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Η Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών
& τα Σωματεία που τη συναπαρτίζουν
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
& Ελλήνων Υπηκόων
Απελαθέντων εκ Τουρκίας
Σας εύχονται

Χρόνια Πολλά &
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος
Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση
του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών
Η εκλογοαπολογιστική Γεν. Συνέλευση του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών, με προεδρείο
αποτελούμενο από τις κ Μαρία Δημητριάδου και Ηώ Δεβλέτογλου.
‐ Έγινε ανάγνωση Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
και επικύρωση αυτών.
Στον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων, που ανέπτυξε ο πρόεδρος
του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Ν. Ουζούνογλου επιγραμματικά τόνισε τα εξής :
‐ Το Δ.Σ. έχει θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την αρωγή προς τους
αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, τόσο με την προσπάθεια της καλύτερης
δυνατής λειτουργίας του Κοσμετείου Ιδρύματος – Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη, όσο και με το Τμήμα Κυριών του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών
για παροχή βοηθημάτων και δεμάτων με τρόφιμα προς τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.
‐ Έχει εξασφαλιστεί βοήθεια από το στρατό με γιατρό που επισκέπτεται
τους κατοίκους του Ιδρύματος μηνιαία, συμβάλλουν όμως και άλλοι
εθελοντές γιατροί με διαφορετικές ειδικότητες.
‐ Ο φόρος ακινήτου που έπρεπε να πληρωθεί για το κτήριο διευθετήθηκε, μετά από μεγάλη προσπάθεια και τη συμβολή της πρεσβείας της
Ελβετίας λόγω της εκεί διαμονής του ζεύγους Κοσμέτου τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Επίσης, έχουν γίνει επισκευές στις ηλεκτρικές &
υδραυλικές εγκαταστάσεις με χορηγία από το Ίδρυμα Νιάρχου.
‐ Ολοκληρώθηκαν πέρυσι το καλοκαίρι οι εργασίες επισκευής στο
Καστρίτσειο Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στην οδό Καποδιστρίου 17,
στη Φιλοθέη και το οποίο κληροδότησε στο Σύλλογο η αείμνηστη Ελένη
Καστρίτση Κων/πολίτισσα και η ίδια, με τον όρο να λειτουργεί ως
μουσείο. Υπήρξε συνεπώς η δυνατότητα για πολιτιστικές δραστηριότητες
όπως και μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας.
‐ Φέτος συμπληρώθηκαν τα 50 χρόνια του Νέου Κύκλου και γιορτάσθηκαν με κύριο θέμα την Παιδεία στην Κων/πολη. Στο πλαίσιο του
εορτασμού τιμήθηκε ο κος Γιωλτζόγλου Σταύρος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης του Γεν. Προξενείου Κων/πολης, για την προσφορά του στην
Ομογενειακή Παιδεία.
‐ Οργανώθηκαν δύο μπαζάαρ για την ενίσχυση και την ανακαίνιση του
Καστριτσείου Μουσείου.
‐ Συνεχίστηκαν και οι υπόλοιπες δραστηριότητες του Νέου Κύκλου,
όπως τα μαθήματα Βυζαντινής Ιστορίας – Πολιτισμού και Φιλοσοφίας
από τη δρ. Αιμιλία Ξανθοπούλου, μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας από το
δρ. Γιώργο Λιακόπουλο και μαθήματα του Ομίλου φωτογραφίας από τον
κ. Χρήστο Κανάκη.
Συνέχεια στη σελίδα 2

Διανέμεται δωρεάν σε 3000 αντίτυπα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
διοργανώνει:
* Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 11:00 π.μ.
Θα επισκεφθούμε την διεθνή περιοδική έκθεση
στο Εθνικό – Ιστορικό Μουσείο
Imagining the Balkans
Ταυτότητες και Μνήμη στον Μακρύ 19ο αιώνα
Μέγαρο Παλαιάς Βουλής,
Σταδίου 13, Πλ. Κολοκοτρώνη
Δηλώσεις συμμετοχής : 6972889795
* Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 ώρα 6:30 μ.μ.
Παρουσίαση της «Ιστορίας του Συντάγματος»
με την ξεναγό Άρτεμη Σκουμπουρδή
στο Πνευματικό μας Κέντρο
Είσοδος Ελεύθερη
* 20 – 21 Μαρτίου 2015
Διήμερη εκδρομή
για να παρακολουθήσουμε
την Δ΄ στάση των Χαιρετισμών
Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.enokon.gr
και στα τηλ: 6972 889795 κ. Λ. Αναπνιώτη
& 6944 670642 κ. Ηώ Δεβλέτογλου
* Προγραμματίζεται εντός του Φεβρουαρίου
Έκθεση με θέμα στο Καστρίτσειο Μουσείο
«Το Ιστορικό Πανόραμα της Κωνσταντινούπολης»
* Διοργανώνεται Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη
Εντός του Μαΐου
Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.enokon.gr
και στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο

