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Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών σε συνεργασία με τα Σωματεία – μέλη της, έχει ξεκινήσει την δημιουργία ενός
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης με σκοπό να συμπαρασταθεί εμπρά
κτως στους συμπολίτες μας, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιοπορισμού, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί πρωτίστως η προσπάθεια αυτή, είναι οι εξής:
- Παροχή οικονομικού βοηθήματος στους έχοντες μεγαλύτερη
ανάγκη.
- Συγκέντρωση και διανομή ειδών διατροφής.
- Αντιμετώπιση περιπτώσεων διακοπής ρεύματος, νερού και άλλων αναγκαίων παροχών.
- Υποστήριξη συμπολιτών μας που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας.
Η Κοινότητα των Κωνσταντινουπολιτών, έχοντας μακρά και
πλούσια πείρα στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν επιτρέπεται να παραμείνει αδιάφορη στην ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Ελλάδας και μεταξύ αυτών, οι συμπολίτες
μας. Για αυτό καλούμε όλους όσοι μπορούν να συμβάλουν στην δημιουργία και λειτουργία αυτού του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης,
να επικοινωνήσουν με την συντονιστική γραμματεία του δικτύου.
Η συμβολή στο δίκτυο αλληλεγγύης μπορεί να γίνει με τους εξής
τρόπους:
- Οικονομική συνεισφορά.
- Προσφορά σε είδη διατροφής.
- Εθελοντική εργασία για την διανομή των βοηθημάτων.
- Εθελοντική παροχή υπηρεσιών στον τομέα υγείας.
(Συνέχεια στην 2η σελίδα)

