι γνωστό η ιστοσελίδα του έχει πληθώρα
δημοσιευμάτων σχετικά με θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό της διασποράς.

Υπεύθυνος Ύλης : Ελευθέριος Φερεκύδης
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Συν-εορτάζοντας νοερά, για το χαρμόσυνο
γεγονός της λαμπρής Εικοσιπενταετίας του,
το πνευματικό Ορθόδοξο Πλήρωμα,
εκ βαθέων εύχεται και αναφωνεί :

Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου
και

Οικουμενικού Πατριάρχου…
… Πολλά και ευφρόσυνα τα Έτη ! …
Είκοσι πέντε, εξαιρετικά ευδόκιμα Χρόνια, Ποιμαντορικής πάντοτε ουσίας,
σπουδαιότητας και λαμπρότητας!...
Είναι τα Χρόνια, που, ο Παναγιώτατος Βαρθολομαίος Α΄, ο από του έτους 1991
(22/10), Οικουμενικός Πατριάρχης, «οιακοστροφεί» με εξαιρετική δεξιότητα στο
εδραιωμένο (το 38 μ.Χ.) από τον Απόστολο Ανδρέα, τον Πρωτόκλητο μαθητή του
Ιησού Χριστού, Εκκλησιαστικό Θρόνο !
Τον Θρόνο, της Χριστιανικής Ορθοδοξίας και του Γένους !...
Που τον εκλέησαν κάποτε μέχρι και οι δύο (από τους τρεις) «Φωστήρες της
Τρισηλίου Θεότητος»:
y Ο Γρηγόριος Α΄ ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός,
ο «Μέγιστος Αρχιερεύς» (380-381)!
y Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο «κατά την
γλώτταν Χρυσορήμων (397-404) !
Καθώς και πολλοί, πολλοί, βέβαια, άλλοι, που
ευφήμως αναφέρονται στην Εκκλησιαστική και
Πολιτισμική Ιστορία…
Είναι ο τέταρτος στη σειρά μακροβιώτερος στον Θρόνο !
Πρέπει, δε, να λεχθεί στο σημείο αυτό, και ότι, ο Παναγιώτατος – που είναι ο 268ος
στη σειρά των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως :
y Είναι ήδη και από τους ελάχιστους λοιπούς Πατριάρχες που έχουν βιώσει και την
χρονικά μεγαλύτερη Ποιμαντορία στον Θρόνο τους…
Ειδικότερα, δε, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα, μόνον οι : Νικόλαος Γ΄
Κυρδινιάτης (μεταξύ των ετών 1084 και 1111), Σέργιος Α΄ (610-638) και Ευγένιος Α΄
(240-265), είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον μία 25ετία…
Τον επικαλέσθηκε ο Ιωάννης Δ΄, ο Νηστευτής !
― Τον τίτλο, εξ άλλου, του Οικουμενικού, οι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης τον φέρουν ανελλειπώς, αλλά μόνον από το έτος 587, (δηλαδή μετά την
περίοδο της Βασιλείας του Ιουστινιανού Α΄ και την τότε ανέγερση του μέχρι σήμερα
Ναού της Αγίας Σοφίας). Τον επικαλέσθηκε, δε, πρώτος, ο τότε Πατριάρχης Ιωάννης
Δ΄, ο Νηστευτής (585-595), σε περίοδο «ψυχρού κλίματος» στις σχέσεις με την
Εκκλησία της Ρώμης.
― Τον τίτλο του Πατριάρχου, όμως, τον απέκτησαν οι πέντε Αρχιεπίσκοποι
(ευρυτάτων τότε περιφερειών), μετά την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο, της Χαλκηδόνος
(το 451)
Και αυτοί – σύμφωνα με τα τιμητικά, πάντοτε, πρωτεία τους – ήσαν οι :
y Ρώμης (Πάπας), Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και
Ιεροσολύμων. (Με απόλυτη ανεξαρτησία στα όρια της δικαιοδοσίας τους) (Βλ. «Η
αντιπαλότητα των Θρόνων», Ιστολόγιο πρωτοπρ. Δ. Αθανασίου)
Αλλά, στο σημείο αυτό, θα τεθεί, ασφαλώς, και το ερώτημα!
― Καλά,… και το Πατριαρχείο της Μόσχας και Πασών των Ρωσιών (με το
πολυπληθέστερο Εκκλησιαστικό του πλήρωμα), σε ποιό επίπεδο «Πρωτείων
Τιμής», είναι τώρα;
Και η Άννα τους εκπολιτίζει !
Η απάντηση μπορεί να δοθεί πρωτίστως από ένα πολύ γνωστό γεγονός της
Ιστορίας του Βυζαντίου:
y Ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄, ο Βουλγαροκτόνος (976-1025), είχε δεχθεί να
γίνει η αδελφή του Άννα, σύζυγος του Ηγεμόνα των Ρως του Κιέβου, Βλαδιμήρου Α΄
του Μεγάλου (980-1015) και Βασίλισσα, συνεπώς, της Ηγεμονίας, στα πλαίσια της
επιθυμίας πάντοτε του Βλαδίμηρου, για Εκχριστιανισμό της χώρας του.
Ο γάμος έγινε, με εξαιρετικά μεγάλη πολυτέλεια, ο Βλαδίμηρος βαπτίσθηκε
Χριστιανός και από το έτος 988, αρχίζει ο Εκχριστιανισμός των (μετέπειτα
αποκληθέντων) Ρώσων!...
Και με την Άννα, να εκπολιτίζει, (με τα Βυζαντινά πρότυπα), τους τότε Ρώσους…
Μεσολαβούν πάρα πολλά Ιστορικά γεγονότα, κατά τα οποία, το Οικ. Πατριαρχείο
ως «Μητέρα Εκκλησία», επροστάτευε παντοιοτρόπως την Ρωσική Εκκλησία, ενώ
επί Οθωμανοκρατίας πλέον, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιερεμίας Β΄, το έτος 1590,
μετά και από Συνοδική Απόφαση, ανυψώνει την Ρωσική Εκκλησία σε Πατριαρχείο!
Που από τότε βρίσκεται στην 5η θέση των Ορθόδοξων Πατριαρχείων (χωρίς να
συναριθμείται η υπό τον Πάπα – μη Ορθόδοξη – Εκκλησία Ρώμης, που είναι στην
πρώτη πάντοτε θέση…).
y Είναι πολύ γνωστές οι μετέπειτα σχέσεις του Κέντρου της Ορθοδοξίας με το
Πατριαρχείο Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, αλλά ιδιαίτερα μάλιστα, και η
περίοδος των εντάσεων που σημειώθηκαν πρόσφατα σ’ αυτές… (Γι’ αυτό, και δεν θα
μας απασχολήσουν στο σημερινό μας σημείωμα).

