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ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ, ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ!

Παρουσίαση βιβλίων της 
Δρ Κορνηλίας Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν
Μια συνεργασία του Πολιτιστικού Κέντρου «Κωστής Παλαµάς» της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, 
του Συλλόγου Ελλήνων Κων/πόλεως και Μικράς Ασίας ΝΝΟ και της εφηµερίδας «Ο ΚΟΣΜΟΣ»
του δρος Βασίλη Αδραχτά

Τ ο απόγευµα της Κυριακής που µας πέρασε, 25 
Νοεµβρίου, έλαβε χώρα µία εκδήλωση διαφο-
ρετική από τις άλλες. ∆ιαφορετική για πολλούς 
λόγους. Πρώτον, γιατί αφορούσε ένα κοµµάτι 

του Ελληνισµού που δεν έχει να κάνει άµεσα ούτε µε 
την Αυστραλία ούτε µε την Ελλάδα. ∆εύτερον, γιατί 
ως εκδήλωση δεν ήταν µονοδιάστατη, αλλά συνδύαζε 
διαφορετικές µορφές παρουσίασης. Και τέλος, τρίτον, 
γιατί υπήρξε αποτέλεσµα µιας µεθοδικής συνεργασί-
ας ανάµεσα σε τρεις διαφορετικούς φορείς. Πιο συ-
γκεκριµένα το θέµα της εκδήλωσης ήταν, σύµφωνα 
µε τον τίτλο της, «Γέφυρες γτνωριµίας: οι Έλληνες της 
Πόλης», τουτέστιν, αφορούσε τους περίπου 2.000 
Έλληνες που έχουν αποµείνει θεµατοφύλακες και 
συνεχιστές µιας µακραίωνης και γεραρής κληρονο-
µιάς, για την οποία ο απανταχού Ελληνισµός θα είναι 
εσαεί υπερήφανος. Η εν λόγω εκδήλωση γνωριµίας 
µε τους Κωνσταντινουπολίτες Έλληνες περιλάµβανε 
δύο σκέλη: το πρώτο ήταν η παρουσίαση δύο βι-
βλίων µίας δυναµικής οµογενούς της Πόλεως, της 
δρος Κορνηλίας Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν, καθηγήτριας 
φιλολόγου στο Ζάππειο Κων/πόλεως και συγγραφέ-
ως-µεταφράστριας, ενώ το δεύτερο ήταν απευθείας 
σύνθεση µέσω skype και συζήτηση µε την ίδια πάνω 
σε θέµατα σχετικά µε τη κατάσταση της ελληνόφωνης 
εκπαίδευσης και της ζωής των οµογενών στην Πόλη. 
Το πιο σηµαντικό, όµως, κατ’ εµέ, στη συγκεκριµένη 
εκδήλωση στάθηκε το γεγονός ότι τρεις διαφορετικοί 
φορείς –το Πολιτιστικό Κέντρο ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ «Κω-
στής Παλαµάς», ο Σύλλογος Ελλήνων Κων/πόλεως 
και Μικράς Ασίας ΝΝΟ και η εφηµερίδα Ο ΚΟΣ-
ΜΟΣ– κατάφεραν να συνεννοηθούν, να συµπράξουν 
και να συνυπογράψουν το τελικό αποτέλεσµα µιας 
εκδήλωσης που συγκρέντρωσε περισσότερους από 
100 οµογενείς του Σύδνεϋ και άφησε σε όλους τις 
καλύτερες των εντυπώσεων. 
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν σύντο-
µους χαιρετισµούς η κ. Ελένη Χρυσοστοµίδου ως 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Κων/πόλεως και 
Μικράς Ασίας ΝΝΟ, ο κ. Ιωάννης Θεοδωρίδης ως 
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 
«Κωστής Παλαµάς», ο κ. Γιάννης ∆ραµιτινός εκ µέ-
ρους της εφηµερίδας Ο ΚΟΣΜΟΣ και ο κ. Ιωάννης 
Ε. Καλλιµάνης ως Πολιτειακός Πρόεδρος της ΑΧΕ-
ΠΑ ΝΝΟ. Η κ. Χρυσοστοµίδου αναφέρθηκε στην 
ιδιαίτερη συναισθηµατική αξία της εκδήλωσης για 