΄Εκδοση και παρουσίαση του βιβλίου
«Ο κώδικας της Σύγχρονης Τουρκίας»
για την εξόντωση των Μειονοτήτων
Η παρουσίαση του βιβλίου του Φουάτ Ντουντάρ με τίτλο
«Ο κώδικας της Σύγχρονης Τουρκίας - Η μηχανική των εθνοτήτων της Ένωσης και Προόδου 1913-1918» πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Κων/λιτών στις 24 Νοεμβρίου.
Η βουλευτής του Κ.Κ.Ε κ. Λιάνα Κανέλλη στην ομιλία
της αναφέρθηκε στις «απίστευτες πηγές» του συγγραφέα,
δήλωσε «συγκλονισμένη» από το έργο, το οποίο χαρακτήρισε «το καλύτερο ερμηνευτικό εργαλείο για τους γείτονες»,
που πρέπει να διδάσκεται στη Σχολή Πολέμου και στη Διπλωματική Ακαδημία.
Ο Φουάτ Ντουντάρ στο έργο του, επισημαίνει το ρόλο
που έπαιξε η Γερμανία στην εδραίωση της μιλιταριστικής
αντίληψης στην Τουρκία. Η κ. Κανέλλη τόνισε ότι «Η βασική ναζιστική εφαρμογή του Χίτλερ είναι δοκιμασμένη εδώ».
Η κ. Αραξή Απελιάν εστίασε την ομιλία της κυρίως στο
δράμα των Αρμενίων. Εξήρε την επιστημονική τεκμηρίωση
του συγγραφέα για τη σφαγή των Αρμενίων.
Συνέχεια στη σελίδα 2
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ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Διανομή Χριστουγεννιάτικου δέματος

Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί από το
Τμήμα Κυριών του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών στην
έδρα του η καθιερωμένη διανομή του Χριστουγεννιάτικου
δέματος και χρηματικού ποσού σε οικονομικά αδύνατους
συμπολίτες μας και στον Οίκο του Κωνσταντινουπολίτη Κοσμέτειο Ίδρυμα.
Το Δ.Σ. και το Τμήμα Κυριών ευχαριστούν μέσα από τα
βάθη της καρδιάς τους τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου
που ανταποκρίνονται και βοηθούν στον έρανο και φέτος.
Οι προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά
Ενημερωτικό μας Δελτίο.

στο επόμενο

Ετήσια Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση
Συνέχεια από την 1η σελίδα

