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ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ –
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Στις 19 Μαρτίου 2014, ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών γιόρτασε τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του.
50 χρόνια πνευματικής, φιλανθρωπικής και πολιτιστικής
του προσφοράς, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών.
Στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κος Νικόλαος Ουζούνογλου, μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό,
αναφέρθηκε στην πολυποίκιλη πενηντάχρονη προσφορά
του Συλλόγου, καθώς και στις σημερινές πολύπλευρες
δραστηριότητές του.
Στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής προσφοράς του Νέου
Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών, αναφέρθηκε αρχικά στο
Κοσμέτειο Ίδρυμα – Οίκο του Κωνσταντινουπολίτη το
οποίο ο Κίμων και η Μαρία Κοσμέτου το 1970 ανήγειραν
σε οικόπεδο που δωρίσθηκε, τριώροφη πολυκατοικία 33
διαμερισμάτων για την παροχή στέγης στους αναξιοπαθούντες Πολίτες. Ο Νέος Κύκλος Κων/λιτών συμβάλει
στην λειτουργία του Ιδρύματος, ενώ η ιδιοκτησία του Κτιρίου ανήκει στον Ελληνικό Στρατό. Σήμερα στο Ίδρυμα
διαμένουν δωρεάν 60 συμπολίτες μας. Το Ίδρυμα βρίσκεται στην Λεωφόρο Ηρακλείου 476.
Επίσης τόνισε την προσφορά του Τμήματος Εθελοντών
που δημιουργήθηκε για τις καθημερινές, κοινωνικές και
άλλες ανάγκες των κατοίκων του Κοσμετείου. Πολύ
σημαντική είναι η δράση του Τμήματος Κυριών του Νέου
Κύκλου, που, διενεργώντας εράνους τα Χριστούγεννα και
το Πάσχα, φροντίζει αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας με
την προσφορά δέματος με τρόφιμα και με οικονομικά
βοηθήματα.
Πρόγραμμα Υποτροφιών για τους Ομογενείς
Φοιτητές της Κωνσταντινούπολης (2006-2011): Από το
φθινόπωρο του έτους 2006, υλοποιείται πρόγραμμα υποτροφιών για την υποστήριξη των ομογενών
μαθητών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Κωνσταντινούπολης ή άλλων πόλεων της Τουρκίας. Η επιλογή των
υποτρόφων γίνεται από
το Δ.Σ. του Ν.Κ.Κ.,
μετά από εισήγηση των
Διευθύνσεων των τριών Σχολών της Ομογένειας.
Συνέχεια στη 2η σελίδα

Διανέμεται δωρεάν σε 3000 αντίτυπα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Καστρίτσειο Μουσείο
Πολιτισμού Κωνσταντινουπόλεως & Μικράς Ασίας
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών σας καλεί
στον κήπο του Καστριτσείου Μουσείου
(Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη)

την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014
& ώρα 7:00 μ.μ.
στη συναυλία :

«Αφιέρωμα στην Πόλη»
με το Τμήμα της Ελληνικής Μουσικής
του Ωδείου Αθηνών
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
στις 6 Ιουνίου, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης,
ενώπιον του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου

* * * * *
Σεμινάρια
Βυζαντινής Φιλοσοφίας – Ιστορίας – Πολιτισμού
Τα σεμινάρια – μαθήματα της φετινής χρονιάς
(2013-2014) με θέμα τη Βυζαντινή Κοσμική
Λογοτεχνία, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των
επιμορφωτικών – πολιτιστικών προγραμμάτων του
Συλλόγου μας έληξαν στο τέλος Μαΐου.
Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2014-2015)
προγραμματίζονται σεμινάρια με θέμα τη Βυζαντινή
Διπλωματία και την Πολεμική στρατηγική.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα σεμινάριά
μας, είτε ως ακροατές είτε ως εισηγητές, μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή στα e-mail:
nikolaos.uzunoglu@gmail.com
ή emyxanth@yahoo.gr
Οι εισηγητές θα πρέπει να μας στείλουν περίληψη
του θέματός τους.