τους Κων/πολίτες Ρωµιούς, ο κ. Θεοδωρίδης τόνισε 
τους δεσµούς των Ποντίων µε τη βασιλεύουσα «Πόλη 
των Ονείρων», ο κ. ∆ραµιτινός εξήρε την παρουσία 
στην εκδήλωση της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ στο υψηλότερο δι-
οικητικό επίπεδο, ενώ ο κ. Καλλιµάνης υπενθύµισε 
σε όλους ότι η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ υπάρχει βασικά για να 
πραγµατοποιεί και να εµπεδώνει τις γέφυρες επικοι-
νωνίας των Ελλήνων του Σύδνεϋ µε τον απανταχού 
Ελληνισµό. Μετά τους χαιρετισµούς, ο λόγος δόθη-
κε στον υποφαινόµενο για να παρουσιάσει το πρώ-
το βιβλίο, ουσιαστικά τη διδακτορική διατριβή της 
δρος Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν στο ΑΠΘ, υπό τον τίτλο 
«Το ζήτηµα της γλώσσας στην Κωνσταντινούπολη: 
λόγος και αντίλογος στην εφηµερίδα Ο Ταχυδρόµος 
(1898-1908)». Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε η εκ-
παιδευτικός κ. Στέλλα Σορώτου-Γεωργακοπούλου, η 
οποία παρουσίασε το δεύτερο βιβλίο, υπό τον τίτλο 
«Κωνσταντινουπολίτικη Προσωπογραφία». Με την κ. 
Σορώτου-Γεωργακοπούλου έκλεισε το πρώτο µέρος 
της εκδήλωσης και περάσαµε στο δεύτερο µέρος συν-
δεόµενοι µέσω skype µε την κ. Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν, 
η οποία απήυθυνε κι αυτή χαιρετισµό στο κοινό, ευ-
χαρίστησε θερµά για τη διοργάνωση και απάντησε σε 
µία σειρά από ερωτήµατα.
Ο δρ Βασίλης Αδραχτάς παρουσίασε σε γενικές γραµ-
µές τη δοµή και το περιεχόµενο της διατριβής της κ. 
Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν και επικεντρώθηκε στην τριπλή 
πρωτοτυπία της: την κάλυψη ενός κενού στη σχετι-
κή έρευνα του φαινοµένου του δηµοτικισµού, τη συ-
γκέντρωση και σχολιασµένη ερµηνεία 71 κειµένων 
από την οµογενειακή εφηµερίδα «Ο Ταχυδρόµος» 
που αφορούν άµεσα στο εν λόγω φαινόµενο και, 
τέλος, την παρουσία και συµβολή τής πρωτοπόρου 
φεµινίστριας παιδαγωγού Αλεξάνδρας Παπαδοπού-
λου στις σχετικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην 
Πόλη κατά την τεταµένη περίοδο 1898-1908. Από 
την πλευρά της η κ. Σορώτου-Γεωργακοπούλου πα-
ρουσίασε το σκεπτικό και το ύφος των συνεντεύξε-
ων που φιλοξενούνται στην «Κωνσταντινουπολίτικη 
Προσωπογραφία». Οφείλω να οµολογήσω ότι µίλησε 
µε εξαιρετική ευαισθησία για το εν λόγω βιβλίο της κ. 
Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν, τονίζοντας ιδιαίτερα το γεγονός 
ότι αποτελεί απόσταγµα ζωής για τη συγγραφέα, το 
οποίο κατατέθηκε στο χαρτί µε τη µέθοδο της προφο-
ρικής ιστορίας. Επικεντρώθηκε, µάλιστα, σε τέσσερες 
από τις συνεντεύξεις παρουσιάζοντας τα πρόσωπα/
πορτρέτα µέσα από κατατοπιστικές διαφάνειες στην 
αγγλική γλώσσα. Στη συζήτηση µε το κοινό, η συγ-
γραφέας αναφέρθηκε σε αδρές γραµµές στην παρού-

