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Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.)
Σεπτέμβριος 2017
Η παρούσα Έκθεση περιγράφει τις δράσεις του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της
Οι.Ομ.Κω. Σκοπός της έκθεσης είναι η περιληπτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα αν και σε σημαντικό βαθμό υποστηρίζει τους καταγόμενους από την
Πόλη είναι ανοικτό και συνδράμει όποιοι απευθύνονται στην Οι.Ομ.Κω. ανεξάρτητα καταγωγής.
Ορισμένες δράσεις του προγράμματος υλοποιούνται σε συνεργασία με μέλη σωματεία της
Οι.Ομ.Κω. όπως τον Νέο Κύκλο Κων/πολιτών – Κοσμέτειο Ίδρυμα, Μορφωτικό Σύλλογο Μακροχωριτών, Ένωση Ομογενών εκ Κων/πόλεως Β. Ελλάδος, Αδελφότητα Μεγάλου Ρεύματος,
Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων Αθηνών και σε ορισμένες περιστάσεις με το Κατσολεδάκειο Ίδρυμα.

Δραστηριότητες του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα ξεκίνησε στα μέσα του έτους 2013 και συνεχίζεται με τις παρακάτω
συνιστώσες του, που περιγράφονται ακολούθως.
1) Υποστήριξη προς αναξιοπαθούσες οικογένειες.
Ο αριθμός των οικογενειών που τους χορηγούνται διατακτικές ύψους 30-40 € μηνιαία για την
αγορά τροφίμων ανέρχεται σε 120 (110 στην Αθήνα και 10 στην Θεσ/νίκη). Η διανομή γίνεται
τακτικά στην αρχή κάθε μήνα από τους εθελοντές μας και οι οποίοι μετά από 10 μέρες συλλέγουν τις αποδείξεις των αγορασθέντων τροφίμων και γίνεται απόδοση λογαριασμού στα δύο
ιδρύματα που μας υποστηρίξουν. Τα ιδρύματα αυτά είναι : α) Στ. Νιάρχου και β) ΤΙΜΑ. Γίνεται
αυστηρός έλεγχος να μην αγοραστούν αλκοολούχα ποτά. Επιπλέον με την υποστήριξη αυτή παραδίδονται περίπου 400 χλγρ τρόφιμα μηνιαία που προέρχονται από δωρεές εταιρειών ή ιδιωτών.
Συνήθως είναι όσπρια, κονσέρβες αλλά και ψάρια. Ο συνολικός αριθμός των βοηθούμενων ανέρχεται σε 310 άτομα με αύξηση κατά 3-4 άτομα τον μήνα που ζητούν βοήθεια που σημαίνει ότι
κάθε χρόνο έχουμε αύξηση του αριθμού 50-70 άτομα. Σημειώνεται ότι όταν είχαμε ξεκινήσει το
2013 ο αριθμός αυτός ήταν 40. Η διακοπή και περικοπή συντάξεων αλλά και η παράσταση της
κρίσης με ανεργία που φθάνει τα 50% (πραγματική) είναι οι κύριες αιτίες της κατάστασης αυτής.
2) Παροχή Φαρμάκων
Η δράση αυτή υλοποιείται από 2 συνταξιούχους Κωνσταντινουπολίτες φαρμακοποιούς. Τα
άτομα που υποστηρίζονται ανάλογα με τον μήνα κυμαίνονται σε αριθμό από 60-80 και αφορούν:
- Κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του 25% που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν.
- Κάλυψη 100% σε περιπτώσεις ανασφαλίστων που ο αριθμός τους είναι σημαντικός επειδή δεν
είχαν ασφαλιστεί όταν ήλθαν στην Ελλάδα την περίοδο 1964-1980 από την Κωνσταντινούπολη
όταν εκριζώθηκαν από την συνέπεια των διωγμών από την Κυβέρνηση της Τουρκίας. Υπάρχουν
μερικοί μάλιστα που δεν έχουν εγγραφεί καν στα Κέντρα Αλλοδαπών και στερούνται κάθε
νόμιμου εγγράφου.
Ο μηνιαίος προϋπολογισμός της αγοράς φαρμάκων είναι περίπου 1.500 €. Την τελευταία περίοδο
υπήρξε βοήθεια με αποστολή φαρμάκων από τα Ελληνικά Ιδρύματα της Πόλης.
Συνέχεια στη σελ.3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου
2017 και ώρα 6 μ. μ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα του (Δημ. Σούτσου 46,
Αμπελόκηποι, τηλ. 210 64.64.270).
Ημερήσια Διάταξη :
1) Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2) Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
3) Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Απολογισμός ταμειακής διαχείρισης περιόδου 1/9/2016 έως 31/8/2017.
5) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6) Έγκριση Ταμειακής διαχείρισης και πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και
απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
7) Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 1/9/2017 έως 31/8/2018.
8) Ανακοινώσεις, προτάσεις και επερωτήσεις.
Εάν δεν υπάρξει η από το Καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία, η ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Δευτέρα 30
Οκτωβρίου 2017 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

