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Γιώπγο Κεσαγιαδόποςλο 

 

Ο πξεζβπγελήο ύιινγνο Κσλζηαληηλνππνιηηώλ ζπλερίδνληαο κία παξάδνζε πνιηηηζκνύ πνιιώλ δεθαεηηώλ 

ηηκά ζήκεξα ηνλ εκδοηικό οίκο «Ιζηόρ» ηηρ Κωνζηανηινούποληρ. 

Ζ Κσλζηαληηλνύπνιε έρεη λα επηδείμεη κηα ηεξάζηηα ζπγγξαθηθή δεκηνπξγία θαη εθδνηηθή παξαγσγή, εδώ θαη 

πνιιέο εθαηνληαεηίεο. Σα ηππσκέλα βηβιία ιεηηνπξγνύζαλ σο ζπλδεηηθόο θξίθνο κε ηηο ξίδεο θαη ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ Διιήλσλ. Βηβιία, πεξηνδηθά, εγθπθινπαίδεηεο, ινγνηερλία, πνίεζε θαη ηζηνξία 

εθδίδνληαλ ζπζηεκαηηθά θάλνληαο ην ειιεληθό πλεπκαηηθό ζηνηρείν λα θπξηαξρεί επί αηώλεο ζηνλ ρώξν.Ζ 

εθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο Ρσκαίηθεο θνηλόηεηαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζπλέβαιε ζηελ πλεπκαηηθή 

αλάπηπμή ηεο θαη δηαδξακάηηζε πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηε βειηίσζε ηεο παξερόκελεο παηδείαο όπσο θαη ζηελ 

ίδξπζε πξνηύπσλ πλεπκαηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ. Γπζηπρώο, ηα επηεκβξηαλά ηνπ ΄55 θαη νη 

απειάζεηο ηνπ ΄64 είραλ σο απνηέιεζκα λα αλαζηαιεί απηή ε πνιύ ζεκαληηθή δξαζηεξηόηεηα.  

Σν 2011, κε πξσηνβνπιία κηαο δπλακηθήο νκάδαο λέσλ αλζξώπσλ ηεο Ρσκαίηθεο θνηλόηεηαο ηεο Πόιεο θαη 

όρη κόλν, ηδξύζεθε ν αλεμάξηεηνο εθδνηηθόο νίθνο «ηζηόο» όλνκα ζπκβνιηθό πνπ παξαπέκπεη ζε απηά πνπ 

ελώλνπλ θαη όρη πνπ ρσξίδνπλ, κε βαζηθό ζηόρν ηελ έθδνζε θαη πξνώζεζε έξγσλ ζρεηηθώλ κε ηελ Πνιίηηθε 

ηζηνξία, ηηο Μαξηπξίεο, ηνλ πνιηηηζκό θαη ην ζύγρξνλν αζηηθό βίν. 

Πέληε ξσκηνί, δύν ειιαδίηεο πνπ δνπλ πιένλ κόληκα ζηελ Πόιε θαη έλαο ηνύξθνο δεκηνύξγεζαλ έλαλ 

αλεμάξηεην εθδνηηθό νίθν ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη αλαβίσζαλ κηα κεγάιε παξάδνζε. Σα αδέιθηα Γηώξγνο, 

ηέθαλνο θαη Φώηεο Μπελιίζντ, ε  Άλλα Μαξία Αζιάλνγινπ, ε Μαξηιέλα Λεάλα, ν ειιαδίηεο Χάξεο 

Θενδσξέιεο – Ρήγαο, ν ηνύξθνο εηζθίλ Δξληί θαη ν επίζεο ειιαδίηεο Αληώλεο - Φνίβνο Ννκηθόο επηδηώθνπλ 

λα αλαβηώζνπλ κηα εμαηξεηηθά πινύζηα εθδνηηθή παξάδνζε ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, ύζηεξα 

από κηζό  αηώλα, θηινδνμώληαο λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ππάξρνλ «πλεύκα λνζηαιγίαο» γηα ηνπο Ρσκηνύο κε 

κηα νπζηαζηηθή θαη ζύγρξνλε πνιηηηζκηθή δεκηνπξγία.  

ήκεξα καο ηηκνύλ κε ηελ παξνπζία ηνπο νη δύν εθ ησλ ηδξπηώλ Γεώξγηνο Μπελιίζντ θαη Χάξεο Θενδσξίδεο- 

Ρήγαο, νη νπνίνη ήξζαλ εηδηθώο από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε γηα ηελ ζεκεξηλή καο εθδήισζε. 

