Χαιρετισμός του Προέδρου του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών
κ. Γεωργίου Λεύκαρου κατά την πανηγυρική πνευματική
Τελετή Κοπής της Βασιλόπιτας
Σεβαστοί Πατέρες,
Εκλεκτοί υψηλοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών,
σας καλωσορίζω και σας απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αποψινή
τιμητική για εμάς παρουσία σας, ευχόμενος σε όλους και κάθε έναν ξεχωριστά,
Καλή και Δημιουργική Χρονιά με Υγεία, Αισιοδοξία και Ελπίδα.
Προτού ξεκινήσω την ομιλία μου θα ήθελα να χαιρετίσω και να ευχαριστήσω τους
Διευθυντές των Σχολείων μας, που ταξίδεψαν από την Πόλη των Πόλεων, την Πόλη
της καρδιάς μας για να βρεθούν απόψε μαζί μας. Ας τους ευχαριστήσουμε όλοι
μαζί με ένα θερμό χειροκρότημα, η βραδιά τους ανήκει.
Συνηθίζεται οι πρόεδροι να κάνουν έναν απολογισμό των δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων της χρονιάς που πέρασε.
Για να μην σας κουράσω αναφέροντας αναλυτικά τα πεπραγμένα της χρονιάς
που πέρασε, τα οποία είναι πάρα πολλά, θα αναφερθώ μόνο στα πολύ σημαντικά
και στους βασικούς άξονες της στρατηγικής μας. Βλέπω πολλά άτομα μέσα στην
αίθουσα που ήταν παρόντα σε αρκετές από τις εκδηλώσεις που
πραγματοποιήσαμε. Εξ άλλου, από την ιστοσελίδα μας, ιστοτόπους και
ιστοσελίδες τρίτων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από τον Τύπο είναι
ευρέως γνωστά. Τους ευχαριστούμε όλους για την προβολή που μας κάνουν,
ειδικά τους χορηγούς επικοινωνίας μας: τις μηνιαίες κωνσταντινουπολίτικες
εφημερίδες «Ο Πολίτης» της κ. Πέπης Τσουκάτου και Δημήτρη Τσουκάτου, την
«Ηχώ της Πόλης» του κ. Ανδρέα Ρομπόπουλου, καθώς και τον «Ρεπόρτερ της
Καλλιθέας» του κ. Αναστασίου Ράντο. Επίσης, την ΕΡΤ, την ΣΤΑΣΥ και πολλούς
άλλους. Επίσης ευχαριστώ τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) για την
αναμνηστική έκδοση γραμματοσήμου και συλλεκτικού φακέλου με την

φωτογραφία του κτηρίου μας που κυκλοφόρησαν στις 29 Ιανουαρίου 2018 για τα
90 χρόνια του Συλλόγου μας.
Εισερχόμενοι στο κατώφλι της 10ης δεκαετίας της αδιάκοπης λειτουργίας μας και
με την καθολική αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του Συλλόγου αυτού,
συνειδητοποιήσαμε από νωρίς την ανάγκη μεταλαμπάδευσης της πνευματικής
και ιστορικής κληρονομιάς μας στις νέες γενιές. Έχοντας επίγνωση της βαριάς
κληρονομιάς, αλλά και των εντολών των ιδρυτών μας, σχεδιάσαμε και
υλοποιήσαμε μια σειρά δραστηριοτήτων για ολόκληρο το 2018 που είχαν στόχο
την διεύρυνση των αποδεκτών και την προσέγγιση και ευαισθητοποίηση της
νεολαίας των αυριανών συνεχιστών της ευγενικής αυτής σκυταλοδρομίας.
Αφορμή και ευκαιρία μοναδική στάθηκαν τα 90 χρόνια του Συλλόγου μας.
Σε αυτό το πνεύμα υλοποιήσαμε με επιτυχία το πρόγραμμα «ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ»,
το οποίο λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης συνεχίζεται και το 2019, ελαφρώς
βελτιωμένο και συμπληρωμένο με την εμπειρία που αποκτήσαμε. Για όσους δεν
το γνωρίζουν, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες, αλλά στοχεύει
και αποσκοπεί στη γνωριμία κυρίως της νέας γενιάς με την ιστορία του
Κωνσταντινουπολίτικου Ελληνισμού τα τελευταία 90 χρόνια μέσω της ιστορίας και
προσφοράς του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, αφού η ιστορία και η πορεία
αυτή αντιπροσωπεύει τους πολύτιμους πολιτιστικούς θησαυρούς και τις
διαχρονικές αξίες που μετέφεραν οι Κωνσταντινουπολίτες μαζί με τις παραδόσεις
τα ήθη και τα έθιμα τους στην σύγχρονη Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει τεθεί υπό
την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με τις ευλογίες του Οικουμενικού μας
Πατριάρχη, που είναι πλέον και ισόβιος επίτιμος πρόεδρος μας, και έχει εγκριθεί
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το παρακολούθησαν
μαθητές από δεκάδες σχολεία όλων των βαθμίδων, οι φοιτητές από ένα
Πανεπιστήμιο, Σύλλογοι, Εταιρίες και πολλοί ιδιώτες ενήλικες.
Στο ίδιο πνεύμα εξωστρέφειας, οργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία και απήχηση,
βραδιές προβολής του κωνσταντινουπολίτικου Πολιτισμού σε διάφορους Δήμους
και δημοτικά θέατρα με πλούσιο πρόγραμμα που περιλάμβανε: προβολή του
ντοκιμαντέρ των 90 χρόνων με σκηνοθεσία και επιμέλεια Γιώργου Κουρμούζα και
σενάριο Λεωνίδα Κουμάκη, την τετραφωνική χορωδία μας υπό την διεύθυνση του
μαέστρου Γιώργου Θάνα και πολίτικους παραδοσιακούς χορούς από το αντίστοιχο
τμήμα του Συλλόγου μας υπό την διδασκαλία της κ. Ευαγγελίας Χαντζή.
Ονομάσαμε αυτές τις βραδιές «Πόλη γλυκιά, Πόλη δική μας» και τις συνεχίζουμε.