‐ Συνεχίστηκαν επίσης και τα προγράμματα Υποτροφιών σε
φοιτητές Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής.
‐ Ο Νέος Κύκλος, ο οποίος έχει παράδοση στις προσκυνηματικές
εκδρομές στις Πατρίδες του Ελληνισμού, πραγματοποίησε με
επιτυχία και διοργάνωση της κ. Λένας Αναπνιώτη εκδρομή το
καλοκαίρι στη Νοτιοδυτική Μ. Ασία, αλλά και άλλες εκδρομές
εντός Ελλάδος.
‐ Ο Νέος Κύκλος είχε ενεργή συμμετοχή στο 3ο Φεστιβάλ
Κων/πολιτών που πραγματοποιήθηκε στο Βυζαντινό Αθλητικό
Κέντρο, με συμμετοχές των κ. Αιμιλία Ξανθοπούλου και Ευαγγελία Ξανθοπούλου και του κ. Γιώργου Αναπνιώτη.
‐ Συνεχίζεται η έκδοση του Ενημερωτικού δελτίου ανά τρίμηνο, το
οποίο εκδίδεται με χορηγία του κ. Αρβανιτίδη.
‐ Εκδόθηκαν δύο βιβλία σε μετάφραση από τα Τουρκικά, με
χορηγίες, με θέματα για τον ελληνισμό της Πόλης.
‐ Αναγνώστηκε ο απολογισμός ταμειακής διαχείρισης της περιόδου
1/9/2013-31/8/2014, η έκθεση της Εξ. Επιτροπής και η Γεν.
Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.
και της Ε.Ε.
‐ Ακολούθησε η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πλέον έχει θητεία δύο ετών.
‐ Κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη συνεδρίαση
της 23ης Οκτωβρίου 2014, το Δ.Σ. συγκροτείται ως εξής :
Πρόεδρος
Νικόλαος Ουζούνογλου
Αντιπρόεδρος
Λένα Αναπνιώτη
Γεν. Γραμματέας Αιμιλία Ξανθοπούλου
Ειδ. Γραμματέας Ηώ Δεβλέτογλου
Ταμίας
Ευαγγελία Ξανθοπούλου
Μέλη
Χρήστος Ισταυρίδης
Κων/νος Ιβράκης
Ίρις Αθανασιάδου
Αβραάμ Αρρωστίδης
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι κ.κ. Μαρία
Δημητριάδου, Φαίδων Παπαδόπουλος, Στεφανίδης Δημήτριος.
Επίσης εξελέγησαν πέντε μέλη ως εκλέκτορες της Ενώσεως
Κων/πολιτών, οι κ.κ. Αναπνιώτης Γεώργιος, gΑναστασιάδης
Σταύρος, Κακούρης Τηλέμαχος, Παρασκευοπούλου Καλλιόπη,
Χατζοπούλου Χρυσάνθη.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών, μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του συμπολίτη μας
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
εκλέκτορα
για την Ένωση Κωνσταντινουπολιτών, συνήλθε
εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκπροσωπηθεί στην νεκρώσιμο ακολουθία
2. Να δοθεί δωρεά υπέρ του Κοσμετείου Ιδρύματος
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο Ενημερωτικό μας
Δελτίο.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Ουζούνογλου
Αιμιλία Ξανθοπούλου

.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»
Ευχαριστούμε τα μέλη μας που παραβρέθηκαν στην Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευσή μας κατά την διάρκεια της οποίας
εδόθησαν ικανοποιητικές διευκρινήσεις για την πορεία της
υπόθεσής μας.
Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος.
Παρακαλούνται τα μέλη να ενημερώνουν το Δ.Σ. για κάθε
αλλαγή διεύθυνσης και τηλεφώνων.
Τέλος, 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.
΄Εκδοση και παρουσίαση του βιβλίου
«Ο κώδικας της Σύγχρονης Τουρκίας»
για την εξόντωση των Μειονοτήτων
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Όπως για παράδειγμα η επιλογή της περιοχής Ντερ Ζορ όπου
εκτοπίστηκαν μαζικά οι Αρμένιοι βασίστηκε σε μελέτη που είχε
συνταχθεί το 1910.
Ο καθηγητής κ. Νίκος Ουζούνογλου υποστήριξε ότι το έργο του
Φουάτ Ντουντάρ είναι ένα από τα ελάχιστα που ασχολούνται με όλες
τις εθνότητες που «πέρασαν δια πυρός και σιδήρου» στην Οθωμανική
αυτοκρατορία.
Η συντονίστρια της συζήτησης κ. Λιάνα Μυστακίδου αποκάλυψε
τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο κ. Ουζούνογλου για την έκδοση του
βιβλίου και τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλε για να φτάσει στα
χέρια των αναγνωστών.
Το έργο αποτελεί μια σημαντική πηγή για την αντίληψη και
κατανόηση της σύγχρονης Τουρκίας. Το σλόγκαν «η Τουρκία ανήκει
στους Τούρκους» που όλοι γνωρίζουμε, είναι προϊόν μιας έντεχνα
καλλιεργημένης νοοτροπίας που δέσποσε τον περασμένο αιώνα και
συνεχίζει δυστυχώς ακόμα και σήμερα.
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών με την έκδοση του
επιστημονικού έργου του Ντουντάρ συμβάλει καταλυτικά στην γνώση
και κατανόηση της σύγχρονης Τουρκίας.
Το βιβλίο απαντά στα μεγάλα ερωτήματα που βασανίζουν όλους
εμάς που γευτήκαμε τον πόνο του εκτοπισμού, του ξεριζωμού. Αυτό το
μεγάλο «γιατί», τι έφταιξε, ποιος ευθύνεται για το δράμα των γηγενών
πληθυσμών της Μικράς Ασίας.
Η παρουσίαση του βιβλίου ήταν εξαιρετική, λεπτομερής, σύντομη,
χωρίς κουραστικούς μονολόγους. Δυστυχώς η συμμετοχή των ακροατών ήταν κατώτερη από την αναμενόμενη, για ένα τόσο σημαντικό
πόνημα. Ας ελπίσουμε ότι το έργο του κ. Φουάτ Ντουντάρ θα φωτίσει
τις καρδιές και τις σκέψεις όλων μας.
Λ.Μ.