Η Γεν. Γραμματέας
Δρ. Αιμ. Ξανθοπούλου

Διανέμεται δωρεάν σε 3000 αντίτυπα

Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
20, 21 & 22 Οκτωβρίου 2017
Τριήμερη εκδρομή
Πρέβεζα, Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης,
Ανάπλους στον Αχέροντα ποταμό,
Πάργα, Ιωάννινα, Ζαγοροχώρια

Τρίτη 24 Οκτωβρίου, ώρα 18:30
Παρουσίαση του βιβλίου

«Ο Ανεπιθύμητος Συμπολίτης»
του Ευάγγελου Αλεξανδρίδη
Πνευματικό Κέντρο Κων/πολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι)

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017
Επίσκεψη και Ξενάγηση
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής
Γραμματεία : 210 6464270
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 3 Δεκεμβρίου 2017 & ώρα 18.30
στη Αίθουσα Εκδηλώσεων του
ΠΝ ΕΥΜΑ ΤΙ ΚΟΥ μας Κ ΕΝ ΤΡ ΟΥ
(Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι τηλ: 210 64.33.750)

Ομιλητής : Νικόλαος Κόλμαν
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ζωγραφειωτών
Με Θέμα:

«Το διφυές ήθος και η σκυταλοδρομία»
Θα συμμετέχει η Χορωδία
του Δημοτικού Σχολείου της Σχολής Μωραΐτη
Θα βραβευθούν οι αριστούχοι απόφοιτοι
του 2016-2017 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 10/11/2017 στη Γραμματεία της
Ενώσεως τηλ. 210 64.33.750 (Δευτ.-Παρ. 11:00-14:00) προκειμένου
να τους απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις.

2

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

.
ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»

Από βόλτες και εκδρομές
του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών

Όπως σας έχουμε ενημερώσει βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή τόσο με
το υπουργείο όσο και με τους δήμους της έκτασής μας προκειμένου να
πετύχουμε την επιθυμητή έκβαση της υπόθεσής μας.
Οι προσπάθειές μας για την ρύθμιση της εκκρεμότητας του ΕΝΦΙΑ
συνεχίζονται και ελπίζουμε να έχουμε σύντομα μία απάντηση.
Στο προηγούμενο δελτίο μας σας ενημερώσαμε για την ηλεκτρονική
μας διεύθυνση η οποία είναι syneaconpolis@gmail.com . Παρακαλούμε
όσα από τα μέλη μας έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση να μας την γνωρίσουν
παραθέτοντας και το ονοματεπώνυμο του μέλους.
Επίσης σας είχαμε ενημερώσει για την εκ 80.- ευρώ έκτακτη εισφορά
που είχε αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση του Απριλίου και παρακαλούμε τα μέλη μας όπως ανταποκριθούν σε αυτή την απόφαση καθώς
και να μεριμνήσουν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες
Για όσους κάνουν χρήση ηλεκτρονικής πληρωμής, το IBAN
του λογαριασμού μας στην ALPHA BANK είναι :
GR 5 7 0 1 4 0 2 2 6 0 2 2 6 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6 9 0
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.

y Από την επίσκεψη και ξενάγηση στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου (Ομορφοκκλησιά) Γαλατσίου,
12ου αιώνα μ.Χ.

y Από την επίσκεψή μας στο Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού
Φιλιώς Χαϊδεμένου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΣΜΕΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
- ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ ………………………..……….3.000 €
- 50 Κωνσταντινουπολίτες με τον συγγραφέα
του Βιβλίου MIA PERIPTEIA Βασίλη Ευμολπίδη ………..…... 745 €
- Δωρητές στην Γιορτή Βιβλίου στο Καστρίτσειο Μουσείο….. ..210 €
- Systema Μελετητική ……………………………………...…...150 €
- Σύνδεσμος Ιωκακειμειάδων Αθηνών ………….…………..……80 €
- Βαλασία Καλαφάτη …………….………………………..……...50 €
- Αγγισιτάλη Γεώργιος Πασχάλης …………….…………..……...30 €
- Βιβλιοπωλείο Λυχνάρι Αίγινας ……….…………………..…….15 €
- Σύνδεσμος Ιωκακειμειάδων Αθηνών εις μνήμην
Ανδρονίκης Κινατζόγλου ……………………….……..…….. 100 €

y Από την επίσκεψη και ξενάγηση στην Οικία Μπενιζέλων, το παλαιότερο
διασωζόμενο σπίτι της Αθήνας, πατρογονικό της Αγίας Φιλοθέης,
με Ξεναγό την Άρτεμη Σκουμπουρδή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών (Ν.Κ.Κ.) σας προσκαλεί
στην παρουσίαση του αυτοβιογραφικού βιβλίου
του Ευάγγελου Αλεξανδρίδη
π. Καθηγητή Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης
με τίτλο

y Από τη πενθήμερη εκδρομή στην Πάτμο, το νησί της Αποκάλυψης,
και τις επισκέψεις μας στα αξιοθέατα, τις όμορφες παραλίες και τα γύρω νησιά.