Έως τώρα έχουν διδαχθεί οι ενότητες:
Ιστορία Βυζαντινής Φιλοσοφίας (2011-2012)
Βυζαντινή Πολιτική Φιλοσοφία (2012-2013)
Βυζαντινή Κοσμική Λογοτεχνία (2013-2014)
Από το Δ.Σ. του
Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών
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Συνέχεια από την 1 σελίδα

Κάθε υποτροφία διαρκεί για 4 ή 5 χρόνια, ανάλογα με την
διάρκεια των σπουδών των φοιτητριών ή φοιτητών. Καθ’ όλη την
διάρκεια της χορήγησης της υποτροφίας, το Δ.Σ. παρακολουθεί από
κοντά την πρόοδο των υποτρόφων, τόσο με την λήψη των
πιστοποιητικών από τα ΑΕΙ που σπουδάζουν όσο και με απευθείας
συναντήσεις με τους υποτρόφους κατά τις επισκέψεις των μελών
του Δ.Σ. στην Κωνσταντινούπολη. Σκοπός είναι η συμβολή στην
προσπάθεια διαμονής της νεολαίας στην Κων/πολη.
Μια άλλη δραστηριότητα του Νέου Κύκλου αποτελεί και το
Καστρίτσειο Μουσείο – Πολιτισμού Κων/πολης και Μ. Ασίας:
Το Καστρίτσειο Μουσείο στεγάζεται σε διώροφη μονοκατοικία
στην οδό Καποδιστρίου 17, η οποία αποτελεί σημαντικό δείγμα
αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου, με έντονη τη σφραγίδα της σχολής Bauhaus. Η αείμνηστη Ελένη Καστρίτση, ιδιοκτήτρια του
ακινήτου, Πολίτισσα και η ίδια, εκτιμώντας το έργο του Συλλόγου
«Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών», του κληροδότησε το κτίριο.
Έθεσε τον όρο να οργανωθεί και να λειτουργήσει στους χώρους του
Μουσείο. Ο Σύλλογος παρέλαβε το κτίριο από τον διαχειριστή της
διαθήκης το καλοκαίρι του 1993 και η τελετή έναρξης της λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 1994. Η μελέτη
και η επίβλεψη για τη διαμόρφωση των χώρων πραγματοποιήθηκαν
χάρη στην αφιλοκερδή προσφορά εργασίας Κωνσταντινουπολιτών
αρχιτεκτόνων. Οι δραστηριότητες του Μουσείου αφορούν κυρίως
την επιστημονική έρευνα για τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας και την καταγραφή και συλλογή
προφορικών μαρτυριών. Επίσης, ασχολείται με τη συλλογή και
δημιουργία αρχείων που περιλαμβάνουν το υλικό των ερευνών όπως
έγγραφα, σχέδια, φωτογραφίες, ταινίες, λογισμικό υπολογιστών για
τον Ελληνικό πολιτισμό της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς
Ασίας, με την οργάνωση διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
και με την έκδοση εντύπων.
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών πραγματοποιεί επίσης
προσκυνηματικές εκδρομές στις Πατρίδες του Ελληνισμού της
Κωνσταντινούπολης, της Μ. Ασίας, καθώς και του Ελλαδικού
χώρου, όπως και σεμινάρια, εκδηλώσεις και προβολές με ιστορικά,
πολιτιστικά κ.ά. θέματα της Καθ’ Ημάς Ανατολής. Προβάλλει
θέματα της Ομογένειας και της Διασποράς.
Στο πλαίσιο των πνευματικών του δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται και τα μαθήματα Βυζαντινής Φιλοσοφίας και
Πολιτισμού, όπως και μαθήματα Οθωμανικής Γραφής. Ενώ μια
άλλη δραστηριότητα του Σωματείου είναι και η «Φωτογραφική
Λέσχη Κων/πολιτών».
Επίσημος προσκεκλημένος της εκδήλωσης ήταν ο κ. Σταύρος
Γιωλτζόγλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης του Γεν. Προξενείου
Κων/πολης, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στα θέματα της Ομογενειακής Παιδείας και επεσήμανε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα της
Πόλης πρέπει να περιβληθεί με εμπιστοσύνη και κατανόηση, ενώ
εξέφρασε και τις προτάσεις για τη βελτίωση της Ομογενειακής
Παιδείας. Ακολούθησε η απόδοση τιμής στον κ. Γιωλτζόγλου με
την απονομή πλακέτας και λευκώματος του Νέου Κύκλου.
