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Παρουσίαση βιβλίου
Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών ενώπιον εκλεκτού ακροατηρίου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του
Γιάννη Αρνόπουλου, Μια Ζωή σε Τρεις Πατρίδες, Έκδοση του Νέου
Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών .
Ο πρώτος από τους ομιλητές, ο κος Ιωάννης Σταμίρης (Καθηγ. Παν/μίου
Αθηνών) προέβη σε μια εμπεριστατωμένη και ιδιαίτερα αναλυτική ψυχογραφία τόσο του συγγραφέα του βιβλίου, Γιάννη Αρνόπουλου, όσο και των
προσώπων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη ζωή του, καθώς το έργο
είναι μια αυτοβιογραφία. Επεσήμανε ιδιαίτερα τη δράση του συγγραφέα στην
εφηβεία και τα νεανικά του χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, παρουσιάζοντας
τα γεγονότα και τα ιστορικά συμβάντα που σημάδεψαν τη ζωή του Γ.
Αρνόπουλου και τα αίτια που τον ανάγκασαν να φύγει κρυφά από τη γενέτειρά
του. Οι περιπέτειες και οι δυσκολίες της φυγής συνδυασμένες με την ψυχική
δύναμη του νεαρού της ηλικίας του, του έδωσαν την δυνατότητα για ένα νέο
ξεκίνημα στην Αθήνα, που θεώρησε δεύτερη του πατρίδα, όπου όμως και εκεί
τον βρήκαν νέα ιστορικά γεγονότα, όπως η Κατοχή και ο Εμφύλιος,
σημαδεύοντας για μια ακόμα φορά τόσο την προσωπικότητά του όσο και τη
ζωή του. Ο Γ. Αρνόπουλος μέσα σε αυτά τα ταραγμένα χρόνια δεν έδωσε μόνο
έναν αγώνα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά συμμετείχε και στον αγώνα επιβίωσης
των συνανθρώπων του βοηθώντας με όποιον τρόπο μπορούσε. Και ενώ η
καθημερινότητά του, αν και γεμάτη δυσκολίες, έμπαινε σταδιακά σε μια τάξη,
μια πρόσκληση από την αδελφή του, που βρισκόταν στον Καναδά, του έδωσε
την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Η τρίτη του πατρίδα ο Καναδάς, του
επιφύλασσε άλλες δυσκολίες και αγώνες προσαρμογής. Οι νοοτροπίες της εκεί
κοινωνίας και ο ευαίσθητος χαρακτήρας του δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο
τη ζωή του. Η δικαίωσή του όμως, όπως αναφέρει ο Γ. Αρνόπουλος στο έργο
του, ήλθε με την καταξίωση και αποκατάσταση των δύο παιδιών του. Ο κος
Σταμίρης χαρακτηριστικά τόνισε πως ο Γ. Αρνόπουλος ήταν ένας «καλός
άνθρωπος» με όλη τη σημασία της λέξης, καθώς και πολύ ευαίσθητος, γι’ αυτό
πολλές φορές δεν έδρασε δυναμικά και ανάλογα προς το συμφέρον του,
αντίθετα παρασύρθηκε από το ρεύμα και τις καταστάσεις της εποχής του.
Η δεύτερη ομιλήτρια κα Αιμιλία Ξανθοπούλου (τ. Επιστημ. Συνεργάτης
Παν/μίου Αθηνών) αναφέρθηκε στον αγώνα επιβίωσης των ανθρώπων μέσα
στο ιστορικό γίγνεσθαι, στην αντιμετώπιση καταστάσεων που πολλές φορές
βρίσκονται και διαμορφώνονται έξω από την προσωπική τους θέληση. Ο
Γιάννης Αρνόπουλος υπήρξε ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρώπινης ύπαρξης
που αγωνίζεται όχι μόνο για απλή επιβίωση αλλά και για την αξιοπρέπεια της
ζωής. Η οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα είναι ο σκοπός της
ύπαρξής του και ο τελικός στόχος του αγώνα του. Η περιγραφή ιστορικών
γεγονότων συνδυάζεται άριστα με τις προσωπικές περιπέτειες στο έργο του Γ.
Αρνόπουλου, σκιαγραφώντας πρόσωπα και συμβάντα αλληλένδετα μέσα στη
ροή της ανθρώπινης ύπαρξής του.
Ο τρίτος ομιλητής κος Νικόλαος Ουζούνογλου (Καθηγ. Εθν. Μετσόβιου
Πολυτεχνείου) αναφέρθηκε στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής που έζησε ο
Γιάννης Αρνόπουλος τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Αθήνα.
Ανέλυσε την προσωπικότητα της Χαλιντέ Εντίπ Αντίβαρ, με τον αδελφό της
οποίας είχε μπλέξει ο συγγραφέας, και επεσήμανε τόσο την πολιτική όσο και τη
συγγραφική της δράση.
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Διανομή Πασχαλινού δέματος
Τη Μεγ. Τρίτη, 7 Απριλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Κυριών
του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών στην έδρα του η καθιερωμένη διανομή
του Πασχαλινού 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 στο επόμενο Ενημερωτικό μας Δελτίο.

Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
στις 27 Απριλίου 2015 Δευτέρα και ώρα 7.00 μμ.
στο Πνευματικό Κέντρο Κων/πολιτών
(Δ. Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι)

παρουσιάζει το έργο του

Κώστα Βαλέτα
(συγγραφέα -κριτικού-δημοσιογράφου)

«Δύο διαμάντια του Κωνσταντινουπολίτικου θεάτρου
Χουρμούζης και Μισιέ Κοζή του Βυζάντιου Χατζηασλάνη»
Αποσπάσματα από το έργο θα διαβάσει
η ηθοποιός Αγράμπελη Κινή
Y Z
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
σε συνεργασία με την
Εταιρεία Μελέτης της Καθ’ Ημάς Ανατολής
στις 16 Μαΐου 2015 Σάββατο
στο Καστρίτσειο Μουσείο
(Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη)

διοργανώνουν ημερίδα με θέμα
«Το Βυζάντιο και η Καθ’ Ημάς Ανατολή»
(Αναλυτικό Πρόγραμμα με ομιλητές και εισηγήσεις
θα ανακοινωθούν προσεχώς από την ιστοσελίδα www.enokon.gr)

Τήνος 12/6-14/6/2015
Τρεις μέρες στο νησί της Τήνου
Για να ανάψουμε το κερί μας στη Μεγαλόχαρη
να γνωρίσουμε τους μεγάλους Τηνιακούς καλλιτέχνες-γλύπτες
και την μαρμαρογλυπτική παράδοση, να επισκεφτούμε τα
μουσεία της όπως το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και το Μουσείο
Γιαννούλη Χαλεπά και να γνωρίσουμε τα όμορφα χωριά
με τους περιστεριώνες.
Αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.enokon.gr
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής
Λένα Αναπνιώτη : 6972 889795
Ηώ Δεβλέτογλου : 6944 670642

Ανοιξιάτικο BAZAAR
Πέμπτη 7 έως Σάββατο 9 Μαΐου 2015
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
διοργανώνει BAZAAR
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι)