50 χρόνια ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Η εκδήλωση για τα 50 χρόνια πνευματικής
και φιλανθρωπικής δράσης του Συλλόγου μας
θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 και ώρα 6.30 μ.μ.
στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, Στάση Μετρό Αμπελόκηποι)
Ομιλητές :
Νικ. Ουζούνογλου, Καθ. Ε.Μ.Π.,
Πρόεδρος του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών,
για την ιστορία και την δράση του Συλλόγου
Στ. Γιωλτζόγλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης
Γεν. Προξενείου Κωνσταντινούπολης,
για την ομογενειακή εκπαίδευση της Κωνσταντινούπολης
Απονομή τιμής στον Στ. Γιωλτζόγλου
από τον Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών
για την προσφορά του στην ομογενειακή παιδεία
Εκθεση φωτογραφίας της «Λέσχης Φωτογραφίας»
του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών»
Θα ακολουθήσει δεξίωση με ζωντανή μουσική της Πόλης
Είσοδος ελεύθερη
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
* Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Απριλίου 2014
Ανοιξιάτικο Bazaar
νέοι δημιουργοί παρουσιάζουν τα χειροποίητα έργα τους
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Η εκδήλωση γίνεται για την αναδιαμόρφωση και ανακαίνιση
του Καστρίτσειου Μουσείου Πολιτισμού Κωνσταντινουπόλεως &
Μ. Ασίας
Ώρες λειτουργίας : 11 π.μ. με 9μ.μ.
*****
* Σάββατο 26 Απριλίου 2014
Ο Σύλλογός μας διοργανώνει επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων.
Θα ξεναγηθούμε στην αίθουσα Ολομέλειας και στην αίθουσα
Ελευθερίου Βενιζέλου, στην οποία πραγματοποιούνται οι περιοδικές
εκθέσεις της Βουλής
Προαιρετική βόλτα στον Εθνικό Κήπο.
*****
* 20 – 28 Ιουνίου 2014
Εκδρομή στα Νότια της Μικράς Ασίας
Καρία – Λυκία – Παμφυλία - Πισιδία
Σμύρνη, Κίρκιντζε, Εφεσσος, Αλικαρνασσός,
Μάκρη, Λιβήσι
Μονοήμερη εκδρομή στο Καστελόριζο
Αττάλεια, Σαγαλασός, Σπάρτη, Ιεράπολη, Σμύρνη
κάποια από τα μέρη που θα επισκεφθούμε
με ξεναγό την Κατερίνα Πρόκου
Αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας
Πληροφορίες & Συμμετοχή :
Στην Γραμματεία : 210 64.64.270
Λένα Αναπνιώτη : 6972889795
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συγκέντρωση Τροφίμων
Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης «ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ», που ξεκίνησε η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ για να βοηθηθούν οι οικονομικά αδύνατοι συμπολίτες μας, διοργανώνεται την Κυριακή 23
Μαρτίου 2014, στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (Δημ.Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι),
ημέρα με σπονδυλωτές εκδηλώσεις ξεκινώντας με Καραγκιόζη και
παραμυθού, για τα μικρά παιδιά και τα εγγόνια μας στις 11 π.μ.
Στην συνέχεια στις 5 μ.μ. συναυλίες με παραδοσιακή μουσική,
τραγούδι Πολίτικο και Μικρασιατικό, κλασσική μουσική, έντεχνο
τραγούδι, ρεμπέτικα.
Και όλα αυτά με καλλιτέχνες που έχουν προσφερθεί
αφιλοκερδώς. Μην τους απογοητεύσουμε. Μην απογοητεύσουμε και
τους συμπολίτες μας που μας έχουν ανάγκη. Προσφέροντας τρόφιμα,
αντί αντιτίμου της εκδήλωσης, θα έχετε κάνει το χρέος σας.
Η διανομή των τροφίμων θα γίνει το Πάσχα.
Σας καλούμε όλους λοιπόν να συμβάλλετε σε αυτή την
προσπάθεια. ο τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το
διαβάσετε στις ιστοσελίδες www.conpolis.eu, www.conpolis.org
Πληροφορίες :
Νίκος Ουζούνογλου 6977008922
Λένα Αναπνιώτη
6972889795
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ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε, από το
Τμήμα Κυριών του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών στην έδρα