Η εκδήλωση, της οποίας
συντονίστρια ήταν η κ. Ιφεγένεια Παπακωνσταντίνου
μέλος του Δ.Σ., συνεχίστηκε με κιθάρα και τραγούδι
από τον νεαρό Κωνσταντινουπολίτη
Κωνσταντίνο
Σταυρίδη. Στο ισόγειο του
Πνευματικού Κέντρου περιηγηθήκαμε στις φωτογραφίες της Φωτογραφικής Λέσχης Κων/πολιτών, απολαμβάνοντας ένα
ποτήρι κρασί με τη συνοδεία Πολίτικης μουσικής με κανονάκι και
βιολί από τους νεαρούς μουσικούς του Τμήματος Ελληνικής
Μουσικής του Ωδείου Αθηνών.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ : Ν. ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»
Στις 26 Μαΐου ελάβαμε από το Κτηματολόγιο Πικερμίου την
οριστική απόφαση για την διαφορά των 100 στρεμμάτων διαφοράς από
τα οριστικά μας συμβόλαια.
Η απόφαση της επιτροπής ενέκρινε υπέρ μας την αίτηση διόρθωσης
που είχαμε υποβάλλει, καθώς επίσης και το αντίστοιχο τοπογραφικό
διάγραμμα το οποίο υποβάλλαμε στο τοπογραφικό γραφείο του
κ. Πετρολέκκα για έλεγχο και επαλήθευση των ορίων της έκτασής μας.
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.

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Την Μ. Τρίτη 15 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε, από το
Τμήμα Κυριών του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών στην έδρα
του, η καθιερωμένη διανομή του Πασχαλινού 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 €: Πιαλοπούλου Τέα, Πιαλόπουλος Ανέστης
Από 250 €: Βαφειάδης Παύλος
Από 100 €: Πανταζίδης Χρήστος, Μιτέκο Κυβέλη, Δεϊρμεντζόγλου
Ρέα, Λαπατά Δέσποινα, Οικ. Αντώνη Χιδίρογλου εις μνήμην Φωκίωνα
Σιδηρόπουλου
Aπό 80 €: Καρακατσάνη Αγάπη
Από 70 €: Ατλαμάζογλου Σίμος, Κωνσταντινίδη
Από 50 €: Παναγιωτοπούλου Κων/να, Θεοφανοπούλου Μαρίνα, Ιωαννίδου Ευαγγελία, Ανώνυμος, Χρηστίδου Έφη, Ιωαννίδης Ερμής,
Ανδρεάδη Ιωάννα, Κατρανίδης Ιωάννης, Ρεσσόπουλος Ηρακλής, Καπισίζογλου Αναστασία, Χρυσοπούλου Φωφώ, Τσομπάνογλου Χρήστος,
Ιπεκτσί Δώρα, Αναστασιάδου Ρένα, Κυμπρίτης Ιωάννης, Τσιριγώτης
Αλέξανδρος, Ροΐδης Στέλιος, Παπαμανωλάκης Σταμάτης, Ξανθόπουλος
Κων/νος, Χιδίρογλου Αντώνιος, Παναγιωτίδης Νικόλαος και Ελένη,
Κοντζόγλου Ισμήνη, Χαλιωρή Χαρίκλεια, Αρσλάνογλου Λεωνίδας και
Δέσποια, Χαλιωρή Χαρίκλεια εις μνήμη Ανέστη Ροδη, Παπαδόπουλος
Περικλής, Χατζέτογλου Γιώργος, Θωΐδου Σοφία, Εγγονοπούλου
Βασιλική, Βλαστός Στυλιανός
Από 45 €: Ινεπέκογλου Χρήστος
Από 40 €: Μιχαηλίδου Ναταλία
Από 35 €: Ταμπούρογλου Νίκος και Ζωή
Από 30 €: Βλαχοπούλου Ευανθία, Κοσμίδου Μάρθα, Μιχαηλίδης
Δημήτριος, Κρητικός Αντώνης, Αϊβάτογλου Ελένη, Κερν Έλλη,
Ευθυμιάδης Ευθύμης, Καλαϊτσή Ελένη, Φωτοπούλου Τζένη, Πετρίδου
Μαρία, Συμεωνίδης Χρυσολέων, Τοσοπούλου Αναστασία, Αρρωστίδης
Αβρααάμ, Παρασκευοπούλου Καλλιόπη, Ιωαννίδου Μουζάκα Λυδία
Από 25 €: Τσομπάνογλου Ευθ., Μαυρόπουλος Ηλίας, Σεραφειμόπουλος Μιχάλης, Πετροπουλέα Φωτεινή, Ανδριώτη Μαρία