Δωρεές
Υπέρ των σκοπών του Νέου Κύκλου προσέφεραν:
Η κ. Ηλέκτρα Καλλιμάνη ………………………. 50 €
Η κ. Έλλη Χιλιαρχοπούλου …………………….. 50 €
Εις μνήμην Ευθυμίου Χουδαβερδή προσέφερε
Η κ. Ουρανία Ξανθοπούλου ……………………. 50 €
Εις μνήμην Μαριγώς Μαυράκη προσέφεραν υπέρ των σκοπών
του Κοσμετείου Ιδρύματος – Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη
Ο κ. Πέτρος Γκετσόπουλος ……………………. 100 €
Οι κ. Κυριακίτσα Μαυράκη, Αικατερίνη Τέσση
& Νταίζη Μωραΐτου ………………………..….. 150 €
Η κ. Λένα & ο κ. Ζήσης Μεταξάς ……………… 50 €
Μαθήματα Ρωσικής γλώσσας

Από τον Νοέμβριο μήνα ξεκίνησαν μαθήματα εκμάθησης
ρωσικής γλώσσας στο Πνευματικό μας Κέντρο.
Πληροφορίες: κ. Ηώ Δεβλέτογλου 6944 670642
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 64.64.270
www.enokon.gr ● e-mail: enokon@otenet.gr

Εκδήλωση εις μνήμην του
Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου
Η Ένωση Κωνσταντινουπολιτών από κοινού με τα
Σωματεία που τη συναπαρτίζουν, τον Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών και το Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων
εκ Τουρκίας και με τη συνεργασία των συστεγαζομένων στο
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών Σωματείων των
«Μεγαλοσχολιτών», «Ζωγραφειωτών», «Κεντρικιάδων» και
«Γαλατιανών», διοργάνωσε κι εφέτος την καθιερωμένη τελετή
στη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, Ιδρυτή
της Εκκλησίας του Βυζαντίου.
Στη φετινή εκδήλωση, χαιρετισμούς απηύθυναν προς τους
παρευρισκόμενους ο Πρόεδρος της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών Καθηγ. Ελευθέριος Φερεκύδης, καθώς και ο Πρόεδρος
του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών και της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Καθηγ. Νικόλαος Ουζούνογλου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Μεγαλοσχολιτών κ. Θεοφάνης Βασαγιώργης απηύθυνε συμβουλευτική παραίνεση στους βραβευθέντες, ενώ συντονίστρια ήταν
η Γεν. Γραμματέας της Ενώσεως κ. Αιμιλία Ξανθοπούλου.
Ο Καθηγ. της Θεολογικής
Σχολής του Παν/μίου Αθηνών
και Πρόεδρος του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας κ. Γεώρ.
Φίλιας, ως κεντρικός Ομιλητής,
ανέπτυξε το θέμα «Ο Απόστολος
Ανδρέας: Η Οικουμενικότητα της
Μορφής του ως κεντρικό θέμα
της Θρονικής Εορτής του
Οικουμενικού Πατριαρχείου».
Με χαρά βραβεύσαμε και
φέτος πληθώρα αριστούχων απόφοίτων Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής, και ήταν οι εξής:
Για το Δημοτικό: Αναστασόπουλος Νικόλαος, Δεληγιάννης Ελευθέριος, Κόλμαν Θεόδωρος, Μασούρας Θεόδωρος,
Παϊκόπουλος Μάριος, Σιβατζίογλου Ελευθερία του Αριστείδη,
Σιβατζίογλου Ελευθερία του Ερμή, Σκαρτάδος ΘεόδωροςΛάζαρος.
Για το Γυμνάσιο: Ιακωβάκη Νικόλ, Ιωαννίδου ΙφιγένειαΙωάννα, Πανταζίδη Χρυσή, Ραγκούσης Κλεάνθης.
Για το Λύκειο: Ζησίογλου Ελένη, Λυγκώνης Δημήτριος,
Μερκούρη Χριστίνα, Παπαδόπουλος Απόστολος, Σταματονικολού Χριστίνα, Σταυρακάκης Έκτορας-Ανδρέας, Φασουλής
Ραφαήλ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών
και τα Σωματεία που τη συναπαρτίζουν
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
&
Ελλήνων Υπηκόων
Απελαθέντων εκ Τουρκίας
Σας προσκαλούν
την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015
και ώρα 6.00 μ.μ.
στην καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση
κοπής της Βασιλόπιτας
που θα πραγματοποιηθεί
στην Αίθουσα «Αλέξανδρος Μαζαράκης»
του Πνευματικού Κέντρου
Κωνσταντινουπολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι
τηλ: 210 6433750)