του, η καθιερωμένη διανομή του Χριστουγεννιάτικου δέματος και
χρηματικού ποσού σε 120 αναξιοπαθούντες αδελφούς μας.
Το Δ.Σ. και το Τμήμα Κυριών ευχαριστούν θερμά τα μέλη και
τους φίλους του Σωματείου για την πρόθυμη ανταπόκρισή τους στον
έρανο, παρ’ όλη την δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε,
πράγμα που αποδεικνύει πόσο πολύ πιστεύουν στο φιλανθρωπικό
έργο που προσφέρει το Σωματείο μας.
Από 300 ευρώ. Η κ. Τέα Πιαλοπούλου, ο κ. Ανέστης Πιαλόπουλος
Από 250 ευρώ. Ο κ. Παύλος Βαφειάδης, ο κ Κυριάκος Μαυράκης
200 ευρώ. Σύλλογος Αποφοίτων Αμερικανικού Κολεγίου Θηλέων
Κων/πόλεως
125 ευρώ. Ο κ. Κων/τίνος Λούντος
Από 100 ευρώ. Η κ. Χριστίνα Δονούπογλου, η κ. Δέσποινα Λαπατά,
η κ. Ρέα Δεϊμερτζόγλου, ο κ. Χρήστος Πανταζίδης, η Εταιρεία ΠΕΛΑΡΓΟΣ Α.Ε., ο κ. Κωνσταντινίδης, ο κ. Ανέστης Σιμοτόπουλος,
η κ. Κυβέλη Μιτέκο, η κ. Δέσποινα Τζούρη
70 ευρώ. Ο κ. Σίμος Ατλαμάζογλου
55 ευρώ. Ο κ. Κων/τίνος Σαρίδης εις μνήμην γονέων και συζύγου
του Αικατερίνης
Από 50 ευρώ. Η κ. Λιλή Αρσλάνογλου εις μνήμην Ιωάννου Θωμαϊδη, η κ. Αγγελική Μαλαφούρη εις μνήμην πατρός της Διονυσίου
Μαλαφούρη, η κ. Αγγελική Αντωνιάδου Σιδερίδη εις μνήμην Αθανασίας και Παύλου Σιδερίδη, ο κ. Ερμής Ιωαννίδης, ο κ. Ιωάννης
Κατρανίδης, η κ. Αγάπη Καρακατσάνη, η κ. Φωτεινή Πετροπουλέα,
η κ. Μαρία Ανδριώτη, ο κ. Τηλέμαχος Κακούρης, η κ. Δώρα Ιπεκτσή
ο κ. Στυλιανός Βλαστός, η κ. Ειρήνη Αναστασιάδου, ο κ. Χρυσολέων Συμεωνίδης, ο κ. Λεωνίδας & η κ. Δέσποινα Αρσλάνογλου, ο
κ. Αντώνης Χιδίρογλου, ο κ. Σταμάτης Παπαμανωλάκης, ο κ. Κ. Ξαν
θόπουλος, ο κ. Γεώργιος Συριανός εις μνήμην Ναστραντινίδη, η κ.
Αννα Χριστοφορίδου εις μνήμην Χριστόφορου Χριστοφορίδη, η κ.
Μαρίνα Θεοφανοπούλου, η κ. Ιωάννα Ανδρεάδη, η κ. Εφη Χρηστίδυο, ο κ. Αντώνης Κρητικός, η κ. Φωφώ Χρυσοπούλου, ο κ. Ιωάννης
Κυμπρίτης, ο κ. Στέλιος Ροϊδης, ο κ. Ευαγγελινός, ο κ. Ηρακλής Ρεσσόπουλος, η κ. Αν. Καπισίζογλου, Ανώνυμος, ο κ. Χρήστος Τσομπάνογλου, η κ. Καλλιόπη Παρασκευοπούλου, ο κ. Περικλής Παπαδόπουλος (οδοντίατρος), η κ. Σοφία Θωίδου, ο κ. Γεώργ. Χατζέτογλου,
η κ. Βασιλική Εγγονοπούλου, ο κ. Νικόλαος & κ. Ελένη Παναγιωτίδου, η κ. Ισμήνη Κόντζογλου, η κ. Ασημίνα Νεολόγου
45 ευρώ. Ο κ. Ινεπέκογλου
40 ευρώ. Η κ. Ναταλία Μιχαηλίδου
35 ευρώ. Ο κ. Δημήτριος Τρυφερίδης εις μνήμην των αδελφών του
Δέσποινας και Σοφίας Γιακομίογλου
Από 30 ευρώ. Η κ. Μαρία Πετρίδου, ο κ. Α. Κοσμίδης, ο κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης, η κ. Ευανθία Βλαχοπούλου, η κ. Αννα Δημητριάδη, η κ. Ελένη Αϊβάτογλου, η κ. Βιδάλη, η κ. Ιωαννίδου, ο κ. Ευθ.
Ευθυμιάδης, η κ. Μαρίνα Σακκοπούλου, η κ. Ελ. Καλαϊτζή, η κ. Τ.
Τοσσοπούλου, η κ. Ελ. Μεϊντάνη, ο κ. Νίκος & η κ. Ζωή Ταμπούρογλου, η κ. Αικατερίνη Κιοσεφίδου
Από 25 ευρώ. Ο κ. Ευθ. Τσομπάνογλου, ο κ. Κων/τίνος Βαμβακόπουλος, ο κ. Δημ. Βαμβακόπουλος, ο κ. Ηλίας Μαυρόπουλος, ο κ.
Ιωάννης Κακλαμάνος, ο κ. Μιχάλης Σεραφειμόπουλος
Από 20 ευρώ. Ο κ. Κώστας Γιουβάνογλου, η κ. Εφη Παπαδοπούλου,
η κ. Ανθια Ασλάνογλου, η κ. Νίκη Χατζάτογλου, ο κ. Νικ. Μπαλής,
ο κ. Κοσμάς Ντουγιουντζόγλου, η κ. Βίλμα Βιτάλη, η κ. Ελλη Κέρν,
ο κ. Ακύλας Μήλλας, η κ. Αθηνά Βούλγαρη, η κ. Μαρία Καλιανιώτη, ο κ. Κων/τίνος Φάτσιο, η κ. Ευδοξία Κάπρη, η κ. Λυδία Ιωαννίδου Μουζάκα, η κ. Ηλέκτρα Καλλιγιάννη, η κ. Αναστασία Φράγκου
15 ευρώ. Η κ. Ελευθερία Κετσετζίογλου
Από 10 ευρώ. Η κ. Ολγα Κόγια, η κ. Αννα Καλαβρία, η κ. Βασιλική
Σταμάτη εις μνήμην των γονέων της και Γεωργίου και Στεφάνου
Από 5 ευρώ. Η κ. Βασιλική Σταμάτη εις μνήμην Γαρυφαλλιάς
Ακοκαλίδου, η κ. Βασ, Σταμάτη εις μνήμην Μέλπως, η κ. Ε. Αλεπού

