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Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εµού προσωπικά σάς καλωσορίζω 

στην σηµερινή µας Τελετή Κοπής της Βασιλόπιττας, η οποία πραγµατοποιείται 

κατά παράδοση την τελευταία Κυριακή του µηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους. Η 

επιλογή όµως της ηµέρας αυτής δεν υπήρξε τυχαία, καθόσον πριν από 84 

χρόνια, το 1928, σαν σήµερα, ολιγάριθµοι αλλά εκλεκτοί Κωνσταντινουπολίτες 

ίδρυσαν τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, δικαιώνοντας τη ρήση του 

Αποστόλου Παύλου:  

 

«Ως αποθνήσκοντες και ιδού ζώµεν, ως παιδευόµενοι και µη 

θανατούµενοι, ως πτωχοί, πολλούς δε πλουτίζοντες, ως µηδέν 

έχοντες και πάντα κατέχοντες». 

 

Τότε ακριβώς, υπέγραφαν το καταστατικό της ιδρύσεως αυτού του συλλόγου, 

και ταυτόχρονα  προέβησαν στην ανέγερση αυτού του νεοκλασικού µεγάρου 

που αποτελεί ιστορικό σύµβολο της παρουσίας του κωνσταντινουπολίτικου 

ελληνισµού στη Χώρα µας. 

 

Αυτή η ετήσια Πανηγυρική Τελετή προσλαµβάνει και πνευµατικό χαρακτήρα, 

καθόσον είθισται να τιµώνται δύο προσωπικότητες, κωνσταντινουπολίτες και 

µη, οι οποίοι προσφέρουν, υπηρετούν και προβάλλουν την ζώσα πνευµατική 

παρουσία της Βασιλεύουσας. 

 



Φέτος έχουµε την ιδιαίτερη χαρά να τιµήσουµε δύο σηµαντικές 

προσωπικότητες. Τον ∆ρ Αντώνιον Ιωάννου Λυµπεράκη, Άρχοντα Ακτουάριον, 

∆ιοιηκητή του Τάγµατος του Αγίου Ανδρέου του Οικουµενικού Πατριαρχείου, 

το οποίο εδρεύει στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής  και τον κ. Βασίλειον 

Μπορνόβα, τέως Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη. Για το 

έργο και την προσφορά των τιµωµένων µας θα αναφερθούν οι εν συνεχεία  

οµιλητές. 

              

Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντοµία στο ιστορικό του Συλλόγου µας καθόσον 

είµεθα υποχρεωµένοι να αναφερόµεθα κάθε χρόνο στο ιστορικό αυτό λόγω της 

εδώ παρουσίας προσώπων που για πρώτη φορά µας τιµούν µε τη παρουσία 

τους.                              

 

Στην ογδοντάχρονη και πλέον ιστορική πορεία του, ο Σύλλογος µας έχει να 

επιδείξει πλούσιο κοινωνικό, πνευµατικό και εθνικό έργο στα πλαίσια πάντοτε 

των δυνατοτήτων του. Το 1932, ο Ελευθέριος Βενιζέλος εγκαινιάζει εντός του 

Συλλόγου ιατρείο και µαθητικό συσσίτιο. Ιδρύεται Βιβλιοθήκη, νυχτερινή  

σχολή, η οποία λειτουργεί ως παράρτηµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς 

και Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών.  

Σε όλη τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής και του εµφυλίου, ο Σύλλογος 

Κωνσταντινουπολιτών  µεριµνά για τα θύµατα του πολέµου µε τη λειτουργία 

Ορφανοτροφείου και Αναρρωτηρίου. 

 

Ο Σύλλογος όµως πλην των κοινωνικών, φιλανθρωπικών και πνευµατικών 

δραστηριοτήτων του, από εικοσαετίας και πλέον ως µη Κυβερνητικός 

Οργανισµός και Μέλος του Οργανισµού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην 

Ευρώπη, αναπτύσσει σε διεθνές επίπεδο διαρκή δράση µε προσφυγές και 

παραστάσεις στον ΟΑΣΕ, στον ΟΗΕ, στο Ευρωπαϊκό καθώς και στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο,  



αναδεικνύοντας τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της Οµογένειας 

και των θρησκευτικών ελευθεριών του Οικουµενικού Πατριαρχείου της 

Κωνσταντινούπολης.  

 

Από το 2002 έχει επιδοθεί στον αγώνα σε παγκόσµιο  επίπεδο για την 

επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και µάλιστα µε το 

καθεστώς λειτουργίας της που ίσχυε προ του 1971, συγκεντρώνοντας δεκάδες 

χιλιάδων υπογραφών από 74 χώρες.  