ηηο 4 Ηνπλίνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εγθαίληα ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ «Ηζηόο» ζην ηζηνξηθό θηήξην ηεο 

Αζηηθήο ρνιήο ηνπ Γαιαηά, ε νπνία είρε θιείζεη ην 1984 ιόγσ απνπζίαο καζεηώλ. Σώξα αλήθεη ζηελ 

Κνηλόηεηα θαη είλαη πιένλ πνιηηηζηηθόο ρώξνο. Παξέζηεζαλ ν Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο θ.θ. Βαξζνινκαίνο, ν 

επί δεθαεηίεο δηεπζπληήο ηνπ ηζηνξηθνύ Εσγξαθείνπ Λπθείνπ θ. Γεκήηξεο Φξαγθόπνπινο, ν Γεληθόο Πξόμελνο 

ηεο Διιάδαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θ. Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο θαη πάλσ από 400 πξνζθεθιεκέλνη, κεηαμύ 

ησλ νπνίσλ πνιιά κέιε ηνπ αθαδεκατθνύ θαη δεκνζηνγξαθηθνύ θόζκνπ ηεο Πόιεο. 

Δπηζπκία θαη ζθνπόο ηνπ «ηζηνύ» είλαη λα θαηαζηήζεη πξνζβάζηκα ζην ηνπξθηθό  αλαγλσζηηθό θνηλό θιαζηθά 

έξγα ηεο λενειιεληθήο γξακκαηείαο, πξσηνγελείο ηζηνξηθέο πεγέο αιιά θαη αθαδεκατθά πνλήκαηα. Απηό ην 

επηρεηξνύλ ζηελ έθδνζε έξγσλ ζηα ειιεληθά, ηα ηνπξθηθά θαζώο θαη ζε δίγισζζεο εθδόζεηο κέζα από ηηο 

ζεηξέο «Elenika» («Διιεληθή Λνγνηερλία»), «Tanikliklar» («Μαξηπξίεο») θαη «Politika Historika» («Πνιίηηθα 
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Ηζηνξηθά»). Ο εθδνηηθόο νίθνο «Ηζηόο» ζηα ηξία ρξόληα παξνπζίαο ηνπ, έρεη λα επηδείμεη έλα αμηνζαύκαζην έξγν 

κε ηελ έθδνζε πνιπάξηζκσλ βηβιίσλ, όπσο   ε «Αζθεηηθή» ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, «Πνηήκαηα» ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Καβάθε, ηνλ «Λεσλή»  ηνπ Γηώξγνπ Θενηνθά, «Σξείο εκέξεο ζηα Μνλαζηήξηα ηεο 

Καππαδνθίαο», ηνπ Γηώξγνπ εθέξε, «Φηινζένπ Πάξεξγα» ηνπ Νηθνιάνπ Μαπξνθνξδάηνπ,  «Οη Ρσκηνί ηεο 

Πόιεο– Σν Παξόλ θαη ην Μέιινλ», ηνπ πιιόγνπ Απνθνίησλ Εσγξαθείνπ, «πλάληεζε κε ην Μπζηήξην-Μηα 

ζύγρξνλε αλάγλσζε ηεο Οξζνδνμίαο» ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ θ. Βαξζνινκαίνπ «Σα Σαηαύια θαη ε 

Ηζηνξία ηνπο» ηνπ Δπηζθόπνπ Πακθίινπ Μειηζζελνύ Χξηζηνδνύινπ θ.ά. 

Βαζηζκέλνη ζηα πλεπκαηηθά απνζέκαηα ηεο ξσκαίηθεο θνηλόηεηαο, ηεο επξύηεξεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ 

άιισλ κεηνλνηηθώλ ηεο νκάδσλ, ζθνπεύνπλ λα επεθηείλνπλ, κέζσ ησλ εθδόζεώλ ηνπο, ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

κεηνλνηηθό θαηλόκελν όπσο απηό βηώλεηαη ζηα Βαιθάληα θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. 

Όπσο ζεκεηώλνπλ ζε ζπλέληεπμε νη ηδξπηέο ηνπ, «είλαη γεγνλόο όηη  ππάξρεη πιένλ κηα πξαγκαηηθή δίςα ζηελ 

Σνπξθία γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Διιάδα. Από ηελ άιιε ππάξρεη θαη έλα πην παιηό θαη ώξηκν ελδηαθέξνλ 

αλαγλσζηώλ πνπ είηε ιόγσ πξνζθπγηθήο θαηαγσγήο, είηε ιόγσ πνιύρξνλεο ζεηείαο ζηελ ηνπξθηθή αξηζηεξά 

δηαθαηέρνληαη από έλα βαζύ πλεύκα εθηίκεζεο θαη ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηε κεηνλνηηθή, θαη δε ηελ 

ειιελόγισζζε, πνιηηηζηηθή παξαγσγή. Γη΄ απηό θαη ππάξρεη από δηάθνξεο ηνπξθηθέο πεγέο ζπκπαξάζηαζε 

ζην επίπεδν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. Όκσο ε νκάδα απηή έρεη επελδύζεη ζηηο δηθέο ηεο νηθνλνκηθέο 

δπλάκεηο.  