Νέοι δημιουργοί παρουσιάζουν τα χειροποίητα έργα τους
Η εκδήλωση γίνεται για την οικονομική στήριξη
συνανθρώπων μας
Ώρες λειτουργίας:
Πέμπτη – Παρασκευή 11:00 – 21:00
Σάββατο 11:00 – 17:00
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ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Τη Δευτέρα 22/12/14 πραγματοποιήθηκε, από το Τμήμα Κυριών του Νέου
Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών στην έδρα του, η καθιερωμένη διανομή
του Χριστουγεννιάτικου δέματος και χρηματικού ποσού σε 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 Αριστέα, Πιαλόπουλος Ανέστης
Από 250 € : Βαφειάδης Παύλος, Χρηστίδης Χαρίλαος
Από 200 € : Σύλλογος Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων
Κων/πόλεως
Από 150 € : Πελαργός Κατασκευαστική Ο.Ε
Από 120 € : Σαρίδης Κων/νος
Από 100 € : Μιτέκο Κυβέλη, Σιμοτόπουλος Ανέστης, Λούντος Κων/νος,
Λαπατά Δέσποινα, Βαφείδης Σωτήριος Αναστ., Τζούρη Δέσποινα,
Βαξεβανοπούλου Σοφία, Πανταζίδης Χρήστος
Από 80 € : Καρακατσάνη Αγάπη
Από 60 € : Κωνσταντινίδης, Ασλάνογλου Λεωνίδας- Δέσποινα
Από 50 € : Παναγιωτοπούλου Κων/να, Κόντζογλου Ισμήνη, Δεϊρμεντζόγλου
Ρέα, Παναγιωτίδης Νικόλαος – Ελένη, Τσοπάνογλου Χρήστος, Αδάμ
Ελευθέριος, Ιωαννίδης Ερμής, Παπαδόπουλος Περικλής, Θεοφανοπούλου
Μαρίνα, Μάργας Χρήστος, Ιωαννίδου Ευαγγελία, Κατρανίδης Ιωάννης,
Θωϊδου Σοφία, Κρητικός Αντώνης, Καπισίζογλου, Γιαλελή Σοφία, Ανώνυμος,
Χρηστίδου Εφη, Ανδρεάδη Ιωάννα, Αναστασιάδου Ρένα, Ευαγγελινός
Κων/νος, Ανδρούτσου Μαρία, Αρρωστίδης Αβραάμ, Ανώνυμος, Συμεωνίδης
Χρυσολέων, Ξανθόπουλος Κων/νος, Χατζέτογλου Γιώργος, Παπαμανωλάκης
Σταμάτης, Παρασκευοπούλου Πόπη, Εγγονοπούλου Βασιλική, Κυμπρίτης
Ιωάννης, Χαλιωρή Λιλή, Βλαστός Στυλιανός, Χιδίρογλου Αντώνης, Ιπεκτσή
Δώρα.
Από 45 € : Ινεπέκογλου Χρήστος
Από 40 € : Μιχαηλίδου Ναταλία, Κακούρης Τηλέμαχος
Από 30 € : Κέρν Ελλη, Ευθυμιάδης Ευθύμης, Σακκοπούλου Μαρίνα,
Κοσμίδου, Τίλου Αικατερίνη, Βλαχοπούλου Ευανθία, Αϊβάτογλου Ελένη,
Ρεσσόπουλος Ηρακλής, Καλαϊτζή Ελένη, Τσιριγώτης Αλέξανδρος,
Ταμπούρογλου Νικ. – Ζωή, Μεϊντάνη Ελένη, Βιδάλη Αννα.
Από 25 € : Σεραφειμόπουλος Μιχάλης, Ευθ. Τσομπάνογλου, Ανδριώτη Μαρία,
Πετροπουλέα Φωτεινή, Ανώνυμη
Από 20 € : Μιχαηλίδης Δημ., Μαυρόπουλος Ηλίας, Γιουβάνογλου Κων/νος,
Σεβαστίδου Ολγα, Γαραζανάκης Στάθης, Ντουγιουντζόγλου Κοσμάς, Βιτάλη
Βίλμα, Αθανασιάδου Ιρις, Κάπρη Ευδοξία, Μπαλής Νικόλαος, Μήλας
Ακύλλας, Σταμάτη Κική, Μακρίδης Γιώργος, Χατζάτογλου Νίκη
Από 15 € : Δούλου Χριστίνα
Από 10 € : Καλαβρία Αννα, Ραγκούση Αννα, Κόγια Ολγα, Καλαμάρη Ευανθία,
Κρυστάλλη Ευανθία, Χατζάρα Τασία, Αλεπού Ευαγγελία
Από 5 €: Κωνσταντινίδου Μέλπω
Για τον εμπλουτισμό του Χριστουγεννιάτικου δέματος προσέφεραν:
Coca Cola 3Ε Hellas, Ι. & Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε, Μύλοι Λούλη αλεύρι,
Ανώνυμος ρύζι και όσπρια, Εταιρία Agrino ρύζι, κ. Αντωνιάδου διάφορα
τρόφιμα.
Προσφορά εις μνήμην Φιλολάου Χρηστίδη : Χαλιωρή Λιλή 50 €
ΚΟΣΜΕΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ - Δωρεές υπέρ των σκοπών του Ιδρύματος
«Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» στη μνήμη Ειρήνης Κουμάκη :
Π. Κιουρούκογλου 100 €, Μ. Τσουνάκη 50 €, Ο. Παναγιωτόπουλος 50 €,
Ανώνυμος 50 €, Γ. Παγόπουλος 50 €, Σ. Βανικιώτης 50 €, Λ. Κουμάκης 50 €,
Μ. Βιτσαρόπουλος 50 €, Ε. Κιουρούκογλου 50 €, Μ. Παναγιωτοπούλου 50 €,
οικ. Κων/νου Κιουρούκογλου 20 €, Μ. Λημνίδου 20 €, Ε. Φερεκύδης 20 €.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ : Ν. Ουζούνογλου