«Ο Ανεπιθύμητος Συμπολίτης»
που θα γίνει την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, ώρα 18.30
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι)
Η έκδοση του βιβλίου από τον συγγραφέα γίνεται για την υποστήριξη
του φιλανθρωπικού έργου του Ν.Κ.Κ.

Ομιλητές:
Νικ. Ουζούνογλου, καθ. ΕΜΠ και Πρόεδρος του Ν.Κ.Κ.
Σάββας Τσιλένης, Δρ. Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος
Ευάγγ. Αλεξανδρίδης, ο συγγραφέας

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Σεμινάρια Βυζαντινού Πολιτισμού
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθούν και φέτος τα σεμινάρια
Βυζαντινού Πολιτισμού - Φιλοσοφίας - Ιστορίας - Επιστημών από τον Νέο Κύκλο
Κωνσταντινουπολιτών στο πλαίσιο του επιμορφωτικού του προγράμματος. Το Ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018 θα παρουσιαστεί η ενότητα
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ & ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ
με αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα μέσα από αναλύσεις κειμένων της βυζαντινής
περιόδου. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων μας μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί οι ενότητες:
2011-2012 Ιστορία Βυζαντινής Φιλοσοφίας
2012-2013 Βυζαντινή Πολιτική Φιλοσοφία
2013-2014 Βυζαντινή κοσμική και δημώδης λογοτεχνία
2014-2015 Βυζαντινή Διπλωματία & Στρατηγική
2015-2016 Βυζαντινή Νομοθεσία & Δίκαιο
2016-2017 Πρόσωπα και Θέματα της Βυζαντινής Φιλοσοφίας
Τα τρία τελευταία χρόνια οι σημειώσεις των σεμιναρίων μας εκδίδονται και σε μορφή
βιβλίου.
Η έναρξη των σεμιναρίων μας θα γίνει 3 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.007.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών (Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι,
στάση Μετρό Αμπελόκηποι) και θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Μαΐου. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail : emyxanth@yahoo.gr
Όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν μια ενότητα σχετική με το θέμα μας, θα πρέπει να
στείλουν μια περίληψη περίπου 300 λέξεων στην ως άνω δ/νση. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η συμμετοχή τους στα σεμινάρια, ώστε να γνωρίζουν τη ροή των μαθημάτων και τη
βιβλιογραφία που παρέχεται κάθε φορά. Τα σεμινάρια συντονίζει και διδάσκει η Δρ. Αιμιλία
Ξανθοπούλου (Βυζαντινολόγος και τ. Επιστημονικός Συνεργ. Παν/μίου Αθηνών).
Με τη λήξη των σεμιναρίων χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους
συμμετέχοντες.
Από το Δ.Σ.
του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών

Επικοινωνία: 2106464270, neokonpoliton@yahoo.gr
Κοντινός σταθμός ΜΕΤΡΟ: Αμπελόκηποι.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Σεμινάρια Βυζαντινού Πολιτισμού 2017-2018
Θέμα : Βυζαντινοί Χρονογράφοι & Ιστορικοί
Κάθε Τρίτη 6:00 – 7:30 μ.μ.
από 3 Οκτωβρίου 2017
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι)
Πληροφορίες – εγγραφές : e-mail : emyxanth@yahoo.gr
ή στη Γραμματεία του Συλλόγου και στο τηλ.: 2106464270.
Από το Δ.Σ.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων (2017-2018)
διοργανώνει και φέτος

Μαθήματα εκμάθησης της Τουρκικής Γλώσσας
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν
στο e-mail : emyxanth@yahoo.gr
ή στη Γραμματεία του Συλλόγου και στο τηλ. : 2106464270,
αναφέροντας και το επίπεδο που θέλουν να παρακολουθήσουν.
Από το Δ.Σ.