e-mail : apelathentes@yahoo.gr
Εκλογές και Αρχαιρεσίες
Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη
Εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, όπου και αναδείχθηκαν τα
μέλη των καταστατικών οργάνων, του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής για την προσεχή διετία.
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 5
Οκτωβρίου 2016 ως εξής:
Πρόεδρος :
Διονύσιος
Αγγελόπουλος
Αντιπρόεδρος :
Φώτιος
Γιαννακάκης
Γεν. Γραμματέας :
Δημοσθένης
Παϊκόπουλος
Ειδ. Γραμματέας :
Ειρήνη
Πρίντεζη
Ταμίας :
Μαρίνα
Καλουμένου - Κυριακοπούλου
Σύμβουλοι :
Βασίλειος
Δαφνοπατίδης
Ειρήνη
Ζερβού – Βραχάλη
Κων/νος
Καραΐσκος
Ελισάβετ
Φερεκύδου
Οι επ’ αγαθώ στοχεύσεις των Ποιμαντορικών έργων…
Είναι ανεξάντλητα τα όσα γράφονται και λέγονται για τον Παναγιώτατο
Βαρθολομαίο Α΄!
Αφ’ ενός μεν, τα κατά κύριο λόγο πάντοτε θετικά, ή και άκρως επαινετικά,
μάλιστα δε, μέχρι και … αποθεωτικά!
Αφ’ ετέρου όμως, όπως ακριβώς συνέβαινε και στους αναρίθμητους Προκατόχους
του – μάλιστα δε και σε ασύγκριτης σπουδαιότητας προσωπικότητες (όπως ακόμα
και στους προαναφερθέντες δύο Φωστήρες της Χριστιανικής Οικουμένης!), αλλά και
σε μεταγενέστερους, επίσης, από εκείνους, σε έναν «Ιερό» και «Μέγα» Φώτιο Α΄, ή
στον Κύριλλο Α΄ τον Λούκαρη, ή τον Εθνομάρτυρα Γρηγόριο Ε΄ και τόσους άλλους –
που, ιστορικά, προφανώς αξιολογούνται, προ παντός, από την σημασία των έργων της
Ποιμαντορίας τους, καθώς, και των στοχεύσεών τους, επ’ αγαθώ, πάντοτε, της
Εκκλησίας και του Γένους!
Σε Τιτάνια στόχευσηπρος πηγές καταγωγής του Γένους !
Στην σημασία, λοιπόν, τώρα, και των εξαιρετικά πλουσίων έργων του
Παναγιωτάτου, ας μας επιτραπεί να σταθούμε, έστω και για λίγο, στο σημείο,
ακριβώς, αυτό…
Και πρωτίστως, ας υπενθυμίσουμε ότι:
y Με τις προφανείς στοχεύσεις του της θρησκευτικής επαναλειτουργίας των
κτιριακά αναδομημένων Ναών – όπως, επί παραδείγματι και ο Ναός Αγίου
Βουκόλου στην σημερινή Σμύρνη (94 χρόνια μετά την Καταστροφή) – σε τόπους και
χώρους που ανθούσε άλλοτε το Ομογενειακό στοιχείο, δεν παύει και να οραματίζεται
(ας επιτραπεί η έκφραση) την Εκκλησιαστική και Πολιτισμική αναβίωση του
Ελληνικού Γένους στις άλλοτε Ιστορικές του κοιτίδες !