.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»
Στις 16 Δεκεμβρίου 2013 έγινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με τη συνήθη πενιχρή συμμετοχή σε σύγκριση με την συμμετοχή της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Νοεμβρίου.
Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την εκλογή του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού μας. Ως γνωστόν, η θητεία των εν λόγω Συμβουλίων είναι
διετής, συγκροτήθηκε δε από τους εξής :
Για το Διοικητικό Συμβούλιο :
Πρόεδρος:
Κων/τίνος Καμινάρης
Αντιπρόεδρος :
Θεόφιλος Πεταλάς
Γενική Γραμματέας: Φερενίκη Οικονομίδου
Ταμίας:
Μαρία
Αδάμου
Σύμβουλος:
Κοσμάς
Κωνσταντίνου
Για το Εποπτικό Συμβούλιο :
Προϊστάμενος:
Παρασκευάς Θεοδωρίδης
Αναπληρωτής
Γαβριήλ
Ραμαντάνογλου
Γραμματέας
Ολυμπία
Πλιατσικούρη
Επίσης σας πληροφορούμε ότι, μετά την συγχώνευση της Εμπορικής
Τράπεζας με την Alpha Bank, ο νέος Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης του
Συνεταιρισμού μας στην Alpha Bank είναι 226002002000690.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δ.Σ. του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών έχοντας ενημερωθεί με μεγάλη θλίψη για την αδόκητη εκδημία του αγαπητού συμπολίτη μας
ΜΗΝΑ ΤΣΙΤΣΑΚΟΥ
που υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες με αυταπάρνηση και ύψιστη
αφοσίωση το Κοινό των Κωνσταντινουπολιτών και την ιδέα της Πόλης, αποφάσισε τα εξής:
1) Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του προς τους οικείους του
2) Να εκπροσωπηθεί στην εξόδιο ακολουθία
3) Να προσφέρει δωρεά στην μνήμη του εκλιπόντα υπέρ του Οίκου
Κωνσταντινουπολίτη του Κοσμέτειου Ιδρύματος.
4) Να δημοσιευτεί το παρόν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ανακοίνωση Δράσης για Κοινωνική Αλληλεγγύη
«Μηνάς Τσιτσάκος»