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
Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οικουμενικής
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Συνέχεια από τη σελ. 1

3) Υποστήριξη της αγοράς τεχνητών οργάνων, όπως άκρα ή εξοπλισμός
υποστήριξης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνήθως λόγω ασθένειας διαβήτη (ακρωτηριασμοί) και
εγκεφαλικού επεισοδίου, αγοράστηκε εξοπλισμός υποστήριξης για να παραδοθεί σε
εκείνους που χρειάζονται. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών σε τέτοια
κατάσταση υποστηρίχθηκαν 5 ασθενείς. Ο ετήσιος προϋπολογισμός είναι 3.000 €.
4) Υποστήριξη όσων έχουν περιορισμένη και καθόλου πρόσβαση σε ιατρικές
υπηρεσίες.
Σε πολλές περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι άποροι συμπολίτες είναι ανάγκη να
συνοδεύονται για να πάνε στα δημόσια νοσοκομεία. Εθελοντές πολλές φορές
συνοδεύουν αυτούς.
Μια άλλη περίπτωση είναι η πραγματοποίηση ιατρικών διαγνωστικών και θεραπευτικών ενεργειών εκείνων που δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση (βλέπε τις περιπτώσεις
της τελευταίας παραγράφου 8). Σε πολλές περιπτώσεις, ο χρόνος αναμονής για
διενέργεια ιατρικής διαγνωστικής εξέτασης στα δημόσια νοσοκομεία είναι εξαιρετικά
μακρύς (δηλαδή CT σάρωση 2 - 3 μήνες) και σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής
ανάγκης το κόστος εξέτασης καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος.
Τέλος, μια ομάδα εθελοντικών ιατρών (10) χρησιμοποιείται για την παροχή
διαγνωστικών και θεραπευτικών αγωγών όποτε είναι δυνατόν.
5) Στέγαση αστέγων- Χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Limmat (30.000 €)
τον Αύγουστο του 2016 δημιουργήθηκε Μια υποδομή φιλοξενίας αστέγων στην
περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας Αθηνών με την ονομασία «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ».
Η πραγματοποίηση με συνοπτικές διαδικασίες εξώσεων εκείνων που δεν μπορούν
να πληρώσουν το ενοίκιο που οφείλουν, τους πρώτους μήνες του 2016, κατέστησαν
αναγκαία τη δημιουργία αυτής της μονάδας. Επί του παρόντος, ο αριθμός των
φιλοξενούμενων ατόμων είναι 12 και σύντομα θα είναι 18. Εκτός από την δωρεάν
παροχή στέγης με όλες τις απαραίτητες βασικές υπηρεσίες (θέρμανση/ κλιματισμό,
νερό, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.) παρέχεται σε όλους φαγητό (πρωινό, γεύμα και ελαφρύ
βραδινό). Για το σκοπό οι φιλοξενούμενοι μαγειρεύουν.
Μετά από απόφαση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας υπήρξε απαλλαγή από τα
Δημόσια Τέλη και έτσι έχει μειωθεί το κόστος του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος
και αυτό μείωσε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στο 50%, ενώ η ίδια προσπάθεια
γίνεται για την παροχή νερού.
Ο ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ιδρύθηκε μετά τη δωρεά μέσω του Ιδρύματος
Limmat τον Ιούλιο του 2016. Οι εργασίες άρχισαν μετά την εκμίσθωση ενός πρώην
χώρου γραφείων 280 τ.μ. (δύο επίπεδα) στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Κατά τη
διάρκεια του Αυγούστου δημιουργήθηκαν όλες οι απαραίτητες υποδομές (ελαφροί
τοίχοι για τη δημιουργία ξεχωριστών δωματίων, κοινές εγκαταστάσεις όπως 2 WC ανά
όροφο, κουζίνα, έπιπλα κλπ.).
6) Συνεργασία με το Ίδρυμα ΚΟΣΜΕΤΕΙΟ - ΟΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΗ
Ο Κίμων Κοσμέτος υπήρξε εξέχων Έλληνας της Κωνσταντινούπολης που γεννήθηκε
το 1886 και πέθανε στη Ζυρίχη το 1973. Ζούσε στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το 1964
και υπήρξε ένας από τους απελαθέντες Έλληνες πολίτες μεταξύ των 12.500
Κωνσταντινουπολιτών που διέθεταν ελληνική ιθαγένεια ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό
90% των Ελλήνων είχαν ιθαγένεια της Τουρκίας. Η περιουσία του έχει κατασχεθεί 3
φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του από το κράτος της Τουρκίας (το 1923 όλα τα
ακίνητα του έξω από την Κωνσταντινούπολη, το 1942 αναγκάστηκε να πληρώσει το
αστρονομικό ποσό των 300.000 Λ.Τ. για τον αλήστου μνήμης Κεφαλικό Φόρο (Capital
Tax - Varlik Vergisi) και το 1964 κατασχέθηκε όλη η περιουσία του στην Πόλη. Ο
Κίμων Κοσμέτος και η σύζυγός του Μαρία δώρησαν στην πόλη της Ζυρίχης περίπου
30 Εκατομμύρια Ελβετικά Φράγκα ενώ στην Ελλάδα ίδρυσαν τον ΟΙΚΟ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗ, που είναι μια πολυκατοικία 34 μικρών αυτοτελών
διαμερισμάτων στην Λεωφόρο Ηρακλείου 476, στην περιοχή του Ηρακλείου Αττικής.
Σήμερα στεγάζονται 55 άποροι Κωνσταντινουπολίτες, στο Κοσμέτειο Ίδρυμα που είναι
ανεξάρτητο ίδρυμα όπου οι στεγαζόμενοι υποστηρίζονται πολύπλευρα από το
πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω..
7) Παροχή τροφίμων και ρούχων
Μέσω της συνεργασίας με διάφορα προγράμματα όπως το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», «ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», «ΔΕΣΜΟΣ» κλπ., τα τρόφιμα που δωρίζονται στην Οι.Ομ.Κω.
διανέμονται στα άτομα που αναφέρονται στο παρ.1. Στην έδρα της Οι.Ομ.Κω. πριν από
3 χρόνια έχει δημιουργηθεί χώρος με ψυγεία/καταψύκτες για την φύλαξή των
τροφίμων.
8) Υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη δημόσια διοίκηση
στην Ελλάδα.
Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι για τους Κωνσταντινουπολίτες που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια, αλλά ενώ είχαν την ιθαγένεια της Τουρκίας
τους έχουν διαγράψει, Αυτοί ενώ ζουν στην Ελλάδα για περισσότερο από 4 δεκαετίες,
την τελευταία περίοδο με τις αλλαγές νόμων, έχουν περιέλθει στο καθεστώς "σχεδόν
παράνομων μεταναστών ".. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι εάν ένας Κωνσταντινουπολίτης δεν έχει κρατική υπηκοότητα δεν έχει πρόσβαση σε καμία κοινωνική στήριξη
και ακόμη δεν μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό. Η Οι.Ομ.Κω. έχει επιδιώξει τη
λύση αυτού του προβλήματος και η σημερινή κυβέρνηση υποσχέθηκε νέα νομοθεσία
για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα σύντομα μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2017.
Ωστόσο, το προαναφερθέν πρόβλημα έχει προκαλέσει πολλές δυσκολίες σε περισσότερους από 30 Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται σε υπερβολικά δεινή κατάσταση.
Νικ. Ουζούνογλου
Καθ. ΕΜΠ