Από 20 €: Γιουβάνογλου Κώστας, Παπαδοπούλου Έφη, Καλάβρια
Άννα, Κόγια Όλγα, Μπαλή Ν., Ντουγιουντζόγλου Κοσμάς, Βιτάλη
Βίλμα, Βούλγαρη Αθηνά, Δαμανίδου Ακυλίνη, Φάτσιο Κων/νος, Κάπρη
Ευδοξία, Κομνηνού Παυλίνα, Κιοσεφίδου Αικατερίνη
Από 15 €: Δούλου Χριστίνα, Ανώνυμος εις μνήμη Ρήγα, Σοφίας,
Στεφάνου και Γιώργου
Από 10 €: Ρήγα Ειρήνη, Δασκαλοπούλου Μαίρη, Ειρήνη Ρήγα
Από 8 €: Ανώνυμος
Από 5 €: Ανώνυμος εις μνήμη Μέλπως
Για τον εμπλουτισμό του Πασχαλινού δέματος προσέφεραν:
Μύλοι Λούλη: 100 κ. αλεύρι
Ανώνυμοι δωρητές: διάφορα είδη τροφίμων
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Με αφορμή την 561η Επέτειο της Άλωσης
ΞΕΝΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ 1453
Γράφει ο Γεώργιος Αναπνιώτης, Αρχιτέκτων – Ερευνητής
● Κατά την κοσμοϊστορική περίοδο της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης
από την πολυάριθμη στρατιά
και στόλο του Σουλτάνου
Μεχμέτ Β΄, την άνοιξη του
1453, ποτέ δεν έφθασε η
αναμενόμενη βοήθεια από τη
Δύση, και προ πάντων η
μεγάλη ναυτική δύναμη του
Πάπα.
Παρά ταύτα όμως, αξίζει
να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι το
διάστημα αυτό κάποιοι Δυτικοί, κυρίως Βενετοί και Γενοβέζοι (που μερικοί απ’ αυτούς έτυχε να βρίσκονται εκεί),
ήρθαν σκοπίμως για να συμμετάσχουν στον αγώνα της
άμυνας των Βυζαντινών για την διάσωση της Κων/πολης.
● Οι επώνυμοι ξένοι λοιπόν που παρατάχθηκαν γύρωγύρω στο «περιτειχισμένο Ιστορικό Τρίγωνο», ήταν οι
παρακάτω:
1) Ο Καρδινάλιος της Χίου Leonardo με 200 πολεμιστές, ο Ιερώνυμος και κάποιοι άλλοι Γενοβέζοι αρχηγοί,
πολέμησαν από το Παλάτι των Βλαχερνών μέχρι την
Ξυλόπορτα του Κεράτιου Κόλπου.
2) Τη φύλαξη του Παλατιού των Βλαχερνών ανέλαβε
ο βάιλος (διοικητής) της Βενετικής παροικίας Ιερώνυμος
Μηνώτος. Επίσης, πιο πέρα, την Πύλη Καλιγαρία, (σημ.
Eğrikapı) ανέλαβαν να υπερασπισθούν, ο περιώνυμος
Γερμανός μηχανικός Ιωάννης Grant και ο γηραιός μαχητής
Θεόδωρος Καρυστινός.
3) Ο Καρδινάλιος Ισίδωρος, με σώμα 200 ανδρών, πολέμησε γύρω από τη Βοσπόριο Άκρα (σημ. Sarayburnu).
4) Ο Γενοβέζος Ιωάννης Ιουστινιάνης, γενναίος μισθοφόρος, παρατάχθηκε με 700 άριστα εκπαιδευμένους και
εξοπλισμένους άνδρες, από τα βόρεια της Πύλης του Αγ.
Ρωμανού (σημ. Top-kapı), μέχρι την Χαρσία Πύλη (σημ.
Edirne-kapı).
5) Ο Βενετός πλοίαρχος Γαβριήλ Τρεβιζάνος με 50
άνδρες, ανέλαβε τη φρούρηση στο τμήμα του Κεράτιου
έξω από την «Αλυσίδα» και προς τη Βοσπόριο Άκρα.
6) Από τη Βενετική παροικία, ο επιφανής άνδρας
Καταρίνος Κονταρίνης, μαζί με τον Ανδρόνικο Καντακουζηνό, πολέμησαν γύρω από τη Χρυσή Πύλη.
7) Πάλι από τη Βενετική παροικία, 3 αξιωματούχοι, ο
Φ. Κορνέρ, Ν. Μοτσενίγος και ο Δολφίν Δολφίν, ανέλαβαν την φύλαξη 4 σημαντικών πυλών των τειχών της
ξηράς.