(συνέχεια από την 1η σελίδα)

Η συντονιστική γραμματεία, που έχει ήδη συσταθεί, καταγράφει
τους συμπολίτες μας που έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες βιοπορισμού. Γνωρίζουμε ότι η Πολίτικη υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια
λειτουργεί αποτρεπτικά σε πολλούς συμπολίτες μας να ζητήσουν
κοινωνική βοήθεια. Γι’ αυτό, όσοι γνωρίζουν τέτοιες περιπτώσεις,
παρακαλούμε να απευθύνονται στην συντονιστική γραμματεία.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με την συντονιστική γραμματεία είναι
τα εξής:
κ. Εύα Ματζαρίδη 210 8542036
κ.Χρ.Βρεττόπουλος 2294077573
κ. Λ. Αναπνιώτη 210 8615259
κ. Ν.Ουζούνογλου 6977008922
κ. Κ. Μπάχλα Πετρακίδου 6937402691
κ. Γρ. Κεσίσογλου 6974425986

Για τον εμπλουτισμό του Χριστουγεννιάτικου δέματος των απόρων προσέφεραν:
Η Εταιρεία «ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.» 24 κιλά μακαρόνια
Η Εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ» 200 κιλά αλεύρι
Ο κ. Δημήτριος Μπουρτζουκλής, εις μνήμην Γεωργίου Μπουρτζουκλή, προσέφερε τσάι. Η κ. Σοφία Ζερβουδάκη, εις μνήμην Χριστόφορου Χριστοφορίδη, προσέφερε επίσης τσάι.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ : Ν. Ουζούνογλου

ΕΝΩΣΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 46, 115 21 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 64.33.750 FAX: 210 64.37.002
www.enokon.gr ● e-mail: enokon@otenet.gr

Τελετή Κοπής της Βασιλόπιτας
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος, την Κυριακή 12
Ιανουαρίου, η Τελετή Κοπής της Βασιλόπιτας από την Ένωση Κωνσταντινουπολιτών και τα Σωματεία που τη συναπαρτίζουν, τον Νέο Κύκλο
Κωνσταντινουπολιτών και το Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ
Τουρκίας, στην κατάμεστη Αίθουσα Εκδηλώσεων «Αλέξανδρος Μαζαράκης» του Πνευματικού μας Κέντρου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, Πανοσιολογιότατος κ. Ιωαννίκιος, ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δημήτριος Νίκου, ο τ. Νομάρχης Αθηνών και Επίτιμος Πρόεδρος της Ενώσεως
κ. Γεώργιος Παπάζογλου, ο πρ. Πρόεδρος της Ενώσεως κ. Αλέξανδρος
Μαζαράκης, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Αδελφών Σωματείων και πλήθος
μελών και φίλων της Ενώσεως.
Μετά από σύντομο χαιρετισμό της συντονίστριας κ. Ειρήνης Πρίντεζη,
το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ενώσεως Καθηγ. Ελευθέριος Φερεκύδης ο
οποίος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που βιώνει η
χώρα μας λέγοντας ότι θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και
ευθύνη, ανήγγειλε τις επερχόμενες εκλογές της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. και ολοκλήρωσε
την ομιλία του με τον απολογισμό των δραστηριοτήτων των Σωματείων μας.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. Καθηγ. Νικόλαος Ουζούνογλου αναφέρθηκε στην επέτειο των 50 χρόνων από τις Απελάσεις του
1964, στην πολλαπλή δραστηριότητα της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., το Οικ. Πατριαρχείο,
την Ομογένεια της Πόλης και στους απανταχού Κωνσταντινουπολίτες και
την προσπάθειά τους για ένα καλύτερο αύριο.
Έπειτα, στη σκηνή ανέβηκε μία ομάδα μικρών παιδιών, κωνσταντινουπολίτικης
καταγωγής, που με τις χαρούμενες φωνές τους έδωσαν
μια αισιόδοξη νότα στους
παρευρισκόμενους, απαγγέλλοντας ποιήματα, παίζοντας
μελόντικα και τραγουδώντας
τα κάλαντα. Σε όλα τα παιδιά
μας προσφέρθηκε ένα αναμνηστικό δώρο.
Κατόπιν τον λόγο έλαβαν ο Πανοσ. κ. Ιωαννίκιος, ο οποίος μετέφερε
την πλούσια χάρη, πατρική ευλογία και στοργή του Οικουμενικού
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου προς όλους τους παρευρισκόμενους και τα
μέλη των Σωματείων μας, και ο Πρωτοπ. κ. Δημ. Νίκου ο οποίος μετέφερε
την ευλογία και τις ευχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ. Ιερωνύμου.
Ακολούθησε, με τις ευλογίες
των δύο ιερέων, η κοπή της Βασιλόπιτας από τον Πρόεδρο της
Ενώσεως κ. Φερεκύδη, και τους
Προέδρους του Νέου Κύκλου κ.
Ουζούνογλου και του Σωματείου
Απελαθέντων κ. Αγγελόπουλο.
Στη φετινή τελετή βραβεύθηκε ο Αρχιτέκτονας – Μηχανικός κ. Γεώργιος Αναπνιώτης για τη μεγάλη του προσφορά προς το Πνευματικό μας Κέντρο. Με τη δική του παρέμβαση και επίβλεψη αναρτήθηκαν
δικά του σχέδια και μελέτες για την τοπογραφία, αστεοδομία, αρχιτεκτονική,
τεχνολογία και ναυτοσύνη της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης και διαμορφώθηκε αισθητικά ο χώρος του ισογείου.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως
Κωνσταντινουπολιτών, μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του αείμνηστου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ιδρυτικού μέλους και ειδικού συνεργάτη
της Ενώσεως, συνήλθε εκτάκτως και
απεφάσισε:
1. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του
εκλιπόντος
2. Να σταλεί συλλυπητήριος επιστολή
στους οικείους του
3. Να δημοσιευθεί το παρόν στο Ενημερωτικό μας Έντυπο
Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2014
Ο Πρόεδρος
Ελευθ. Φερεκύδης