Και όλα αυτά µάλιστα όταν τα  εν λόγω θέµατα δεν βρισκόταν στο βαθµό της 

σηµερινής επικαιρότητας και ευαισθησίας που επιδεικνύει σήµερα το διεθνές 

πολιτικό περιβάλλον και οι διεθνείς οργανισµοί στα θέµατα ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και θρησκευτικών ελευθεριών.  

 

∆εν είναι τυχαίο λοιπόν που ο πρεσβυγενής αυτός Σύλλογος των 

Κωνσταντινουπολιτών για την πολύχρονη, πολυσχιδή δράση και προσφορά του 

προς το Έθνος, βραβεύτηκε από την Ακαδηµία Αθηνών, ο δε εν Κων/πόλει 

Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας, διαδραµάτισε το ρόλο του Υπουργείου Παιδείας για τον τότε 

αλύτρωτο ελληνισµό, αναγνώρισε µετά την διάλυση του από τις τουρκικές 

αρχές το 1923, τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών ως συνεχιστή του,  εδώ 

στην Ελλάδα.  

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών είναι ο πρώτος στα χρονικά που µε επίσηµη 

ανακοίνωση του έθεσε το θέµα της επιστροφής του Αρχείου και της 

Βιβλιοθήκης του Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 

στους δικαιούχους του που είναι η Ελληνική Μειονότητα της Πόλης, καθόσον 

αποτελεί πολιτιστική κληρονοµιά αυτής.  

Το εν λόγω αίτηµά µας προβλήθηκε την 13
η
 Μαϊου 2010 και αποτέλεσε την 

αφορµή να γίνει και σχετική συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων. 

 

Εκλεκτοί µας Προσκεκληµένοι 



Αποτελεί όµως διαχρονικό έθιµο, µε την ευκαιρία της πνευµατικής αυτής 

τελετής, το ∆ιοικητικό συµβούλιο να προβαίνει σ΄ ένα  σύντοµο απολογισµό 

του χρόνου που πέρασε. Θα πράξω αυτό περιοριζόµενος στα σηµαντικότερα 

των όλων ενεργειών και δραστηριοτήτων µας. 

 

Πρώτος στόχος και µέληµα του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

ανεδείχθη και συγκροτήθηκε σε σώµα µετά τις εκλογές της 13
ης

 Απριλίου 2011, 

είναι η αντιµετώπιση του σοβαρού οικονοµικού προβλήµατος, γεγονός το οποίο 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην όλη λειτουργία του συλλόγου, αλλά και 

συσσωρεύει τεράστια προβλήµατα. 

Συνέχισαµε τις σηµαντικές προσπάθειες της προηγουµένης διοίκησης, 

προκειµένου να ανταποκριθούµε στο λαµπρό παρελθόν του ιστορικού αυτού 

συλλόγου αλλά και να εγγυηθούµε το µέλλον του µέσα σ΄ ένα συνεχώς 

επιδεινούµενο αλλά και αβέβαιο οικονοµικό περιβάλλον, ανταποκρινόµενοι 

παράλληλα στις συσσωρευθείσες από ετών τεράστιες απαιτήσεις συντηρήσεως 

και λειτουργίας του κτιρίου καΙ της διάσωσής του από την φθορά του χρόνου. 

∆υστυχώς, οι πρόσφατες φορολογικές επιβαρύνσεις πλήττουν καίρια την 

βιωσιµότητα του Συλλόγου µας, ο οποίος µοναδική πηγή εσόδων έχει τις 

εισφορές των µελών του και τις συµβολικές δωρεές των φίλων του, οι οποίες  

συρρικνώνονται, λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας που πλήττει τους 

συµπολίτες µας. 

Επίσης σηµαντικό θέµα που άπτεται του οικονοµικού είναι η πλήρης 

αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης µας, η οποία περιέχει σπάνια βιβλία.  

Γι’ αυτό και απευθυνόµαστε προς όλους εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να 

συνδράµουν µε την χορηγία τους στην κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου µας. 

Την χρονιά που πέρασε, συνεχίσαµε τις πολύπλευρες δραστηριότητες 

µας:Συνεχίστηκαν µε επιτυχία  -και εξακολουθούν την φετινή χρονιά-  τα από 

δεκαετίας και πλέον καθιερωµένα µαθήµατα του «Εργαστηρίου Τέχνης» όπου 

επιτυγχάνεται η εκµάθηση της Αγιογραφίας, της Βυζαντινής Μουσικής, των 



Παραδοσιακών Χορών, της Ζωγραφικής, της Χειροτεχνίας και του  

Κοσµήµατος, του Παραδοσιακού Κεντήµατος, της Κοπτικής – Ραπτικής, καθώς  

και της Τουρκικής Γλώσσας, και όλα αυτά µε την πολύτιµη βοήθεια και 

συνδροµή των εκλεκτών µελών και φίλων µας.                    