8) Ο Τούρκος πρίγκηπας Ορχάν, συγγενής του Σουλτάνου, που διέφυγε στο Βυζάντιο, διοικούσε μικρό σώμα

Τούρκων μισθοφόρων, μεταξύ
του παλαιού λιμανιού του
Θεοδοσίου (σημ. Yenikapı)
και του Κοντοσκαλίου (σημ.
Kumkapı).
9) Ο Βενετός πλοίαρχος
Diedo ανέλαβε την φρούρηση
της περιοχής της Πύλης
Κυνηγίου στον Κεράτιο (σημ.
Balat).
10) Τέλος, ο Κων. Παλαιολόγος, μαζί με τον Ιωάννη
Καντακουζηνό και τον Ισπανό
συγγενή του Φραγκίσκο de
Toledo, πολέμησαν στην κρίσιμη περιοχή, από την Πύλη του Αγ. Ρωμανού και βορειότερα μέχρι την κοιλάδα του Λύκου Ποταμού (σημ.
Bayrampaşa).
* * * * *
Την περίοδο της «Πολιορκίας και Άλωσης», οι
κάτοικοι της Βασιλεύουσας υπολογίζεται ότι ήταν περίπου
50.000. Από αυτούς οι μάχιμοι ήταν περί τις 5.000. Οι
ξένοι εθελοντές που πολέμησαν δίπλα στους Βυζαντινούς,
έφθαναν τις 2.000. Όλοι μαζί και επικουρικά οι άοπλοι, οι
γυναίκες, τα παιδιά καθώς και οι μοναχοί, πολέμησαν
ηρωικά ως το τέλος. Μετά την Άλωση, πολλοί απ’ αυτούς,
ξένοι και ντόπιοι θανατώθηκαν, άλλοι αιχμαλωτίσθηκαν
και άλλοι διέφυγαν.
Επομένως, σήμερα, στην 561η επέτειο της «Άλωσης»,
εμείς τιμούμε και δοξάζουμε πρώτα τον ηρωικό βασιλιά
Κωνσταντίνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο, τιμούμε και δοξάζουμε
τους Κων/πολίτες που αποφάσισαν να μη διαφύγουν, να
πολεμήσουν και να πεθάνουν δίπλα στον βασιλιά τους,
αλλά τιμούμε και δοξάζουμε και τους ξένους εθελοντές,
Βενετούς, Γενοβέζους κ.α., που θυσιάστηκαν κι αυτοί
επειδή πίστευαν ότι αυτό έπρεπε να κάνουν.
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Δευτέρα 19
Μαΐου 2014, μία ακόμη Εσπερίδα των Πνευματικών –
Επιστημονικών – Φιλολογικών και Κοινωνικών μας
Συμποσίων.
Λόγω έλλειψης χώρου, περισσότερα θα αναφερθούν
στο επόμενο Ενημερωτικό μας Έντυπο.
Υπεύθυνος Ύλης : Ελευθέριος Φερεκύδης
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Εκδήλωση μνήμης για τα 50 χρόνια
από τις απελάσεις των Ελλήνων της Πόλης
Με μεγάλη επιτυχία
στέφθηκε η εκδήλωση του
Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ
Τουρκίας με αφορμή την
συμπλήρωση 50 χρόνων
από τις Απελάσεις, η
οποία πραγματοποιήθηκε
στις 7 Μαΐου 2014 στο
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών.
Δεκάδες άνθρωποι, είτε
με καταγωγή από την
Πόλη, είτε όχι, έσπευσαν
από νωρίς στο χώρο της εκδήλωσης εκφράζοντας το ενδιαφέρον
τους για την σπουδαία πρωτοβουλία του Σωματείου
Απελαθέντων. Πολλοί από τους συμμετέχοντες, απελαθέντες και
οι ίδιοι, «βίωσαν» για ακόμη μία φορά τα δραματικά γεγονότα
του 1964.
Την εκδήλωση μνήμης άνοιξε ο κος Διονύσης Αγγελόπουλος,
Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ
Τουρκίας. Ενθυμούμενος τους δύσκολους εκείνους μήνες, ο κος
Δ. Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στα δεινά που έζησαν οι Έλληνες
της Πόλης. Καθημερινά κοιτούσαν με αγωνία τις εφημερίδες για
να μάθουν αν και το δικό τους
όνομα βρισκόταν στη λίστα των
υπό απέλαση Ελλήνων. Κι όταν
έφτανε η ώρα και για τη δική
τους απέλαση, ήταν υποχρεωμένοι μέσα σε λίγες μέρες να
μαζέψουν τα υπάρχοντα τους, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
και τους δικούς τους ανθρώπους και να «βάλουν» όλη τους τη
ζωή σε μία βαλίτσα... Ο Πρόεδρος του Σωματείου χαρακτήρισε
τις απελάσεις του ’64 «ιστορία εθνική, η οποία δεν πρέπει να
ξεχαστεί όσα χρόνια κι αν περάσουν».
