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Σεβαστοί Πατέρες,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους 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, ΚΑΛΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ. ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
ΗΡΕΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ
ΠΟΛΥ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ.
Είναι η κατ’ εξοχήν πατροπαράδοτη πανηγυρική, πνευματική μας τελετή
που συμπίπτει με την ίδρυση του Συλλόγου μας πριν από 92 χρόνια, το
1928. Συνηθίζεται ο πρόεδρος να κάνει έναν απολογισμό των
δραστηριοτήτων της χρονιάς που πέρασε.
Θα αναφερθώ μόνο επιγραμματικά στις πολύ σημαντικές.
Εξ άλλου από την ιστοσελίδα μας, ιστοσελίδες τρίτων και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από τον Τύπο, οι δραστηριότητες μας
είναι ευρέως γνωστές. Ευχαριστούμε όλους όσοι προβάλλουν το έργο
του Συλλόγου μας, ιδιαιτέρως δε τους χορηγούς επικοινωνίας μας: τις
μηνιαίες κωνσταντινουπολίτικες εφημερίδες «Ο Πολίτης» και «Ηχώ της
Πόλης», καθώς και τον «Ρεπόρτερ της Καλλιθέας» κ. Αναστάσιο Ράντο.
Εισερχόμενοι στη δέκατη δεκαετία αδιάκοπης λειτουργίας μας,
συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη μεταλαμπάδευσης της πνευματικής και
ιστορικής κληρονομιάς μας στις νέες γενιές. Έχοντας επίγνωση της
βαριάς κληρονομιάς, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια σειρά

δραστηριοτήτων που είχαν στόχο την διεύρυνση του κοινού στο οποίο
απευθυνόμαστε καθώς και στην προσέγγιση και ευαισθητοποίηση της
νεολαίας, των αυριανών συνεχιστών της ευγενικής αυτής
σκυταλοδρομίας.
Σε αυτό το πνεύμα, υλοποιήσαμε και ολοκληρώσαμε με επιτυχία το
πρόγραμμα ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ που άρχισε αρχές του 2018 και το οποίο
λόγω της μεγάλης ζήτησης συνεχίσθηκε και ολόκληρο το 2019. Για όσους
δεν το γνωρίζουν, το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία κυρίως της νέας
γενιάς με την ιστορία του κωνσταντινουπολίτικου Ελληνισμού τα
τελευταία 90 χρόνια μέσω της ιστορίας και προσφοράς του Συλλόγου
Κωνσταντινουπολιτών .
Στο ίδιο πνεύμα εξωστρέφειας οργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία και
απήχηση, βραδιές προβολής του κωνσταντινουπολίτικου Πολιτισμού με
ποικίλο και πλούσιο πρόγραμμα σε διάφορους Δήμους και Δημοτικά
Θέατρα με τον γενικό τίτλο «Πόλη γλυκιά, Πόλη δική μας». Η δράση αυτή
θα συνεχιστεί και το 2020, και στο πρόγραμμα μας προστέθηκε και το
μουσικοθεατρικό μας Τμήμα. Εξ άλλου, με το ίδιο πνεύμα εξωστρέφειας,
οργανώσαμε Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής, Λαογραφική ΄Εκθεση με
παραδοσιακές φορεσιές από όλη την Ελλάδα και τον απανταχού
Ελληνισμό, βιβλιοπαρουσιάσεις, ποιητικές βραδιές, επετειακές
εκδηλώσεις μνήμης, όπως αυτή για την Άλωση της Πόλης και αυτή για
τα Σεπτεμβριανά του ΄55. Επίσης, συνδιοργανώσαμε πρωτότυπες
εκδηλώσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της έδρας μας συνεργαζόμενοι με
άλλους αξιόλογους φορείς και αδελφά Σωματεία, όπως εντελώς
ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω: την δραστήρια Ένωση Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων Καλλιθέας, την Αδελφότητα Ποντίων «Παναγία
Γουμερά», την Θεατρική Ομάδα μελών και φίλων της Εταιρίας Ελλήνων
Λογοτεχνών, τον Πολιτιστικό Όμιλο Γλυφάδας «Παρθενών» κ.ά.
Και όλα τα παραπάνω, παράλληλα με την πλούσια πολιτιστική μας
δράση 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, όπως:
Τα διάφορα εργαστήρια τέχνης, τα επιμορφωτικά μαθήματα ιστορίας
και διάφορα σεμινάρια, την διδασκαλία των παραδοσιακών ελληνικών
χορών, την μουσικοθεατρική μας ομάδα «Επτάλοφος», την τετραφωνική
μας χορωδία που μόλις απολαύσαμε, την ορχήστρα παραδοσιακής και

