-Σεβασµιότατε εκπρόσωπε της Α.Θ.Π.
του Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου
-Πανοσιολογιότατε εκπρόσωπε της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου
-Κύριε Υπουργέ εκπροσωπούντα την Ελληνική Κυβέρνηση
-Σεβασµιότατοι
-Κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών, δηµοτικών, στρατιωτικών
και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Χώρας
-Κύριε Εκπρόσωπε του Υπουργείου Εξωτερικών
-Εκλεκτοί µας Προσκεκληµένοι

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εµού προσωπικά, σας
καλωσορίζω στη σηµερινή πανηγυρική τελετή του εορτασµού των 80 Χρόνων από
της ιδρύσεως του συλλόγου µας.
Είναι ιδιαίτερη τιµή και συνάµα χαρά για µας η αποψινή εδώ παρουσία σας.
Τιµή η οποία αντανακλάται στην ογδοντάχρονη ιστορική πορεία του συλλόγου, αλλά
ταυτόχρονα αντανακλάται και στο πρόσωπο των Κωνσταντινουπολιτών, καθόσον
αποτελεί αφενός αναγνώριση του έργου του ιστορικού αυτού σωµατείου στην
παρέλευση του χρόνου, αλλά ταυτόχρονα αναγνώριση και τιµή στην προσφορά
αυτών, εδώ στη Μητέρα Πατρίδα.
Είναι γνωστές σ’ όλους µας οι θλιβερές συνθήκες κάτω από τις οποίες οι
Κων/τες τόσο µε τις συνέπειες των γεγονότων της Μικρασιατικής Καταστροφής, όσο
και µε τα γεγονότα του 1955 και µετέπειτα, το πώς παρά την θέληση τους
ξεριζώθηκαν και εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρώα γή και να
καταφύγουν στην Μητέρα Πατρίδα. Αλλά είναι γνωστό επίσης και το γεγονός ότι µε
την εργατικότητα τους, την φιλοµάθεια τους, και τον πολιτισµό τους, µαζί και µε
τους λοιπούς Πρόσφυγες των Αλησµόνητων Πατρίδων, συνέβαλαν τα µέγιστα στο
οικονοµικό γίγνεσθαι, αλλά και στη διαµόρφωση της πολιτιστικής και κοινωνικής
ζωής της Χώρας αυτής όπου και εγκαταστάθηκαν
Έτσι λοιπόν, ακριβώς πριν από 80 χρόνια το 1928, µια ολιγοµελής οµάδα
Κωνσταντινουπολιτών ,οραµατιστές και ιδεολόγοι, υπέγραφαν το καταστατικό της
ιδρύσεως αυτού του συλλόγου, µε σκοπό την ενιαία εµφάνιση και την συνέχιση στην
µητέρα πατρίδα, της µορφωτικής, πολιτιστικής και φιλανθρωπικής δράσης των,
χαρακτηριστικά της υπάρξεως του ανθρωπίνου γένους, αλλά σχεδόν ταυτόχρονα
προέβαιναν και στην ανοικοδόµηση αυτού του νεοκλασικού µεγάρου που µας
στεγάζει σήµερα και που πρέπει να θεωρείται το κόσµηµα και καµάρι της Πόλεως
µας, του ∆ήµου Καλλιθέας, στην εποχή µάλιστα που στη χώρα µας σε αντίθεση µε
άλλες χώρες, κτίρια αυτής της αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας δυστυχώς έχουν
µετατραπεί σε σκέτο µπετόν µε την µορφή πολυκατοικιών κυρίως.
Έκτοτε διέρρευσαν 80 ακριβώς ολόκληρα χρόνια, κατά την διάρκεια των
οποίων, ο εν λόγω σύλλογος, προσέφερε πλούσιο κοινωνικό, πνευµατικό, πολιτιστικό
έργο, προσαρµοσµένο βέβαια στις ανάγκες και στις περιστάσεις κάθε εποχής.
∆ικαίως λοιπόν, και ο 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, αναγνωρίζει µετά την