Τα Διοικητικά Συμβούλια
Στα 19 παιδιά μας προσφέρθηκαν αναμνηστικά, και βιβλία –
με την καθοδήγηση των κ.κ. Λένας Αναπνιώτη, Αντιπροέδρου
της Ενώσεως και Ειρήνης Πρίντεζη, Κοσμήτωρ του Σωματείου
Απελαθέντων – από τους προέδρους των Σωματείων μας και
τους περήφανους και γεμάτους συγκίνηση παππούδες και
γιαγιάδες τους, μέλη των Σωματείων μας.
Την εκδήλωση ποίκιλλε η Χορωδία του Δήμου Αλίμου,
στους οποίους προσφέρθηκαν βιβλία από τις εκδόσεις του
Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών.
Μετά το τέλος στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκαν τα
καθιερωμένα γλυκά.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το
Διοικητικό
Συμβούλιο
της
Ενώσεως
Κωνσταντινουπολιτών, μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο
του συμπολίτη μας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΛΑΒΙΤΣΟΓΛΟΥ
Προέδρου του ΣΕΒΑΣΚ, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε
ομόφωνα:
1. Να εκπροσωπηθεί στην νεκρώσιμο ακολουθία
2. Να δοθεί δωρεά υπέρ των απόρων
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα
στο Ενημερωτικό μας Δελτίο.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
Ελευθέριος Φερεκύδης

Υπεύθυνος Ύλης : Ελευθέριος Φερεκύδης

Η Γεν. Γραμματέας
Αιμιλία Ξανθοπούλου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΗΚΟΩΝ
ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ
ΕΚ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τηλ : 210 6424826