.
ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»
Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4223/2014 που προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των δικαιωμάτων στα ακίνητα των
φυσικών ή νομικών προσώπων για τα οποία υφίσταται απαγόρευση
οποιασδήποτε χρήσης, καταθέσαμε στις 16 Ιανουαρίου στην Εφορία
αίτηση με την οποία αιτούμεθα την απαλλαγή του Συνεταιρισμού μας
από τον ΕΝΦΙΑ.
Ταυτόχρονα καταθέσαμε και τροποποιητική του Ε9 στην οποία
αναφέρουμε ότι η έκτασή μας είναι αγροτεμάχιο και όχι χώρος
στάθμευσης και έκθεσης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ» Σ.Π.Ε. στην ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 και ώρα 6:30 μ.μ.
στην έδρα του Συνεταιρισμού, Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
χωρίς άλλη πρόσκληση στις 16 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 6:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.
Σε περίπτωση, δε, μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση στις 23 Μαρτίου 2015 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια
διάταξη και θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη προσέλθουν.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1) Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2) Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Υποβολή Ισολογισμού έτους 2014.
4) Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου.
5) Έγκριση Ισολογισμού 2014, των Πεπραγμένων του Διοικητικού
και Εποπτικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη.
6) Ανακοινώσεις και προτάσεις.
Αθήνα Φεβρουάριος 2015
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματεύς
Κων/νος Καμινάρης
Φερενίκη Οικονομίδου
Σημειώνεται ότι η εκπροσώπηση συνεταίρου στην Γενική Συνέλευση
γίνεται μόνο με συμβολαιογραφική εξουσιοδότηση και δεν επιτρέπεται
από ένα άτομο η εκπροσώπηση περισσοτέρων του ενός Συνεταίρων.
E D
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.
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Επίσης ο κος Ουζούνογλου επεσήμανε το γεγονός της ανταλλαγής των ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας, σταθμός που
σημάδεψε και τη ζωή και των Ρωμιών της Πόλης. Ο Γ.
Αρνόπουλος, αν και δεν συμπεριλαμβανόταν στους ανταλλάξιμους πολίτες, επωφελήθηκε από το μέτρο αυτό με μια ταυτότητα
ξένη για να αποφύγει τυχόν σύλληψή του στην Τουρκία μια και
είχε την ατυχία και την απερισκεψία να μπλέξει με ύποπτες
δράσεις κάποιων Τούρκων. Διέφυγε στην Ελλάδα με το
διαβατήριο κάποιου θανόντα συγγενή του, ο οποίος συμπεριλαμβανόταν στη λίστα των ανταλλάξιμων. Η εποχή που έζησε ο
Γ. Αρνόπουλος σε τρεις διαφορετικές πατρίδες είχε σημαντικές
ιδιαιτερότητες. Η Κατοχή και ο Εμφύλιος, που έζησε ο
Αρνόπουλος στην Αθήνα ήταν ξεχωριστά γεγονότα για την
ανθρωπότητα ολόκληρη.
Τέλος η κα Χάρις Συμεωνίδου (τ. Δ/ντρια Ερευνών ΕΚΚΕ)
διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο του Γ. Αρνόπουλου, κάνοντας παράλληλα και σχετικά σχόλια.
Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με κρασάκι που πρόσφερε η
οικογένεια του συγγραφέα και τα πηγαδάκια συζήτησης που
δημιουργήθηκαν έξω από την αίθουσα του 1ου ορόφου του
Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών, εξέφραζαν το
ενδιαφέρον και τη μέθεξη του ακροατηρίου στο αυτοβιογραφικό
έργο ενός Κωνσταντινουπολίτη συγγραφέα, που η πορεία της ζωής
και οι αγώνες επιβίωσης και προσαρμογής του, αντιπροσώπευαν
ένα μεγάλο μέρος των συμπατριωτών του, οι οποίοι ξεριζώθηκαν
από τη γενέτειρά τους.