διάλυση του από τις τουρκικές αρχές το 1923, τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών
σαν συνεχιστή του εδώ στην Ελλάδα.
Ο Σύλλογος µας όµως πλην των κοινωνικών, φιλανθρωπικών και πνευµατικών
δραστηριοτήτων, δεν έπαυσε παράλληλα να αναπτύσσει και µία εθνική δράση, δράση
προασπίσεως των δικαιωµάτων της Μειονότητας και του Οικουµενικού
Πατριαρχείου στην Τουρκία, τόσο σε εθνικό, όσο όµως και σε διεθνές επίπεδο, µε
οµιλίες και παραστάσεις σε διεθνείς οργανισµούς και Φόρα.
Θα ήθελα όµως στο σηµείο αυτό να περιοριστώ και να µη καταχραστώ τον
χρόνο, καθόσον, ως προς την ιστορική 80χρονη πορεία του συλλόγου όσο και στη
πορεία της Πολίτικης Ρωµιοσύνης και του Οικ. Πατριαρχείου µετά την Συνθήκη της
Λωζάνης, θα αναφερθούν λεπτοµερειακά αντίστοιχα, δύο διακεκριµένοι οµιλητές, οι
γνωστοί σ’ όλους µας αφ’ ενός ο κωνσταντινουπολίτης δηµοσιογράφος κ. Άρης
Πορτοσάλτε και ο ιστορικός και λάτρης της Πόλεως κ. Κώστας Σταµατόπουλος τους
οποίους και ευχαριστούµε θερµά για την αποδοχή της προτάσεως του διοικητικού
συµβουλίου το να συµµετάσχουν ως οµιλητές της σηµερινής µας εκδηλώσεως.
Αναφορικά τώρα µε την δεκαετία που διανοίγεται θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι
πρόθεση τόσο των µελών µας όσο και ηµών των ιδίων είναι να συνεχίσουµε να
καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να ανταποκριθούµε στη
πολύπλευρη σηµαντική ιστορία αυτού του συλλόγου σχετικά µε το εν γένει
πολιτιστικό αλλά και φιλανθρωπικό του έργο, διαφυλάσσοντας και παράγοντας
πολιτισµό. Παράλληλα όµως µαζί και µε την νεοσύστατη Οικουµενική Οµοσπονδία
Κωνσταντινουπολιτών θα συνεχίσουµε να βρισκόµαστε σε εγρήγορση και να
ενδιαφερόµαστε για το µέλλον του εναποµείναντος Ελληνισµού της Πόλεως και να
παρακολουθούµε προβάλλοντας και διεκδικώντας τα δικαιώµατα της Πολίτικης
Ρωµιοσύνης και του Οικουµενικού Πατριαρχείου και εν γένει της εθνικής µας
κληρονοµιάς. Παρεπιπτόντως στο σηµείο αυτό θα ήθελα να επισηµάνω το γεγονός
ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουµε µε τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις και τις
υποτιθέµενες διαδικασίες εκδηµοκρατισµού της γείτονος χώρας καθόσον δεν πρέπει
να µας διαφεύγει της προσοχής µας η νοοτροπία και οι επιδιώξεις ιθυνόντων αυτής οι
οποίες αποκαλύπτονται µε δηλώσεις της µορφής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της.
Αλλά εν προκειµένω, σχετικά µε τη διαχρονική πορεία αλλά κυρίως όµως για το
αύριο των Ρωµιών της Πόλεως θα αναφερθεί ο διακεκριµένος οµιλητής µας
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Κώστας Γαβρόγλου, του οποίου την
οµιλία αναµένουµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον επ’ αυτού και τον οποίο ευχαριστούµε
για την αποδοχή της προτάσεως µας να είναι µεταξύ των οµιλητών της σηµερινής µας
εκδηλώσεως.
Θα ήταν όµως παράλειψη µου, σχετικά µε την δεκαετία που διανοίγεται, να µη
επισηµάνω το γεγονός ότι στις βασικές προθέσεις µας περιλαµβάνεται και η διάσωση
από την φθορά του χρόνου του ιστορικού αυτού Μεγάρου που µας φιλοξενεί σήµερα,
το οποίο προσπαθούµε να συντηρήσουµε εν τω µέτρω του δυνατού, δυστυχώς όµως
και το επισηµαίνω αυτό, µόνο µε τις εισφορές και δωρεές των µελών και φίλων µας,
χωρίς ουσιαστική οικονοµική βοήθεια επίσηµου φορέα. Πράγµα και το οποίο
απορροφά το µεγαλύτερο µέρος της ενασχολήσεως των εκάστοτε διοικητικών
συµβουλίων, προκειµένου να πετύχουµε τη διατήρηση του Μεγάρου στην αρχική του
µορφή, ώστε, εάν και εφόσον το επιθυµούµε και ενδιαφερόµεθα γι’ αυτό, να
συνεχίσει και στο µέλλον να αποτελεί κόσµηµα της περιοχής και του δήµου µας όπου
βρίσκεται

Κύριες και Κύριοι

Εκλεκτοί µας προσκεκληµένοι
Στο σηµείο αυτό τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους εσάς για
την εδώ προσέλευση, αλλά και για την υποµονή σας να µε ακούσετε. Θα ήθελα να
εκφράσω όµως τις ευχαριστίες και τον σεβασµό µας στον Οικουµενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολοµαίο και στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµο
για την εδώ εκπροσώπηση τους. Επίσης εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας στην
Ελληνική Κυβέρνηση για την εδώ εκπροσώπηση της δια του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών κ. Κωστή Χατζηδάκη καθώς και σ’ όλους εσάς, όλους τους
παριστάµενους εκπροσώπους των πολιτικών, δηµοτικών εκκλησιαστικών και
στρατιωτικών αρχών, αλλά και εκπροσώπους σωµατείων και λοιπών φορέων.
Θέλω να ευχαριστήσω τα µέλη, τους φίλους και τους δωρητές του συλλόγου
µας, µε την βοήθεια των οποίων καθίσταται δυνατή η λειτουργία και η επίτευξη των
σκοπών και στόχων του πρεσβυγενούς αυτού σωµατείου των Κωνσταντινουπολιτών.
Θα ήταν όµως παράλειψη µου εάν δεν εκφράσω και δηµοσίως τις ευχαριστίες µας
προς τον χορηγό του Λευκώµατος των 80 Χρόνων κ. Νίκο Αδαµαντιάδη χάριν στην
γενναιόδωρη χορηγία του οποίου εκδόθηκε το ανά χείρας µας λεύκωµα, στο οποίο
αποτυπώνεται και τεκµηριώνεται η ιστορική πορεία αυτού του συλλόγου. Τέλος
ευχαριστούµε τον πρώην πρόεδρο µας κ. Γεώργιο Λεύκαρο για την εν γένει
συµπαράσταση και συνδροµή του στις εκδηλώσεις εορτασµού της επετείου µας.

Ευχαριστώ