Η κα Μαρίνα Καλούμενου,
κόρη του φωτογράφου Δημήτρη
Καλούμενου, αναφέρθηκε στις
προσωπικές της μνήμες από τις
απελάσεις. Ο Δ. Καλούμενος
έμεινε στην ιστορία ως ο φωτογράφος που απαθανάτισε τα
τραγικά γεγονότα της 6ης και
7ης Σεπτεμβρίου 1955 στην Πόλη. Οι φωτογραφίες – ντοκουμέντα που τράβηξε αποτέλεσαν την αιτία για την συνεχή επιτήρησή του από την τουρκική ασφάλεια, η οποία έφτασε ως και
να τον συλλάβει και να τον φυλακίσει, κατηγορώντας τον για
κατασκοπεία. Και στην συνέχεια να τον απελάσει. «Η ημέρα που
απελάθηκε ο πατέρας μου ήταν μία κρύα Τρίτη και όλη η
Κωνσταντινούπολη ήταν γεμάτη χιόνια» σημείωσε με
συγκίνηση η κα Καλούμενου, ανακαλώντας στη μνήμη της τα
γεγονότα. «Μέσα στον πόνο και τη δυστυχία, αφήσαμε την
αγαπημένη μας Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε.

Στο προσωπικό «θαύμα» που έζησε κατά τη
διαδικασία
απέλασης
της οικογένειάς του,
σταθηκε ο κος Λεωνίδας Κουμάκης, διαβάζοντας ένα από-σπασμα
από το βιβλίο του «Το
θαύμα – μια πραγματική ιστορία». Φανερά
συγκινημένος αναφέρθηκε στην έρευνα που
έκαναν στα υπάρχοντα
της οικογένειας του οι
τελωνειακοί περιγράφοντας γλαφυρά πως «σώθηκαν» οι
μεγάλης αξίας εικόνες που είχε βάλει στο μπαούλο τους η
μητέρα του.
Μετά το πέρας των ομιλιών προβλήθηκε για πρώτη φορά το
ντοκυμαντέρ «Οι απελάσεις Ελλήνων υπηκόων από την Τουρκία
το 1964». Την αφήγηση στο ντοκυμαντέρ
έκανε η δημοσιογράφος Μάνια Ζούση,
τα κείμενα έγραψε ο Λεωνίδας Κουμάκης και το σκηνοθέτησε ο Γιώργος
Κουρμούζας.
Στην συνέχεια το συγκρότημα «Μουσικές Διαδρομές» υπό τη διεύθυνση του
Ιωάννη Γαβαλάκη, ερμήνευσε τραγούδια
μνήμης των αλησμόνητων πατρίδων.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε
η Δρ Ελίζα Φερεκύδου.
Ακολούθησε δεξίωση με πλούσια εδέσματα, προσφορά του σωματείου Απελαθέντων.
Παράλληλα στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών πραγματοποιήθηκε έκθεση με θέμα τα επαγγέλματα που το 1930 το τουρκικό κράτος απαγόρευσε σε Έλληνες υπήκοους να εξασκούν. Η έκθεση περιελάμβανε χειροποίητες κούκλες της Ειρήνης Πρίντεζη-Φράγκου και
συλλογή από παλιές carte
postale του οφθαλμιάτρου
Ανδρέα Κωνσταντινίδη.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος,
ο επίτιμος πρόεδρος του Αρείου Πάγου κος Β. Κόκκινος καθώς
και εκπρόσωποι Αδελφών Σωματείων.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διατέθηκε, σε πολύ περιορισμένο
αριθμό, ειδική συλλεκτική έκδοση ενός φακέλου με γραμματόσημο που κυκλοφόρησαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από τις απελάσεις του
Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.
Μαριλένα Φράγκου
Δημοσιογράφος – μέλος ΕΣΗΕΑ, απελαθείσα 2ης γενιάς

Υπεύθυνος Ύλης : Δημήτρης Τσουκάτος