Ζ θνηλόηεηα αγθάιηαζε ηελ πξνζπάζεηά ηνπο από ηελ αξρή, πξνζθέξνληαο ζπνπδαία εζηθή ππνζηήξημε.  

ηόρνο ηνπο είλαη ε θάζε θνηλόηεηα λα δηαζέηεη ζηνπο επηζθέπηεο έλα έξγν ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο, ηδαληθά 

θαη ζηηο δύν γιώζζεο. Απηή ε ζεηξά κνλνγξαθηώλ είλαη ζεκαληηθή πξνηεξαηόηεηα ηνπ εθδνηηθνύ ηνπο 

πξνγξάκκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο, θαζώο ε ξσκαίηθε καηηά ζηελ ηζηνξία ηεο Πόιεο είρε ζην παξειζόλ 

παξακειεζεί ή ηερλεέλησο αθαηξεζεί από ηελ επίζεκε ηνπξθηθή ηζηνξία».  

Δδώ ζα ήζεια λα επηζεκάλσ, όηη εθηόο ηνπ Γηώξγνπ Μπελιηζόη, ν νπνίνο είλαη πνιύ ιίγν κεγαιύηεξνο ζε 

ειηθία από ηνπο άιινπο, ν κέζνο όξνο ειηθίαο όισλ ησλ άιισλ ππνινίπσλ δελ μεπεξλά ηα 32 ρξόληα, δειαδή 

βξίζθνληαη ζε κηα πνιύ παξαγσγηθή ειηθία θαη αλ πξνζζέζνπκε, όηη έρνπλ παλεπηζηεκηαθή κόξθσζε κε 

δηδαθηνξηθά θαη δηδαζθαιία ζηα ηνπξθηθά παλεπηζηήκηα, αμηόινγν ζπγγξαθηθό έξγν, όξεμε γηα δεκηνπξγία, 

βιέπνπκε γηαηί έρνπλ απήρεζε ζην ηνπξθηθό θνηλό ζε όηη αθνξά ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Αο κελ  μερλάκε, όηη ε ηειεπηαία εθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα ήηαλ ηα εθθιεζηαζηηθά έληππα ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηαξρείνπ ην 1960. 

Μέζα ζην ειιεληθό ηνπο πξόγξακκα ππάξρεη θαη ν ελαιιαθηηθόο ηαμηδησηηθόο νδεγόο ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Μαζζαβέηα ‘’ Γηαδξνκέο ζην Φαλάξη, ην Μπαιαηά θαη ηηο Βιαρέξλεο ‘’. Δπίζεο κε παξαπνκπή ζην πεξηνδηθό 

ηνπ θ. Ακπαηδή ν ‘’ηζηόο’’ θηινδνμεί λα πξνζζέζεη κία αθόκε ςεθίδα ζηελ πινύζηα εθδνηηθή παξάδνζε ηεο 

Οκνγέλεηαο ηεο Πόιεο. Σειεπηαίσο, ππάξρεη θαη κηα παξαγσγηθή ζπλεξγαζία κε ηηο Δθδόζεηο Σζνπθάηνπ. 

Πξηλ 15 ρξόληα, είρα δηαβάζεη ζε έλα ηνπξθηθό πεξηνδηθό κε ηζηνξηθά ζέκαηα γηα ηα ζρνιεία ηεο Καπαδνθίαο, 

ηα επηεκβξηαλά, γηα ηα ηαμίδηα ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ζηελ Σνπξθία θαη ηνπ Σδειάι Μπαγηάξ ζηελ Διιάδα. 

Απηά ηα άξζξα ππνγξάθνληαλ από ηνλ Φώηε Μπελιίζντ θαη ηνλ ηέθν Μπελιίζντ. Μνπ έθαλαλ εληύπσζε θαη 

ηα άξζξα αιιά θαη ην όλνκα θπξίσο. ήκεξα κνπ δόζεθε ε επθαηξία θαη ε ηηκή λα ηνπο παξνπζηάζσ ελώπηνλ 

ζαο._  

Ο Σύλλογορ Κωνζηανηινοςπολιηών σαιπεηίζει και ηιμά αςηή ηην εξαιπεηική πποζπάθεια ηων ιδπςηών 

και όλων ηων ζςνεπγαηών ηος εκδοηικού οίκος «Ιζηόρ», εςσόμενορ κάθε επιηςσία ζηο λαμππό 

πνεςμαηικό ηοςρ έπγο. 

 