Κοινωνική Αλληλεγγύη
Αφορά Επείγουσα Ανάγκη
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει ξεκινήσει το 2013 η
ΟΙΟΜΚΩ σήμερα αποτελεί μια πολύπλευρη και πολυσύνθετη δράση που
καλύπτει τομείς όπως: μοίρασμα διατακτικών στους αναξιοπαθούντες, διανομή
τροφίμων που εξασφαλίζονται από δωρεές, στέγαση αστέγων σε δύο ιδρύματα
(Νέος Οίκος του Πολίτη και Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη - Κοσμέτειο Ίδρυμα),
παροχή φαρμάκων, υποστήριξη ηλικιωμένων και ανήμπορων να μεταβούν σε
δημόσια νοσοκομεία όπως επίσης συνοδεία αυτών σε δημόσιες υπηρεσίες κτλ.
Οι ανάγκες που επιτακτικά πρέπει να καλυφθούν είναι:
Διαθεσιμότητα για 1 ή 2 μέρες την εβδομάδα για 4-5 ώρες για την συνοδεία των
εχόντων ανάγκη όπως αναφέρουμε παραπάνω. Με την διαθεσιμότητα 10
εθελοντών μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Θα καταρτιστεί πρόγραμμα
διαθεσιμότητας οπότε όταν παραστεί η ανάγκη θα ενημερώνεται μια μέρα πριν ο
εθελοντής για την συνδρομή του.
Σε ορισμένα προγράμματα καλούμαστε μερικές ώρες πριν για ενδεχόμενη
παραλαβή τροφίμων που δεν έχουν καταναλωθεί και να μοιραστούν στα ιδρύματα
που αναφέρθηκαν ή ακόμα αν η ποσότητα είναι μεγάλη να αποθηκευτούν στα
ψυγεία που βρίσκονται σε χώρο του κήπου του Καστριτσείου Μουσείου.
Υπάρχει η ανάγκη εθελόντριας/εθελοντή με γνώση μαγειρικής που να είναι
κοντά στην Νέα Φιλαδέλφεια για συνδρομή στην προετοιμασία φαγητού.

