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Αντιυώνηση  τοσ Γιώργοσ Μπενλίσοϊ 

 
 
 Αμηόηηκε Πξόεδξε θαη κέιε ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ 

εβαζηέ εθπξόζσπε ηνπ Μαθαξησηάηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Αζελώλ θαη πάζεο 

Διιάδνο, αγαπεηνί ζπκπνιίηεο, 

 

Σν λα βξηζθόκαζηε εδώ, ζηνλ πιένλ ηζηνξηθό ζύιινγν νκνγελώλ καο απηέο ηηο 

κέξεο γεκίδεη όινπο εκάο ζηνλ «Ιζηό» κεγάιε ραξά θαη ζπγθίλεζε. πγρξόλσο 

όκσο, καο πξνθαιεί βαζηά αίζζεζε ρξένπο απέλαληη ζαο. Ύζηεξα από ελάκηζπ 

πεξίπνπ ρξόληα εθδνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη 20 βηβιία ζρεηηθά κε ηνλ 

ειιεληζκό ηεο Πόιεο, ε επγελήο πξόζθιεζε πνπ καο απνηείλαηε απνηειεί γηα 

εκάο θαη πξόθιεζε λα ζπλερίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα καο λα απμήζνπκε θαη λα 

βαζύλνπκε ηελ εθδνηηθή καο δξαζηεξηόηεηα, λα γίλνπκε θαιύηεξνη. Δίκαζηε κηα 

νκάδα λέσλ αλζξώπσλ κε κεξάθη γηα ηελ Πόιε θαη βαζηά αγάπε γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Ρσκηνζύλεο. 

 

Ο «Ιζηόο» μεθίλεζε σο κηα πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο , δηάζσζεο θαη 

πξνώζεζεο ηεο θιεξνλνκηάο απηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο πνπ ηελ 

δηαηεξνύλ δσληαλή εληόο θαη εθηόο ηεο Πόιεο. 

Η θιεξνλνκηά απηή όκσο καο γεκίδεη αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ. ηνλ «Ιζηό» 

κνηξαδόκαζηε ηελ πεπνίζεζε όηη εθ΄ όζνλ ε θνηλόηεηα καο ζπλερίδεη λα 

δεκηνπξγεί  θαη λα πξνζθέξεη πνιηηηζκό, δελ πξόθεηηαη λα ζβήζεη. Έηζη, δεύηεξνο 

βαζηθόο ζηόρνο ηεο πξνζπάζεηαο καο είλαη ε αλαδσνγόλεζε ησλ ειιεληθώλ σο 

γιώζζαο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ ζηελ Σνπξθία, μεθηλώληαο πέξζη κε ην έξγν ηνπ 

παηξόο Γνζηζένπ Αλαγλσζηόπνπινπ «Αλαβνιέο θαη θαηήθνξνη, ν «Ιζηόο» 

ζπλερίδεη λα εθδίδεη έξγα ζηα ηνπξθηθά, κεηά από απνπζία κηζνύ ζρεδόλ αηώλα.  

Πξντόλ ηεο ελεξγεηηθήο απηήο ελαζρόιεζεο καο κε ηελ ειιεληθή γιώζζα είλαη 

θαη ην «Ρσκέηθν Ηκεξνιόγην. Πξόθεηηαη γηα κηα επεηεξίδα ηεο Οκνγέλεηαο πνπ 

επηκειήζεθε γηα πξώηε θνξά πέξζη, θαη πνπ ζε ιίγεο κέξεο ην δεύηεξν ηεύρνο 

ζα βξίζθεηαη ζηα ξάθηα ησλ ειιεληθώλ βηβιηνπσιείσλ. 

ην ίδην πιαίζην, ζθνπεύνπκε λα νξγαλώζνπκε εμσζρνιηθέο δξάζεηο γύξσ από 

ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ηελ ηζηνξία γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκνγέλεηαο καο, όπσο 

παηδηθά εξγαζηήξηα, δηαγσληζκό κεηάθξαζεο θ. ά. Φηινδνμία καο ζπλ θαηξώ είλαη 



λα θαηαθέξνπκε λα παξάγνπκε θαη πξσηόηππα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ειιεληθήο 

γιώζζαο, ηα νπνία ζα είλαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ 

καο. Έηεξνο απνδέθηεο ηεο εθδνηηθήο καο δξάζεο είλαη ε ηνπξθηθή θνηλσλία. 

Πξνβάιινληαο ηνλ ξσκέηθν πνιηηηζκό απνζθνπνύκε λα αλαδείμνπκε ηελ 

ηζηνξηθόηεηα, ηα δίθαηα θαη ηε κεγάιε πνιηηηζηηθή πξνζθνξά ηεο πνιίηηθεο 

ξσκηνζύλεο ζην επξύ θνηλό, ζπάδνληαο έηζη ηα ζηεγαλά θαη ηηο απνζησπήζεηο 

ηεο επίζεκεο ηνπξθηθήο ηζηνξηνγξαθίαο.  

 

Ο πεξαζκέλνο Ννέκβξεο απνηέιεζε έλα θνκβηθό ζεκείν γηα ην εγρείξεκα καο. 