Η Γεν. Γραμματέας
Αιμ. Ξανθοπούλου

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως
Κωνσταντινουπολιτών, μόλις πληροφορήθηκε την πρόωρη αποδημία εις Κύριον του
συμπολίτη μας
ΜΗΝΑ ΤΣΙΤΣΑΚΟΥ
Γεν. Γραμματέα της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. και
Προέδρου της Αδελφότητος Μεγάλου
Ρεύματος «Ο Ταξιάρχης», συνήλθε
εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκπροσωπηθεί στην νεκρώσιμο ακολουθία
2. Να σταλεί συλλυπητήριος επιστολή
στην οικογένεια του εκλιπόντος
3. Να δοθεί δωρεά υπέρ του Κοσμετείου
Ιδρύματος
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο
Ενημερωτικό μας Δελτίο.
Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρόεδρος
Ελευθ. Φερεκύδης

Η Γεν. Γραμματέας
Αιμ. Ξανθοπούλου

Εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν και η
παρουσία του χορευτικού συγκροτήματος του
«Κέντρου Χορού και Πολιτισμού Πολυμήλη»
που ποίκιλε την εκδήλωση με παραδοσιακούς
χορούς απ’ τις αλησμόνητες πατρίδες, καθώς
και του μουσικού Μανώλη Κομνηνού που
διασκέδασε τους προσκεκλημένους με
διάφορα τραγούδια.
Υπεύθυνος Ύλης : Ελευθέριος Φερεκύδης

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΗΚΟΩΝ
ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ
ΕΚ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τηλ : 210 6424826
Με αφορμή την ξενάγηση μαθητών του
Βαρβακείου Πειρ/κού Εκπαιδευτηρίου:

Αναψηλαφώντας την…
Πολιτισμική Ρωμιοσύνη
στην «Πόλη των Πόλεων»!
● Τί είδαν και άκουσαν οι νεαροί
επισκέπτες…
Στις σημερινές, τις τόσο κρίσιμες για τον
Ελληνισμό στιγμές, που όλοι (φευ) βιώνουμε…, δεν παύει να είναι διάχυτη και μια
απ’ τις βασικότερες πάντα ιστορικές έννοιες… Που κλείνουν, μέσα τους μέχρι και
την ουσία ακόμα του Χριστιανικού Ελληνισμού!
Ποιές, λοιπόν, οι έννοιες αυτές;…
Μα ποιές άλλες, από εκείνες, βέβαια, της
τόσο πολύπαθης, της «μαύρης», της άλλοτε
«σκλάβας» και φυσικά «ολόπικρης» (κατά
τον ποιητή), της υπερχιλιόχρονης πάντα
Ρωμιοσύνης!...