Εκδόσεις Βιβλίων
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ
Η Πόλη μέσα από τον φωτογραφικό
φακό του Αχιλλέως Σαμαντζή
και του Ευγενίου Δαλεζίου.
Συλλεκτικό βιβλίο Φωτογραφιών
για την Κωνσταντινούπολη
MIA PERIPETEIA
Βασίλης Ευμολπίδης
Η Άγνωστη Διάσταση της Ψυχής
Αιμιλία Ξανθοπούλου
Ο Κώδικας της σύγχρονης Τουρκίας
Fuat Dündar

Μια Ζωή σε τρεις Πατρίδες
Κωνσταντινούπολη/Αθήνα/Μόντρεαλ
Γιάννης Αρνόπουλος
Ανατολίτικες νουβέλες (1927)
Μηνάς Τσεράζ (1852-1929)
Η Ιστορία του Ελληνικού Θεάτρου στην
Κωνσταντινούπολη (2τομο)
Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου
Τα τελευταία έτη της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας
Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης

Η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους
Ayhan Aktar

Η ένταξη στην Ελλαδική κοινωνία των
Ελλήνων της Κων/πολης (1955-2000)
Ιωάννης Ιακωβίδης

Οι Έλληνες της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και το Ανατολικό
Ζήτημα 1866-1881
Η μαρτυρία του Νεολόγου
Κωνσταντινούπολης
Ανδρέας Αθ. Αντωνόπουλος

Βυζαντινή Διπλωματία
Βυζαντινό Δίκαιο & Νομοθεσία
Πρόσωπα & Θέματα της Βυζαντινής
Φιλοσοφίας
Από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών

Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας
Η Σταύρωση του Χριστιανισμού
Δημήτρης Καλούμενος
«…Τον τόπο που γεννήθηκες δεν θα τον ξεχάσεις ποτέ…»
Οι απελάσεις του 1964. Μαρτυρίες Ελλήνων Κωνσταντινουπολιτών
Το Θαύμα
Λεωνίδας Κουμάκης
Αναμνήσεις από την Πόλη
Στέφανος Παπαδόπουλος

Εργασίες συντήρησης
Συνεχίστηκαν και φέτος οι εργασίες συντήρησης στο Πνευματικό Κέντρο
Κωνσταντινουπολιτών.
Μετά τις περσινές εργασίες για τη υγρομόνωση των τοίχων του υπογείου,
της ταράτσας και στη βεράντας του 6ου ορόφου του κτιρίου και στη συνέχεια
την ανακαίνιση και τον καλλωπισμό του Εντευκτηρίου του Πνευματικού
Κέντρου, με χρωματισμό των τοίχων, αλλαγή πατώματος και τοποθέτηση δύο
μονάδων κλιματισμού, ακολούθησε το φετινό καλοκαίρι η αποκατάσταση της
πρόσοψης του κτιρίου.
Ως συνεχιστής του πατέρα του, αείμνηστου συμπολίτη μας Μιχάλη Δέτση
ο οποίος συμμετείχε στη μελέτη του κτιρίου, ο Μηχανικός Παναγιώτης
Δέτσης, ανέλαβε τις εργασίες αποξήλωσης και αποκατάστασης των σαθρών
επιχρισμάτων κυρίως του 5ου, του 6ου ορόφου, και των υποστυλωμάτων του
ισογείου με κατάλληλα μονωτικά υλικά, καθώς και τον χρωματισμό όλης της
κύριας όψης.
Ακολούθησε η τοποθέτηση τέντας στη βεράντα του 6ου ορόφου για την
προστασία από τον δυτικό ήλιο.

Υπεύθυνος Ύλης : Ελευθέριος Φερεκύδης

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΗΚΟΩΝ
ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ
ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τηλ : 210 6424826

e-mail : apelathentes@yahoo.gr

Τρεις τουλάχιστον γενεές μετά και τον τελευταίο
ξερριζωμό της Ρωμιοσύνης…

Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Σ και τώρα…
στην αιχμή του ΠΕΠΡΩΜΈΝΟΥ του !

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση
την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6.30 μ.μ. στα γραφεία του
Σωματείου στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών (Δημ. Σούτσου
46, Αμπελόκηποι) με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως :

y Σε ώρες ανελέητης δοκιμασίας του, με το …αστρονομικού μεγέθους Χρέος…
Αλλά και σε στιγμές ενός «κβαντικού», επί πλέον… ιλίγγου!
Ö Ενώ δεν παύει, ωστόσο, να «δονεί» την «ακοή» και ο απόηχος των λόγων του
Γάλλου Προέδρου Εμ. Μακρόν από την Πνύκα και όχι μόνον… Αλλά και το ότι, τόσον
εκείνος όσον και ο πρ. Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα (που είχε έρθει προ μηνών),
έχουν αποτίσει έναν βαθύτατο φόρο τιμής προς την διαχρονικότητα του Αρχαίου
Ελληνικού Πολιτισμού !
Και ακόμα:

3.

Σύμφωνα με μια διάχυτη Χριστιανική επιθυμία, η Άγια Σοφία, εφ’ όσον δεν
λειτουργεί πλέον ως Μουσείο (κατά την τότε εντολή του Κ. Ατατούρκ), θα έπρεπε να
επιστραφεί, στη διαχρονική εποπτεία του Οικ. Πατριαρχείου !...

4.
5.