έντεχνης μουσικής «Μουσικοί της Πόλης» και την φιλοξενούμενη και
εκπληκτική χορωδία «Αρμονία», αποτελούμενη από άτομα με
προβλήματα όρασης, που οργανώνει μουσικές συναντήσεις διαφόρων
χορωδιών στης φιλόξενη έδρα μας.
Την αξιοσημείωτη κοινωνική δράση του Τμήματος των δραστήριων
κυριών της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που προσφέρει με αγάπη,
αθόρυβα κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα ανακούφιση και χαρά σε
αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Εννοείται με
την υποστήριξη την αγάπη και την συνεισφορά μελών και υποστηρικτών
μας, τους οποίους όλους μαζί και έναν ένα ξεχωριστά ευχαριστούμε.
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 και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Έτσι και το 2019, από τις 20 έως 24 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαμε με δύο
εκπροσώπους μας στην σύνοδο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στην Βαρσοβία για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες, υποστηρίζοντας τις θέσεις
μας και καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις που εξακολουθητικά και με
τουρκική συνέπεια διαπράττει η «φίλη και σύμμαχος» γείτονα χώρα. Η
υποστήριξη των θέσεων μας αυτή γίνεται όπως πάντα, υπεύθυνα,
τεκμηριωμένα, με ήρεμη αλλά αγωνιστική και διεκδικητική φωνή.
Εκθέσαμε τα υφιστάμενα προβλήματα απαιτώντας λύσεις. Αυτό το
πράττουμε ανελλιπώς από το 1991.
Όλα τα ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν με ανιδιοτελή προσφορά έργου
και αυταπάρνηση των αφοσιωμένων στελεχών του Συλλόγου μας που
γνωρίζουν πολύ καλά ότι η επιτυχία δεν έρχεται από κάτι που κάνει
κάποιος περιστασιακά, αλλά από κάτι που πράττει με συνέπεια και
επιμονή.
Η τιμητική βράβευση αξιόλογων προσωπικοτήτων κατά την τελετή της
Βασιλόπιτας γίνεται για δύο λόγους : αφ’ ενός για να εξάρει το συνολικό
έργο και την προσφορά τους, και είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής, μια
ηθική ανταμοιβή με μεγάλο συμβολισμό και αφ’ ετέρου για να
αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα, πρότυπο για τις νεότερες γενιές. Τις

νεότερες γενιές που τόσο πολύ σήμερα έχουν ανάγκη από καλά πρότυπα
και ιδανικά. Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζω ότι ο Σύλλογος μας
αποφάσισε να τιμήσει ένα εκλεκτό τέκνο της Πόλης, έναν ευπατρίδη μια
εξαιρετική προσωπικότητα αλλά πολύ αθόρυβο και σεμνό άνθρωπο, τον
Νίκο Μιχαηλίδη.
Για τη ζωή και το έργο του θα μιλήσουν ευθύς αμέσως δύο φίλοι και
συμμαθητές του. Εγώ θα αρκεστώ να του πω «αγαπητέ Νίκο, είμαστε
όλοι υπερήφανοι που είσαι τακτικό μέλος μας, συμμαθητής από το
Ζωγράφειο, αλλά κυρίως φίλος μας. Νίκο, σε θαυμάζουμε γι’ αυτό που
είσαι».
Τελειώνοντας, θέλω και πάλι να ευχηθώ Καλή και Δημιουργική Χρονιά
με Υγεία, Αισιοδοξία και Ελπίδα σε όλους εσάς και στην πατρίδα μας._