Δπηζεκνπνηήζακε κηα ειπηδνθόξα ζπλεξγαζάη κε ηηο «Δθδόζεηο Σζνπθάνηπ», νη 

νπνίεο θαη αλέιαβαλ ηελ δηαλνκή ησλ βηβιίσλ καο ζηελ Διιάδα. πκκεηείρακε κε 

δηθό καο πεξίπηεξν ζηελ 22 Γηεζλή Έθζεζε Βηβιίνπ, δίπια ζηνπο κεγαιύηεξνπο 

εθδνηηθνύο νίθνπο ηεο Σνπξθίαο. Σν πεξίπηεξν καο επιόγεζε κε ηελ ζεπηή 

παξνπζία Σνπ ε Α.Θ.Π. ν Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο. ηα πιαίζηα ηεο Έθζεζεο 

νξγαλώζακε ζπδήηεζε κε ζέκα ηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε, κε ζπκκεηνρή ηνπ 

δηάζεκνπ ζπγγξαθέα Ahmet Umit, ηνπ κεηαθξαζηή καο Άξε Σζνθώλα θαη ηνπ 

βπδαληηλνιόγνπ Αλέζηε Βαζηιαθέξε. Γηαβάζηεθαλ πνηήκαηα ηνπ κεγάινπ 

αιεμαλδξηλνύ ζηα ειιεληθά θαη ηνπξθηθά. Παξάιιεια, κε ηελ επγελή ζπκκεηνρή 

ηνπ αγαπεηνύ ηξαηή Σαξίλα, νξγαλώζακε ζεηξά παξνπζηάζεσλ κε ζέκα ηελ 

ξσκέηθε ηππνγξαθία ζηελ Πόιε θαη ηππώζακε ζε εηδηθή έθδνζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ.  Σνλ ίδην κήλα, νη εθδόζεηα καο κεηαθέξζεθαλ ζηα θαηλνύξγηα γξαθεία καο, 

ζηελ απιή ηεο θήηεο ηνπ Αγίνπ Αλδξέα, ζηνλ Γαιαηά. 

 

Πξνζπαζήζακε λα ζηήζνπκε εθεί κηα γσληά πνιηηηζκνύ, όπνπ όινη νη 

Κσλζηαληηλνππνιίηεο θαη νη θίινη ηεο Ρσκηνζύλεο ζα είλαη εππξόζδεθηνη. 

Πεξηηηό λα ζαο πσ όηη ζε θάζε πηζαλή επίζθεςε ζαο ζηελ Πόιε, ζαο 

πεξηκέλνπκε κε ραξά ζην κηθξό καο βηβιηνπσιείν.  Η παξνπζία ζαο εθεί καο 

γεκίδεη θνπξάγην θαη είλαη πξαγκαηηθά αλεθηίκεηε. Απώηαηνο ζηόρνο γηα ην όρη 

ηόζν καθξηλό κέιινλ είλαη λα ζπγθεληξώζνπκε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο θάησ 

από ηε ζθεπή ελόο αλεμάξηεηνπ Κέληξνπ Ρσκέηθσλ Μειεηώλ κε έδξα ηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε. ηελ πξνζπάζεηα καο απηή βαζηδόκαζηε ζηελ πνιύηηκε 

εζηθή ζαο ππνζηήξημε. Δηνηκάζακε ήδε ην πξνζρέδην γηα ην θαηαζηαηηθό ηνπ 

Κέληξνπ απηνύ θαη ζπλερίδνπκε ηηο επαθέο καο κε εηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο 

από ηελ Πόιε, ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό.  

Ο «Ιζηόο» είλαη πξντόλ ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο, θαη δελ αλαθέξνκαη κόλν ζηελ 

εθδνηηθή ηνπ νκάδα.  

 

Δίλαη αδύλαηνλ εδώ λα επραξηζηήζσ νλνκαζηηθά ηνλ κεγάιν αξηζκό ζπκπνιηηώλ 

καο, πνπ κε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο έθαλαλ ηνλ «Ιζηό» 

πξαγκαηηθόηεηα. Πόζν κάιινλ ηα ζπγθηλεηηθά ηειεθσλήκαηα θαη κελύκαηα 



ζηήξημεο πνπ ιάβακε από ηνπο απαληαρνύ Πνιίηεο. Οθείισ όκσο λα νλνκαηίζσ 

ηελ Α.Θ.Π., ηνλ Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε θ.θ. Βαξζνινκαίν, πνπ παξαθνινύζεζε 

από θνληά θαη επιόγεζε ην εγρείξεκα καο από ηελ αξρή, θαζώο θαη ηνπο 

αγαπεηνύο νκνγελείο ζπγγξαθείο, όπσο ηνλ Άγην κύξσλ Χξπζόζηνκν Καιατηδή, 

ηνλ Γηάλλε Βιαζηό, ηνλ ηξαηή Σαξίλα, ηνλ Ηξαθιή Μήιια θαη ηνλ παηέξα 

Γνζίζεν Αλαγλσζηόππιν, πνπ εκπηζηεύζεθαλ ζε καο ην έξγν ηνπο.  

 

Σέινο, εθ κέξνπο ησλ εθδόζεσλ καο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ από ηα βάζε ηεο 

θαξδηάο καο ηνλ ύιινγν ζαο γηα ηελ εμαηξεηηθή ηηκή πνπ καο επηθύιαμε απόςε.  

Αγαπεηά κέιε ηνπ πιιόγνπ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ ζαο εύρνκαη από θαξδηάο 

θαιή ζπλέρεηα ζην δύζθνιν έξγν ζαο θαη Καιή Χξνληά γεκάηε πγεία θαη 

δξαζηεξηόηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