Εξ άλλου, µε την φροντίδα των Κυριών  της Επιτροπής Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και µε την οικονοµική συνδροµή µελών και φίλων, συνεχίσαµε 

όπως πάντα τη διανοµή πλουσίων σε περιεχόµενο ∆εµάτων Αγάπης κατά τις 

Εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων σε 140 και πλέον αναξιοπαθούσες 

οικογένειες.  

 

Κύρια επιδίωξη του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών είναι να διατηρήσει την  

την ιστορική µνήµη αλλά και να ευαισθητοποιήσει το ελληνικό κοινό στα 

τρέχοντα εθνικά ζητήµατα, τα οποία δυστυχώς σήµερα έχουν υποβαθµισθεί.  

Για αυτό το σκοπό, στην Μνήµη της Αλώσεως της Πόλης, σε συνεργασία µε το 

σωµατείο Άρδην πραγµατοποιήσαµε στις 30 Μαϊου 2011 εκδήλωση µε θέµα:  

«H στρατηγική του νεο-οθωµανισµού και το µέλλον του Ελληνισµού της 

Κωνσταντινούπολης»  

µε  οµιλητές: τον συγγραφέα και εκδότη κ. Γιώργο Καραµπελιά, και τον πρέσβη 

κ. Θέµο Στοφορόπουλο. 

Τιµώντας την 56
η
 Επέτειο Τραγικής Μνήµης των Σεπτεµβριανών, 

διοργανώσαµε ηµερίδα  µε θέµα:  

«H ελληνική απάντηση στη νεο-οθωµανική πρόκληση»  

µε οµιλητές τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μεταλληνό, τον καθηγητή κ. 

Παναγιώτη Ήφαιστο και τον συγγραφέα και πολιτικό επιστήµονα κ. 

Κωνσταντίνο Χολέβα. 

 

Εξ άλλου, στις 10 Οκτωβρίου 2011, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ίδρυµα 

Ιστορικών Μελετών πραγµατοποιήσαµε εκδήλωση µε την προβολή του 

ντοκιµαντέρ «Η Σιωπηλή  Σχολή», που υλοποιήθηκε µε αφορµή την 50ή 



επέτειο από την αποφοίτηση της Α.Θ.Π. του Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ. 

Βαρθολοµαίου από την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης.  

Συµµετείχαµε και πάλι, όπως αδιαλείπτως επί σειρά δεκαετιών πράττουµε, στη 

Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα «Human Dimension 

Implementation Meeting» που πραγµατοποιήθηκε στην Βαρσοβία τον µήνα 

Οκτώβριο 2011. Ενώπιον διπλωµατικών αντιπροσωπειών 50 και πλέον χωρών 

καθώς και ιθυνόντων διεθνών οργανισµών, µε προφορικές εισηγήσεις και 

γραπτές δηλώσεις, τις οποίες καταθέσαµε στα Πρακτικά της Συνδιασκέψης και 

ευρίσκονται ανηρτηµένες στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΕ, αναδείξαµε σε διεθνές 

επίπεδο για µια ακόµη  φορά τα προβλήµατα που ταλανίζουν την Ελληνική 

Μειονότητα και το Οικουµενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη.  

Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η συµβολή µας στα ζητήµατα αυτά είναι πολύτιµη 

και καθοριστική. 

 

∆υστυχώς, το 2011 σηµαδεύτηκε από την απώλεια του ευπατρίδη και πανάξιου 

τέκνου της Βασιλεύουσας και επίτιµου µέλους του Συλλόγου µας Καθηγητή 

Νεοκλή Σαρρή. Ασυµβίβαστος και θαρραλέος, έδωσε αληθινές µάχες για τα 

απαράγραπτα δίκαια του Ελληνισµού. Υποκλινόµαστε στη µνήµη του... 

 

Κυρίες και Κύριοι,  

Σας διαβεβαιούµε, ότι όλοι εµείς επαγρυπνούµε δίδοντας καθηµερινά τη 

µάχη για τα απαράγραπτα δίκαιά µας. Για τη δικαίωση των προγόνων µας 

αλλά και ως παρακαταθήκη για τις µέλλουσες γενιές. 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και τον σεβασµό µας 

στην Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουµενικό Πατριάρχη κ.κ. 

Βαρθολοµαίο και στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης 

Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµο για την εκπροσώπηση τους στην Τελετή µας.  



Θερµές ευχαριστίες  και σ’ όλους εσάς, σε όλους τους παριστάµενους 

εκπροσώπους των πολιτικών, δηµοτικών, εκκλησιαστικών και 

στρατιωτικών αρχών, αλλά και στους εκπροσώπους σωµατείων και λοιπών 

φορέων. 

 

Καλή Χρονιά ! 

 

 