¾

¾

¾

¾

¾

Με χαρά επανέρχομαι στην φιλόξενη και πάλι
στήλη του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων
Απελαθέντων εκ Τουρκίας!
Και σε στιγμές και πάλι που, οι μνήμες μας οι
ιστορικές, δεν παύουν να μας θυμίζουν το ότι 62
συναπτά χρόνια μας χωρίζουν εφέτος απ’ το
επάρατο εκείνο «πογκρόμ» της 6ης-7ης Σεπτέμβρη του 1955, και 54, απ’ τις
απάνθρωπες Απελάσεις – που ολοκλήρωσαν τον ξερριζωμό της Ρωμιοσύνης απ’ τις
μακροχρόνιες Εστίες της…
Μας τα θυμίζει, ωστόσο, και η σημερινή – η τραγική, θα έλεγα – κατάσταση
στην Γείτονα!...
Όπου οι Φυλακές βρίθουν τώρα, κατάμεστες από πρόσωπα που είτε
αντιφρονούν, είτε απλά και μόνο δεν εγκρίνουν τον ανηλεή σατραπισμό με τον οποίο
συμπεριφέρεται ο επί κεφαλής του «βαθέως» αυτού και τόσο ανάλγητου Κράτους…
Μας το θυμίζει όμως και το γεγονός ότι η Άγια Σοφιά, αυτό το αδιαπραγμάτευτο
σύμβολο του Μεσαιωνικού (Βυζαντινού) Ελληνισμού, επαναφέρεται, πλέον, αργά
μεν, αλλά σταθερά, από την προ του Κεμαλικού Καθεστώτος Μουσειακή κατάστασή
της, στο επί Οθωμανοκρατίας άλλοτε Τέμενος!
Και τούτο, παρ’ όλη την σχεδόν διάχυτη Χριστιανική, ανά τον κόσμο, επιθυμία,
ότι : Σε μια τέτοια περίπτωση, θα έπρεπε να έχει επιστραφεί πλέον, ο Ναός αυτός στην
άλλοτε πνευματική εποπτεία του – διαχρονικής εμβέλειας – Οικ. Πατριαρχείου!...
Εν όψει, μάλιστα, και της επίμονης – κατά το πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν –
επιθυμίας της Τουρκίας να συνδεθεί, ως μέλος, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση…
¾ ¾ ¾
Αλλά, τώρα, όμως, ας μη διστάσουμε να ατενίσουμε κατάματα – και την φορά
αυτή – την πάντοτε οδυνηρή – φευ – πραγματικότητα, που όλοι μας, εξακολουθητικά,
δεν παύουμε να βιώνουμε…
y Με το αστρονομικού μεγέθους Χρέος της Χώρας (από κλοπές, καταχρήσεις,
δυσλειτουργίες, ανικανότητες και όχι μόνον, πολλών κατά καιρούς Κυβερνητικών κ.α.
Στελεχών), ενώ χιλιάδες συμπολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται σε απόγνωση…
y Με την τρομερά ανησυχητική, επί πλέον, υποβάθμιση, της άλλοτε ασύγκριτης
Ελληνικής Παιδείας μας, αλλά και την … κατακρεούργηση της ανυπέρβλητης
Ελληνικής Γλώσσας…
Και ακόμα, με την συνεχή και αδιάλειπτη υπογεννητικότητα, καθώς και τα τόσα,
τόσα πολλά άλλα…
Και, όλα αυτά, βέβαια σε μια ιλιγγιωδώς επερχόμενη πλέον, μια εντελώς νέα
εποχή !
Την εποχή της μετά-Νευτώνιας (ας επιτραπεί η έκφραση), Κβαντικής, στο εξής,
Φυσικής, που διέπει και τις ασύλληπτες προόδους σε έρευνες Νανοτεχνολογίας,
Βιολογίας, Αστροφυσικής και όχι μόνον…
y Είναι, δε, η εποχή και των τεκμηριωμένων εκ βάθους ερωτημάτων, για
πιθανολογούμενα παράλληλα Σύμπαντα, για το αν υπάρχει πραγματικά ο Θάνατος,
για το αν και η Ύλη δεν είναι… ψευδαίσθηση, και τόσα άλλα…
Πολλά όμως είπαμε…
Και, καιρός, είναι τώρα, να στρέψουμε νοερά την προσοχή μας, και προς τον
ιστορικότατο Λόφο της Πνύκας!
Εκεί, ακριβώς, όπου άλλοτε, κατέναντι απ’ τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης – με
το αστραφτερό της σύμβολο τον ασύγκριτο Παρθενώνα – κατέφθανε και αγόρευε και
ο ίδιος ο «Ολύμπιος» Περικλής!...
Ήταν, δε, τότε ακριβώς που η Αθήνα απολάμβανε, μέσα απ’ την ανείπωτη
πνευματική χλιδή του «Χρυσού Αιώνα» της, την ανυπέρβλητη σε απόδοση και
μοναδική στον κόσμο Δημοκρατία!...
¾

¾

¾

Αυτή, λοιπόν, την Δημοκρατία, την μοναδική και ανεπανάληπτη, είχε
επικαλεσθεί – την Πέμπτη 7/9/2017 – μιλώντας, από την Πνύκα, και ο Γάλλος
Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν!...