Ήδη στις 11 Φεβρουαρίου 2019, στον Πολυχώρο του Δημαρχείου Παλαιού
Φαλήρου θα την επαναλάβουμε και σας περιμένουμε όλους.
Εξ άλλου με το ίδιο πνεύμα εξωστρέφειας συνδιοργανώσαμε ή συμμετείχαμε
ενεργά, εκτός Συλλόγου, στην οργάνωση πρωτότυπων εκδηλώσεων στις έδρες
τους με την Ένωση Κυπρίων Ελλάδος, την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, τα
Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» στο Χαϊδάρι, καθώς επίσης και
βιβλιοπαρουσιάσεις που παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προώθηση
της ιδέας της Κωνσταντινούπολης.
Και όλα τα παραπάνω παράλληλα με την πλούσια πολιτιστική μας δράση και
προσφορά εντός των τειχών μέσα σε αυτό το ναό του πολιτισμού, που όπως λένε
τρίτοι «παράγει πολιτισμό», με δεκάδες πρωτότυπες και επωφελείς για το
κοινωνικό σύνολο δράσεις και εκδηλώσεις και πιο συγκεκριμένα: Τα διάφορα
εργαστήρια τέχνης, τα επιμορφωτικά μαθήματα ιστορίας και σεμινάρια, την
διδασκαλία όλων των παραδοσιακών ελληνικών χορών, την μουσικοθεατρική
μας ομάδα «Επτάλοφος», την τετραφωνική μας χορωδία, την ορχήστρα
παραδοσιακής και έντεχνης μουσικής ‘’Μουσικοί της Πόλης» και την
φιλοξενούμενη
και συστεγαζόμενη εκπληκτική χορωδία «Αρμονία» που
οργανώνει μοναδικές μουσικές συναντήσεις διαφόρων χορωδιών στη φιλόξενη
και ανοικτή έδρα μας.
Την αξιοσημείωτη κοινωνική δράση του τμήματος των δραστήριων κυριών της
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που προσφέρει αθόρυβα κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα
ανακούφιση, στοργή και χαρά σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας που έχουν
ανάγκη, 170 συνολικά άτομα. Και όλα τα παραπάνω με την υποστήριξη, την αγάπη
και την συνεισφορά μελών και φίλων υποστηρικτών μας, τους οποίους όλους μαζί
και έναν ένα ξεχωριστά ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε.
Τελευταία αναφορά θα κάνω για την υπ΄ αριθμόν ένα αποστολή μας, την
ενημέρωση δηλαδή της ελληνικής και κυρίως της διεθνούς κοινής γνώμης σε
διεθνή φόρα για τους πραγματικούς λόγους του βίαιου ξεριζωμού μας από την
πατρώα και ευλογημένη γη, την γενέτειρά μας, και την προάσπιση των
απαράγραπτων
δικαιωμάτων
των
αδελφών
μας
ομογενών
της
Κωνσταντινούπολης καθώς και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έτσι, από τις 12
έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2018 συμμετείχαμε στην σύνοδο του Ο.Α.Σ.Ε. για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες, υποστηρίζοντας τις

θέσεις μας, όπως πάντα υπεύθυνα, τεκμηριωμένα, με ήρεμη αλλά αγωνιστική και
διεκδικητική φωνή και εκθέσαμε τα υφιστάμενα σημερινά προβλήματα
απαιτώντας λύσεις. Αυτό το πράττουμε από το 1991 συνεχώς.
Άφησα για το τέλος την πιο σημαντική από τις εκδηλώσεις του 2018. Όπως
μαντεύετε, είναι η ανακήρυξη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου
σε Ισόβιο Επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών.
Σε μια λαμπρή τελετή στις 4 Οκτωβρίου 2018, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που
μεταδόθηκε
απευθείας από το τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής αλλά
αναμεταδόθηκε αργότερα και από την ΕΡΤ και τα υπόλοιπα τηλεοπτικά κανάλια,
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, του
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικολάου Βούτση και πολλών επισήμων
συνδιοργανώσαμε από κοινού με την Βουλή των Ελλήνων μια κορυφαία και
λαμπρή τελετή για να τιμήσουμε με τον δέοντα σεβασμό μια καταξιωμένη
προσωπικότητα με διεθνή αναγνώριση και κύρος, τον Οικουμενικό Πατριάρχη
μας.
Τελειώνοντας θέλω και πάλι να ευχηθώ σε όλους Καλή και Δημιουργική Χρονιά
με Υγεία, Αισιοδοξία, Δύναμη και Ελπίδα.