Πρόκειται, προφανώς για μια τιτάνια στόχευση και προσπάθεια σε πείσμα των
τρομερά αντίξοων περιστάσεων και …ισοπεδωτικών αλλαγών…
y Σε όλα τα υπόλοιπα, εξ άλλου, της – υπερ-εικοσιπενταετούς πλέον –
Οικουμενικής Ποιμαντορίας του, ο Παναγιώτατος, υποδειγματικά Αριστεύει !...
Σε ώρες Υπαρξιακών, αλλά και …Συμπαντικών αναζητήσεων!...
― Και με αιχμές αμφισβήτησης της Συνθήκης της Λωζάνης !...
Επί πλέον, δε, δεν παύει να είναι και ο μοναδικός Οικουμενικός Πατριάρχης – της
Χριστιανικής Ορθοδοξίας και του Γένους μας – στου οποίου την 25ετία, συμβαίνουν,
επί πλέον, και οι, από το πρόσφατο παρελθόν, προαναγγελθήσες, οι αδιάκοπα
«επιταχυνόμενες» κοσμογονικές, της εποχής μας, «αλλαγές»!
y Με τις επιστημονικές, τώρα, έρευνες – σε προσβάσεις του Κυβερνοχώρου των
Υπολογιστών, της «απροσδιοριστίας» Χάιζενμπεργκ, αλλά και της Κβαντικής, επί
πλέον, Φυσικής…
Που δεν παύουν να προκαλούν μέχρι και φιλοσοφικές, ακόμα, αναζητήσεις,
αναφορικά προς τις υπάρχουσες νέες, ενδεχομένως, υπαρξιακές αλλά και
Συμπαντικές «Αλήθειες»…
― Σε Αστροφυσική, Βιολογία, Νανο-τεχνολογία, Πλανήτη Γη, και όχι μόνον…
Σε εποχή δε, όπου, τα πιθανολογούμενα συμπεράσματα των «αναζητήσεων»
αυτών, διαμορφώνουν, ακόμα και τις αντίστοιχες, επί πλέον, γεωστρατηγικές και
γεωπολιτικές, ανά την υφήλιο, ισορροπίες…
Ακόμα και στην Ανατολική Μεσόγειο, βέβαια δε, και στο Αιγαίο, καθώς και στα
Στενά, επίσης, Δαρδανελίων και Βοσπόρου…
Που διέπονται και από την – έντονα σχετιζόμενη, βέβαια και με την Ομογένεια! –
περιώνυμη Συνθήκη της Λωζάνης…
Της οποίας, ωστόσο, την ισχύ – κατά την γνωστή δήλωση του Προέδρου της –
αμφισβητεί πλέον τώρα η Γείτων Τουρκία, αποβλέπουσα σε στοχευμένη αναβίωση
της Οθωμανικής, άλλοτε, Αυτοκρατορίας (Σ.Σ. αλλά και με τα ελαττώματά της,
προφανώς, ως της …«Μεγάλης» άλλοτε «Ασθενούς»!) με πλήρη κατάργηση του
επιβληθέντος από τον Κεμάλ Ατατούρκ, Καθεστώτος, της Σύγχρονης Τουρκίας…
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Αυτό, λοιπόν, σε πολύ γενικές πάντοτε γραμμές, είναι και το διαμορφούμενο
σήμερα «κλίμα», μέσα στο οποίο θα αναθερμαίνει την έντονα πνευματική
δραστηριότητά του, το Κέντρο της Οικουμενικής, πάντοτε, Ορθοδοξίας!...
Με Πρωτεργάτη, βέβαια, ηθικό και πνευματικό, τον Παναγιώτατο
Βαρθολομαίο Α΄!

Γ.Μ.Κ.