1.
2.

6.
7.
8.

Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνελεύσεως.
Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενης τακτικής Γεν.
Συνελεύσεως.
Λογοδοσία πεπραγμένων και ταμειακής διαχείρισης Διοικητικού
Συμβουλίου περιόδου 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016.
Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
Έγκριση ταμειακής διαχείρισης και πεπραγμένων Διοικητικού
Συμβουλίου και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
Τροποποίηση Καταστατικού
Διάφορες προτάσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την
επόμενη Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 την ίδια ώρα, στον αυτό χώρο και
με τα αυτά θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Η παρούσα υπέχει θέσει ατομικής πρόσκλησης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Διονύσιος Αγγελόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Δημοσθένης Παϊκόπουλος

― Εδώ, στον Λόφο αυτό της Πνύκας, ετόνισε με έμφαση στην αρχή του λόγου του,
οι Αθηναίοι, πριν από δυόμιση χιλιάδες χρόνια, επινόησαν την Δημοκρατία!...
Και αμέσως μετά, πρόσθεσε:
― Το γεγονός, λοιπόν, ότι παίρνω τον λόγο και εγώ από εδώ, απ’ τον ίδιο αυτό
ιστορικό χώρο, το θεωρώ ως ένα εξαιρετικά μεγάλο, προς Τιμή μου, Προνόμιο!
Από τον ίδιο αυτό χώρο επικαλέσθηκε αργότερα και την εξαιρετικά μεγάλη
σπουδαιότητα που θα έχει και η Δημιουργία μιας ανανεωμένης και αναβαθμισμένης
πλέον Ευρώπης!...
y Όμως τώρα, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και ένα περίπου παρεμφερές γεγονός,
που είχε συμβεί πριν από 10 μόλις μήνες…
Ήταν τότε, στις 16/11/2016, που ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ
Ομπάμα, είχε έρθει στην Αθήνα!
Και εκφωνούσε, και εκείνος, απ’ το Κέντρο Πολιτισμού Στ. Νιάρχος, (αντί από
την Πνύκα, όπου αρχικά είχε προγραμματισθεί), την διεθνούς, επίσης, απηχήσεως
Ομιλία του, ενώ, λίγο πριν, είχε επισκεφθεί και περιηγηθεί επί ώρες την Ακρόπολη,
εκφράζοντας τον βαθύ σεβασμό του για τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό!
Από την Αθήνα, δε, είχε σκιαγραφήσει και «το περίγραμμα της σύγχρονης, κατ’
αυτόν, Δημοκρατικής Πολιτείας και Κοινωνίας, μαζί και με τον ρόλο, επίσης, των
Ηγετών αλλά και των πολιτών»…
y «Καθ’ όλη την διάρκεια της ανθρώπινης Ιστορίας – είχε με έμφαση τότε
τονίσει – η «δημιουργική φλόγα» της είχε ανάψει εδώ, στον τόπο αυτό»!...
¾

¾

¾

y Και τώρα, ο καθιερωμένος επίλογος:
― Τί, ακριβώς, συμβαίνει λοιπόν; … Αναφορικά, πάντα, προς τις ιδιάζουσας – θα
ελέγαμε – σημασίας, τις ενδιαφέρουσες αυτές επισκέψεις;…
Βλέπουμε τώρα κορυφαίες ανά τον κόσμο πολιτικές-ηγετικές προσωπικότητες,
να προσφεύγουν, σε κάποιες κρίσιμες στιγμές πολιτικών επιδόσεών τους, στην
ιστορική, πνευματική και μνημειακή διάσταση του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού!...
Και σε εποχή, επί πλέον, κοσμοϊστορικών, σε σπουδαιότητα, μέχρι και
«κβαντικών», επίσης, αλλαγών…
Ο Ελληνισμός, ωστόσο, που – κατά την διαπίστωση και του Οδ. Ελύτη – ως
Κράτος μεν απέτυχε (και δυστυχώς πολύ οικτρά!), ως Γένος, όμως, παραμένει
ιστορικά ακλόνητος, τί ρόλο τελικά θα κληθεί να διαδραματίσει;
y Ο τίτλος ενός αντίστοιχου κειμένου μου, που είχε γραφτεί στο μάλλον πρόσφατο
παρελθόν, είναι νομίζω το ίδιο ενδεικτικός και ως προ το ερώτημα αυτό!
Τον τοποθετώ, συνεπώς ως κορωνίδα, και αυτού, άρθρου!
Γ.Μ.Κ.

Υπεύθυνος Ύλης : Διονύσιος Αγγελόπουλος