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

Κοπή της Βασιλόπιτας
Η καθιερωμένη ετήσια γιορτή της «Κοπής της Βασιλόπιτας» έγινε και φέτος, με μεγάλη επιτυχία, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Αλέξανδρος
Μαζαράκης» του Πνευματικού μας Κέντρου, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου ε.ε.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών Καθηγ. ΩΡΛ κ.
Ελευθέριος Φερεκύδης, ο Πρόεδρος του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών Καθηγ. ΕΜΠ κ.
Νικόλαος Ουζούνογλου, καθώς και τα μέλη των Δ.Σ. του Νέου Κύκλου και του Σωματείου Ελλήνων
Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας, το οποίο, λόγω ασθενείας του Προέδρου κ. Διονυσίου
Αγγελόπουλου εκπροσώπησε η συντονίστρια της εκδήλωσης και Κοσμήτωρ του Σωματείου κ.
Ειρήνη Πρίντεζη.
Επίσης, την τελετή ευλόγησαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Κλήμης ως εκπρόσωπος
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Α΄, ο Πρωτοπρεσβύτερος π.
Δημήτριος ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ.
Ιερωνύμου, ενώ τίμησαν με την παρουσία τους ο πρ. Νομάρχης 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 μας.
Η εκδήλωση άρχισε με το καλωσόρισμα της συντονίστριας, ενώ στη συνέχεια ο Πρόεδρος της
Ενώσεως κ. Ελ. Φερεκύδης απηύθυνε χαιρετισμό και αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις των Σωματείων μας.
Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. κ. Νικ. Ουζούνογλου.
Δεν έλειψαν και φέτος οι χαρούμενες φωνές των παιδιών και εγγονών μελών των σωματείων, που
έψαλαν τα κάλαντα και έδωσαν νότα «φρεσκάδας» στη γιορτή. Σε όλα τα παιδιά μας προσφέρθηκε ένα
αναμνηστικό δώρο.
Το κόψιμο της πίτας έγινε από τον Πρόεδρο της Ένωσης
και η τυχερή της βραδιάς, που της έπεσε το φλουρί, ήταν η κ.
Φ. Ψάλτη, εκπρόσωπος του Τμήματος Κυριών του Νέου
Κύκλου.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, έγινε και η βράβευση του
τυπογράφου-εκδότη κ. Διαμαντή Αρβανιτίδη, για την
προσφορά του προς την Ένωση και τα Σωματεία της, η οποία είναι η έκδοση του τριμηνιαίου
Ενημερωτικού Δελτίου που αποστέλλεται στα μέλη τους και η έκδοση βιβλίων του Νέου Κύκλου
Κωνσταντινουπολιτών.
Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι τη λαχειοφόρο αγορά, η οποία εμπλουτίστηκε με
προσφορές μελών και φίλων μας, πραγματοποίησε η Αντιπρόεδρος του Νέου Κύκλου
Κωνσταντινουπολιτών κ. Λένα Αναπνιώτη.
Και το κλίμα της γιορτής έγινε ακόμη πιο χαρούμενο με τα
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
παραδοσιακά τραγούδια που απέδωσε με τη μελωδική φωνή
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
της η Ροδή Τομουρτζουκγκιούλ, συνοδευόμενη από κανονάκι
ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ
και ούτι.
Συγκέντρωση Τροφίμων
Η βραδιά έκλεισε με χορούς και τραγούδια από όλους τους
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
παρευρισκόμενους.
Καλή Χρονιά
Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης
Λίτσα Ξανθοπούλου
«ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ»,
που υλοποιεί η Οι.Ομ.Κω. μαζί με τα Μέλη Σωματεία της
από τις αρχές του 2014
για να υποστηριχθούν οι οικονομικά αδύνατοι συμπολίτες μας,
διοργανώνεται την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015
στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
(Δημ. Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι)
σπονδυλωτή προβολή ταινιών με έναρξη την ώρα 3:00 μ.μ.