σα κατάσταση της ελληνόφωνης εκπαίδευσης στην 
Πόλη, στα Ελληνικά ως προσφερόµενο µάθηµα στα 
τουρκικά Πανεπιστήµια, στον τρόπο µε τον οποίο 
αντιµετωπίζουν και διαχειρίζονται την πολυπολιτι-
σµικότητα οι οµογενείς, καθώς και στη δράση µιας 
πλειάδας Ελληνίδων της Πόλης. 
Καθόλα άξια τελετάρχης της εκδήλωσης ήταν η εκ-
παιδευτικός κ. Μαρία Λώµη, η οποία εξετέλεσε τα κα-
θήκοντά της µε αµεσότητα, απλότητα και φυσικότητα. 
Όπως καταλαβαίνετε, όµως, µία εκδήλωση µε θέµα 
την Πόλη θα ήταν ελλιπής εάν δεν συνοδεύονταν 
δίκην κατακλείδας από τα µοναδικά πολίτικα γλυκά 
και εδέσµατα. Και πράγµατι, όλοι οι παρευρισκόµενοι 
απηύλασαν τα µπακλαβαδάκια και τα µπουρεκάκια 
που πρόσφερε ο Σύλλογος Ελλήνων Κων/πόλεως 
και Μικράς Ασίας ΝΝΟ. Ας σηµειωθεί, επίσης, ότι 
όλα σχεδόν τα βιβλία της κ. Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν που 
προσφέρονταν προς πώληση διατέθηκαν στους πα-
ρευρισκόµενους φιλίστορες.  Ολοκληρώνοντας αυτήν 
την αναφορά, θα ήθελα εκ µέρους των διοργανωτών 
να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τον Πολιτει-
ακό Γραµµατέα δρα Παναγιώτη ∆ιαµάντη, την Πρό-
εδρο του Ποντιακού Σωµατείου «Ποντοξενητέας» κ. 
Μαρία Anthony, τον Πρόεδρο του Τµήµατος Πλάτων 
Νο4 κ. Κώστα Καποδίστρια, τον Πρόεδρο του Τµή-
µατος Ανατολή Νο7 κ. Νίκο Καγκελάρη –δίχως την 
τεχνική υποστήριξη του οποίου η εκδήλωση δεν θα 
είχε την επιτυχία που είχε– την Πρόεδρο του Τµήµα-
τος Αντιγόνη Νο27 κ. Λίτσα ∆ιακοβασίλη, τους εκ-
παιδευτικούς κ. Χαρούλα Θεµιστοκλέους, κ. ∆ηµήτρη 
Καµετόπουλο, κ. Μαίρη Πετροπούλου και κ. Σούλα 
Γιάνναρου. Περισσότερο απ’ όλους, όµως, θα ήθελα 
να ευχαριστήσω την κ. Έφη Σαµαρά, Γραµµατέα του 
Συλλόγου Ελλήνων Κων/πόλεως και Μικράς Ασίας, 
η οποία απετέλεσε την ψυχή της οµάδας που ανέλαβε 
να κάνει πραγµατικότητα αυτήν την εκδήλωση. Κλεί-
νοντας, επιτρέψτε µου να σηµείωσω ότι η εκδήλω-
ση «Γέφυρες γνωριµίας» απέδειξε ότι οι φορείς της 
Οµογένειάς µας µπορούν να συγκροτήσουν γέφυρες 
συνεργασίας µε θεαµατικά αποτελέσµατα, εάν επιδεί-
ξουν την αποφασιστικότητα, την υποµονή και την αλ-
λοκατανόηση που απαιτούν οι προκλήσεις των και-
ρών… 

Σηµείωση:  όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να παρα-
κολουθήσουν ολόκληρη την εκδήλω-
ση στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στο 
Facebook της εφηµερίδας Ο ΚΟΣΜΟΣ.