e-mail : apelathentes@yahoo.gr

3ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών
«Η Πόλις των πόλεων: Η Πόλη της καρδιάς μας»
Το 3ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο στον Άλιμο, 3, 4 και 5/10/14.
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιελάμβανε σχεδόν 50 διαφορετικές
εκδηλώσεις που παρουσίασαν τα Κωνσταντινουπολίτικα σωματεία,
μέλη της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κων/πολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.)
καθώς και συνεργαζόμενοι φορείς, ενώ παράλληλη δραστηριότητα του
Φεστιβάλ ήταν η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα αίματος
των Κωνσταντινουπολιτών που δημιούργησε η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Κεντρικό θέμα του 3ου Φεστιβάλ ήταν η επέτειος από τα 50 χρόνια
από τις Απελάσεις του 1964 των Ελλήνων της Πόλης, που απετέλεσαν
και τον κύριο σταθμό εκρίζωσής τους από την πατρογονική τους εστία.
Η προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι απελάσεις Ελλήνων υπηκόων
από την Τουρκία το 1964» που περιγράφει την πορεία ξεριζωμού του
Κωνσταντινουπολίτικου Ελληνισμού από τις αλησμόνητες πατρίδες,
συγκίνησε το πολυπληθές κοινό, τόσο στην κατάμεστη αίθουσα
συνεδριάσεων, όσο και στον εξωτερικό χώρο, όπου έγινε και δεύτερη
αναμετάδοσή του.
Το ντοκιμαντέρ προλόγισε ο σκηνοθέτης της «Πολίτικης Κουζίνας»
Τ. Μπουλμέτης, ενώ ο Πρόεδρος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. καθηγητής Ν. Ουζούνογλου μίλησε για την ευρύτερη στρατηγική της Τουρκίας η οποία
κορυφώθηκε με τις απελάσεις του 1964. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί
προσφορά του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας.
Μια περιπλάνηση στον μυστηριακό κόσμο των μυρίπνοων βοτάνων
και των λοιπών υλικών σύστασης του Αγίου Μύρου μας έκανε ο
Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης «Άγιος Νικόλαος» σε συνεργασία με
τον μυρεψό του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
φαρμακοποιό κ. Ι. Κωνσταντινίδη.
Επίσης παρουσιάστηκε το Ιστορικό Πανόραμα της Κωνσταντινούπολης, το οποίο ήταν μια σύντομη, περιεκτική και ιστορικά ακριβής
περιπλάνηση στην πορεία της Κωνσταντινούπολης από την ίδρυσή της,
μέχρι το 1974, από την ομάδα των Γ. Αναπνιώτη, Κ. Μαζοκόπου, Δρ
Αιμ. Ξανθοπούλου, Π. Παρασκευοπούλου και Δ. Τσουκάτο.
Ακόμη υπήρχαν πολλές δραστηριότητες ειδικά για τα παιδιά:
δημιουργική απασχόληση από τις εκλεκτές ζωγράφους, Γεύσω Παπαδάκη, Ελένη Ταπτά και Έλλη Μέλη, μουσικοκινητική δραματοποίηση
από τη Μάρω Θεοδωράκη και την ομάδα της, παραμύθια από την
Ρεβέκκα Θωμάογλου, παιδότοπος από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.
Το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων συγκέντρωσαν οι εξαιρετικές
επιδείξεις των πρωταθλητριών ομάδων πινγκ-πονγκ Α.Σ. Πέρα και Α.Ο.
Ταταύλα, όπως και οι συναντήσεις των παλαιμάχων του Μπάσκετ, ενώ
οι αγώνες ανώμαλου δρόμου που διοργανώθηκαν από το Σύλλογο
Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών (ΣΕΒΑΣΚ) είχαν
μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία.
Σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου λειτούργησαν εκθέσεις με πολύ
ενδιαφέροντα θέματα, όπως το Θέατρο στο Μέγα Ρεύμα, από την
Αδελφότητα Μεγάλου Ρεύματος «Ο Ταξιάρχης», «Τα επαγγέλματα που
χάθηκαν» του Α. Κωνσταντινίδη, η έκθεση τεκμηρίων από την
πολιτιστική παρακαταθήκη του Ελληνισμού της Πόλης, του Συλλόγου
Κωνσταντινουπολιτών, η έκθεση φωτογραφίας της Ένωσης Λεοντείου
Λυκείου με θέμα «Με τα μάτια του γείτονα» καθώς και εκθέσεις
φωτογραφίας της Λέσχης Φωτογραφίας του ΝΚΚ, του ΣΕΒΑΣΚ, του
Συνδέσμου Γαλατά, των σχολικών συνδέσμων, του Α.Σ. Πέρα,.
Ακόμη, μικρούς και μεγάλους, εντυπωσίασε η έκθεση του Σωματείου
Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας, με χειροποίητες
κούκλες της Ειρήνης Πρίντεζη με θέμα: «Τα επαγγέλματα που
απαγορεύτηκαν από το τουρκικό κράτος το 1932», όπως και έκθεση
ζωγραφικής της Καίτης Μπάχλα.
Επίσης στο 3ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών προβλήθηκε το
βίντεο με τίτλο: «Τα παιδιά ζωντανεύουν τις αναμνήσεις τους» το οποίο
δημιουργήθηκε από το Σύλλογο Πριγκηπιανών «Αγ.Γεώργιος ο
Κουδουνάς» και τα παιδιά που αφηγήθηκαν όσα άκουσαν από τους
Κωνσταντινουπολίτες παππούδες τους.
Πολύ ενδιαφέρουσες και εύστοχες ήταν οι παρουσιάσεις που έλαβαν
χώρα στο 3ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών: οι μαθητές τις Ελληνικής