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι η συγκέντρωση τροφίμων
που θα διανεμηθούν το Πάσχα στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
Η συμβολή όλων μας είναι πολύ σημαντική.
Σας καλούμε όλους λοιπόν να συμβάλετε σε αυτή την προσπάθεια,
αντί εισιτηρίου προσφέροντας τρόφιμα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
3.00 μ.μ. «ΑΜΕΡΙΚΑ-ΑΜΕΡΙΚΑ» η θρυλική ταινία
του Καππαδόκη Ηλία Καζάν
5.45 μ.μ. «Ρώτα την Καρδιά σου» του Yusuf Kurçuneli το Δράμα των Κρυπτοχριστιανών
7.45 μ.μ. «Η Εξορία» του Erol Özlevi –
οι Απελάσεις Κωνσταντινουπολιτών το 1964.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο της
αείμνηστης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ – ΦΕΡΕΚΥΔΟΥ
αδελφής του Προέδρου της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών Καθηγ. ΩΡΛ Ελευθερίου Φερεκύδη, συνήλθε
εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα :
1. Να εκπροσωπηθεί στη νεκρώσιμο ακολουθία
2. Να σταλεί συλλυπητήριος επιστολή στην οικογένεια της
εκλιπούσης
3. Να διατεθεί το ποσό των 150 € υπέρ του Κοσμετείου
Ιδρύματος
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο Ενημερωτικό
Δελτίο και στην εφημερίδα «Ο Πολίτης».
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015
Η Αντιπρόεδρος
Λένα Αναπνιώτη

Η Γεν. Γραμματέας
Αιμιλία Ξανθοπούλου

Υπεύθυνος Ύλης : Ελευθέριος Φερεκύδης

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΗΚΟΩΝ
ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ
ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τηλ : 210 6424826