Ξεναγώντας μαθητές…
Την κατάμεστη από θρύλους Αγία
Σοφία, με τον Βυζαντινό, Ιππόδρομο, και το
Ιερό Παλάτιο, εκεί, παράπλευρα προς τον
Κεράτειο (όπου στα νότιά του, το Οικ.
Πατριαρχείο, δίπλα, η Μεγ. του Γένους
Σχολή), διακρίνει ολόκληρη μεταξύ Βοσπόρου και Προποντίδας, η κτισμένη (επάνω
από το άλλοτε Μεγαρικό Βυζάντιο) και
Ιδρυμένη το 330, απ’ τον Μ. Κωνσταντίνο,
Νέα - τότε - Ρώμη και ταυτόχρονα Κωνσταντινούπολη, η ξακουσμένη και ως «Βασιλεύουσα» αλλά και «Βασιλίδα» και «Πόλη
των Πόλεων»…
Και είναι, αυτή η Πόλη - αλλά και η
εστία, ταυτόχρονα, ολόκληρης της Ρωμιοσύνης - όπως ήδη προβάλλεται απ’ το αριστοτεχνικά φιλοτεχνημένο πελώριο Σχεδιάγραμμα (διαστάσεων ολοκλήρου τοίχου
της εισόδου του Πνευματικού Κέντρου),
που έχουν την δυνατότητα όλοι πλέον οι
επισκέπτες του κτιρίου, νοερά να την επισκέπτονται…
Ήταν δε, πρόσφατα, ανάμεσά τους και οι
επισκέπτες και οι μαθητές της Α΄ Γυμνασιακής τάξης του Βαρβακείου Πειραματικού Εκπαιδευτηρίου που μας επισκέφθηκαν με τη συνοδεία καθηγητών τους.
Τους νεαρούς μαθητές τους ξενάγησε ο
ίδιος ο δημιουργός του Σχεδιαγράμματος, ο
Αρχιτέκτονας - Μηχανικός κ. Γιώργος
Αναπνιώτης, ένας βαθύς και επίμονος
μελετητής της Ιστορίας του Βυζαντίου…

Με κατατοπιστικό ιστορικό πρόλογο
Η επίσκεψη αυτή κράτησε περί τις δύο
ώρες!
Και άρχισε πρώτα, στην αίθουσα των
υποδοχών, του Κέντρου, όπου ο γράφων
έκανε έναν σύντομο αλλά κατατοπιστικό
ιστορικό πρόλογο. Στον οποίο απαρίθμησε

e-mail : apelathentes@yahoo.gr

και την ευρύτερη πολιτισμική στοχοθεσία
του Πνευματικού αυτού Κέντρου, αναφορικά και προς τρέχοντα γεγονότα, αλλά και
τους συναφείς με αυτά προβληματισμούς.
Απάντησε δε και σε εύστοχες ερωτήσεις
των μαθητών.

Αλλά και ζωντανές περιγραφές των
Απελάσεων!
Επακολούθησε, μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος ενημέρωσή τους, και στους χώρους
του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας απ’ τον ίδιο τον Πρόεδρό του, τον κ. Διονύσιο Αγγελόπουλο…
Που υπήρξε και ο ίδιος μάλιστα, ένα απ’
τα απάνθρωπα ταλαιπωρηθέντα και ανηλεώς πληγέντα, πολυάριθμα θύματα των
Απελάσεων του 1964.
Οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί, με τη
γνωστή εγκληματική παραβίαση κάθε στοιχειώδους έννοιας ανθρωπισμού και ατομικών δικαιωμάτων!...
Με πολύ, δε, ενδιαφέρον, άκουγαν τα
παιδιά – και οι εκπαιδευτικοί που τα συνόδευαν – μια προς μια, τις εξαιρετικά οδυνηρές, εκείνες, λεπτομέρειες, που αντιμετώπιζαν τα θύματα, ως την ώρα της Απέλασής τους… Που τα υποχρέωναν να υπογράφουν και σε κείμενα …αγνώστου περιεχομένου, αλλά και να φεύγουν κατόπιν μόνο
με 200 λίρες Τουρκίας (430 δρχ τότε) και
δύο βαλίτσες….