Υπεύθυνος Ύλης : Δημήτρης Τσουκάτος

Παιδείας παρουσίασαν το Ιερόν Παλάτιον της Κωνσταντινουπόλεως, ο
Α.Ο. Ταταύλα παρουσίασε αφιέρωμα στη συνοικία των Ταταούλων, οι
μαθητές της σχολής Μωραΐτη και του Κολλεγίου Αθηνών Ψυχικού τις
ομιλίες τους στα μαθητικά συνέδρια που διεξήχθησαν στο Ζωγράφειο
Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως. Με τον τίτλο «Στη μακρινή βασιλεύουσα
τα ρόδα ματώνουν» εντυπωσίασε η παρουσίαση των Σχολικών Συνδέσμων που περιελάμβανε ποίηση, εικόνα και μουσική, ενώ απήγγειλαν οι
ηθοποιοί: Κ. Γέρου, Α. Μαρκοπούλου, Θ. Πάνου, Λ. Παπαληγούρα –
και ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών παρουσίασε, το άγνωστο για
πολλούς, ταξίδι του Le Corbusier στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές
του 20ου αιώνα.
Το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Περαμίων Κυζικηνών Νέας
Περάμου Αττικής, ξεσήκωσε τους επισκέπτες, ενώ στη συνέχεια
ακολούθησε η ενότητα «Ρωμέικοι αντίλαλοι της Πόλης» που
περιελάμβανε την παρουσίαση από τον Ν. Παπαδόπουλο, της
συνεισφοράς των Ρωμιών συνθετών στην εξέλιξη της κλασσικής
Οθωμανικής μουσικής, καθώς και συναυλία. Η βραδιά έληξε με την
βράβευση από την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. του ιστορικού ζεύγους Γ. Ν. Σαραγούδα
για τη συμβολή τους στη διάδοση της παραδοσιακής μουσικής της
Πόλης.
Στο 3ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών ιδιαίτερη σημασία είχε η
συμμετοχή σημαντικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών από
τον ελλαδικό χώρο, που έχουν συνεργαστεί με τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της Πόλης ή τους Φίλους της Μεγάλης του Γένους Σχολής,
όπως είναι τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, η Ελληνική Παιδεία, η Σχολή
Μωραΐτη, το Κολλέγιο Αθηνών Ψυχικού, η Ένωση Αποφοίτων
Λεόντειου, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και ο Όμιλος Σκράμπλ.
Το τριήμερο Φεστιβάλ έληξε με το μουσικοχορευτικό θεατρικό
δρώμενο «Εκεί που σμίγει η Δύση με την Ανατολή» το οποίο πραγματοποιήθηκε χάρη στην εξαιρετική προσφορά πολλών συντελεστών: της
χορωδίας «Η Αρμονία», της θεατρικής ομάδας «Ελένη Χαλκούση» του
Μορφωτικού Συνδέσμου Μακροχωρίου, του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως, του χορευτικού τμήματος του
Συλλόγου Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος Κουδουνάς», του χορευτικού
τμήματος του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, καθώς και ομάδων ή
ατόμων που με τα ιδιαίτερα χαρίσματα τους συνεισέφεραν σε ένα
ευχάριστο θέαμα.
Εξαιρετικά θετική ανταπόκριση βρήκε η διαδραστική ενότητα «Πόλη
της Καρδιάς μας» με προσωπικές φωτογραφίες που προτάθηκε από την
οργανωτική ομάδα του 3ου Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών και
υλοποιήθηκε από τη λέσχη φωτογραφίας Ν.Κ.Κ. Είναι χαρακτηριστικό
το γεγονός ότι η προβολή αυτή όταν ανέβηκε στο διαδίκτυο τις ημέρες,
20 - 24 Οκτωβρίου 2014 έπαιξε σε 1885 (!) διαφορετικούς χρήστες σε
36 προωθήσεις ως συνημμένο μέσω facebook.
Κλείνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι η διοργάνωση του 3ου
Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε χάρη στην συγκινητική, εθελοντική
προσφορά και εργασία συμπολιτών μας Κωνσταντινουπολιτών, οι
οποίοι προετοίμασαν αυτό το Φεστιβάλ, μέσα σε αυτήν τη δύσκολη
για όλους μας περίοδο, την οποία διανύουμε. Τους αξίζουν
Συγχαρητήρια !
Ε. Φερεκύδου

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων
Απελαθέντων εκ Τουρκίας, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του
αείμνηστου
ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ
επί σειρά ετών μέλους του Δ.Σ., συνήλθε και αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκπροσωπηθεί στην νεκρώσιμο ακολουθία
2. Να σταλεί συλλυπητήριος επιστολή στην οικογένεια του
εκλιπόντος
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο Ενημερωτικό μας
Δελτίο.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Διονύσιος Αγγελόπουλος
Πέτρος Τσουκάτος