Τα περιώνυμα Εκπαιδευτήρια
της Πόλης!
(Άλλοτε και τώρα)…
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση και της άλλοτε
ακμαιότατης Ομογενειακής Εκπαιδευτηριακής Παιδείας στην Πόλη και όχι μόνον,
σε συσχετισμό δε και με την σύγχρονη τώρα
εκεί πραγματικότητα…
Η παρουσίαση έγινε με εξαιρετική
επιτυχία απ’ την Κων/πολίτισσα Παν/μιακή
Καθηγήτρια την δρα Αιμιλία Ξανθοπούλου,
η οποία:
● Προβάλλοντας, απ’ το «λάπτοπ» της,
ιδιαίτερα εντυπωσιακές εικόνες των κτιρίων
(εξωτερικά και εσωτερικά), αλλά και των
χώρων διδασκαλίας σ’ αυτά: της Μεγάλης
του Γένους Σχολής, του Ζωγραφείου, του
Ζαππείου, του Ιωακειμείου, του Κεντρικού
κ.α., επεξηγούσε και ποιά απ’ όλα λειτουργούν σήμερα αλλά και με ποιές εκπαιδευτικές ή και άλλες προϋποθέσεις.
Ενημέρωνε δε και για το επίπεδο, ακόμα,
της διδασκαλίας σ’ αυτά, σε συσχετισμό
πάντοτε και προς το ακμαιότατο παρελθόν
τους.
Επακολούθησε και διάλογος μεταξύ
μαθητών και Καθηγήτριας…
Η οποία καταχειροκροτήθηκε, για τον
εξαιρετικά επιτυχημένο τρόπο της ενημέρωσής τους… Στο τέλος της επίσκεψης προσ-

50 χρόνια από τις Απελάσεις
Το Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων
Απελαθέντων εκ Τουρκίας προγραμματίζει Εκδήλωση Μνήμης για τα 50
χρόνια από τις Απελάσεις του 1964,
εντός του Μαΐου.
Περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα enokon@otenet.gr και στη
Γραμματεία τηλ: 210 6424826.
Επισκεφθείτε τη σελίδα του
Σωματείου μας στο facebook

Ο Παρών Απελαύνεται

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας, μόλις πληροφορήθηκε την πρόωρη εκδημία του
συμπολίτη μας

ΜΗΝΑ ΤΣΙΤΣΑΚΟΥ
Γεν. Γραμματέα της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. και
Προέδρου της Αδελφότητος Μεγάλου
Ρεύματος «Ο Ταξιάρχης», συνήλθε
και αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκπροσωπηθεί στην νεκρώσιμο ακολουθία
2. Να σταλεί συλλυπητήριος επιστολή στην οικογένεια του εκλιπόντος
3. Να ενισχύσει το Πρόγραμμα
Φιλανθρωπικής Δράσης «Μηνάς
Τσιτσάκος» που οργανώνεται από
την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο Ενημερωτικό μας Δελτίο.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Δ. Αγγελόπουλος Π. Τσουκάτος
φέρθηκαν βιβλία σε όλους τους μαθητές.

Σε πλαίσια και αδιάλειπτου θεσμού
Και αυτά μεν, σε πολύ γενικές, βέβαια
γραμμές…
Οι ξεναγήσεις, ωστόσο, των Εκπαιδευτηρίων στο Πνευματικό Κέντρο μας, δεν
παύουν να αποτελούν και έναν αδιάλειπτο,
επί πλέον, θεσμό!
Γεγονός, που το αποκαλύπτουν και οι
πολλές ακόμα, οι προγενέστερες παρόμοιες
ξεναγήσεις, η τελευταία απ’ τις οποίες ήταν
εκείνη του 2ου Γυμνασίου Γαλατσίου.
Που και εκείνης η επιτυχία ήταν εξ ίσου
σημαντική!...

Γεώργιος Μ. Κατσάρης
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας
Υπεύθυνος Ύλης : Δημ. Τσουκάτος