e-mail : apelathentes@yahoo.gr

Παιδική αποκριάτικη γιορτή του Σωματείου Απελαθέντων
Σε ένα υπέροχο αποκριάτικο ξεφάντωμα είχαν τη χαρά να συμμετάσχουν στις 8
Φεβρουαρίου λιλιπούτειοι Κωνσταντινουπολίτες με τους γονείς τους, τις γιαγιάδες και
τους παππούδες τους. Το Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ
Τουρκίας μετά την επιτυχημένη εκδήλωση που διοργάνωσε τα Χριστούγεννα, έδωσε
και πάλι χαρά στα παιδάκια και τα εγγονάκια μας με μια γιορτούλα που ξεπέρασε την
προηγούμενη.
Πήρα λοιπόν τα μασκαρεμένα εγγονάκια μου, το μικρό «πιγκουίνο» και τη μικρή
«Σπάιντερμαν» και πήγαμε στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών.
Στην είσοδο μας περίμενε ένας πανέμορφος
πιερότος, με την μαυρόασπρη στολή του, με τον
σκούφο του το μαύρο και πον-πον στο πλάι και με
την κόκκινη αστραφτερή πέτρα στη μέση. Καθόταν
πάνω σε καρέκλα καλυμμένη με μεταξωτό κόκκινο
ύφασμα, κρατούσε στο χέρι του μια μάσκα, πίσω του
είχε πολύχρωμα μπαλόνια και μας ευχόταν Καλές
Αποκριές!
(δημιουργία
και
προσφορά
της
κας Ειρήνης Πρίντεζη)
Ανεβαίνοντας στον 6ο όροφο μας υποδέχτηκαν
τα γέλια κι οι χαρούμενες παιδικές φωνές σε μια
αίθουσα που ήταν στολισμένη με μάσκες, γιρλάντες,
χρωματιστές κορδέλες, μπαλόνια και πολλή μουσική!
Το τραπέζι στολισμένο και γεμάτο με κάθε λογής καλούδια γλυκά και αλμυρά: κέικ
σκέτο αλλά και με σοκολάτα, σαλάμι γλυκό, χαλβάς πολίτικος, τυροπιτάκια, χυμοί κ.α.
Την εκδήλωση άνοιξε η κα Πρίντεζη η οποία, αφού καλωσόρισε μικρούς και
μεγάλους, μας διάβασε το ποιηματάκι για την κυρά - Σαρακοστή που ήταν
ζωγραφισμένη με τα εφτά της πόδια και χωρίς στόμα.
Για ακόμη μία φορά μας συνεπήρε με την απολαυστική της αφήγηση που έκανε
αφιλοκερδώς η - πάντα πρόθυμη - παραμυθού Ρεβέκκα Θωμάογλου που είχε ντυθεί
κοπέλα του ’50. Αμέσως μετά μαζί με τα παιδάκια αρχίσαμε να χρωματίζουμε τους
κλόουν, τους αρλεκίνους, τις νεράιδες, να φτιάχνουμε μάσκες που στολίσαμε με
χρυσόσκονη και πολύχρωμα μοτιφάκια.
Έπειτα ήρθε η ώρα για τα εδέσματα που έγιναν ανάρπαστα από τους μικρούς
«μασκαράδες». Όσο για εμάς, τους μεγάλους, χαιρόμασταν όπως τότε που ήμασταν
παιδιά στην Πόλη και ντυνόμασταν κάθε Αποκριά για να πάμε με τους γονείς μας
στο Μπακλαχωράνι στον Άγιο Δημήτρη στα Ταταύλα.
Πάντως οι εκπλήξεις δεν είχαν
τελειωμό! Λίγο αργότερα εμφανίστηκε το γαϊτανάκι με 23 πολύχρωμες κορδέλες δεμένες στο
κοντάρι. Μικροί και μεγάλοι πήραν
από μια κορδέλα και άρχισαν να
χορεύουν υπό τον ήχο της παραδοσιακής μουσικής και να γυρίζουν
γύρω - γύρω μέχρι να μπλεχτούν οι
κορδέλες και στην συνέχεια αντίστροφα για να τις ξεμπλέξουν! Τα
γέλια, οι χοροί και το παιχνίδι
κράτησαν πολλή ώρα, μέχρι που κουραστήκαμε.
Για την επιτυχία της εκδήλωσης ιδιαίτερα πρέπει να ευχαριστήσουμε για τη
χορηγία του τον συμπαθέστατο φαρμακοποιό συμπατριώτη μας κ. Φώτη Γιαννακάκη,
μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Απελαθέντων. Επίσης την κοσμήτορα του Συλλόγου κα
Ειρήνη Πρίντεζη - Φράγκου και την κα Μαρία Καραϊσκου, γραμματέα, που με πολλή
δουλειά τα κατάφεραν και πάλι.
Φεύγοντας από την εκδήλωση τα παιδιά ήταν χαρούμενα κι εμείς συγκινημένοι,
φορτωμένοι με την κυρά - Σαρακοστή, μάσκες και μπαλόνια.
Είναι πολύ ευχάριστο να έρχονται τόσα πολλά παιδιά, τα περισσότερα γόνοι
Κωνσταντινουπολιτών, να γνωρίζουν το χώρο, τα έθιμα και τον τρόπο διασκέδασης
των γονιών και των παππούδων τους. Να γνωρίζονται μεταξύ τους για να μπορέσουν
σε λίγα χρόνια να αναλάβουν τα σκήπτρα από εμάς τους μεγαλύτερους. Να μην
αφήσουμε να χαθεί ότι φτιάξαμε τόσα χρόνια με κόπο εδώ, ερχόμενοι από τη
γενέτειρα μας. Μπορεί να μας έδιωξαν αλλά θα κουβαλάμε πάντα τον πολιτισμό και
την ομορφιά της Πόλης μέσα μας. Αυτό πρέπει να γίνει σκοπός κάθε Πολίτη και
Πολίτισσας πατέρα, παππού, μητέρας και γιαγιάς: να μεταλαμπαδεύσει στους
απόγονους, από τα τρυφερά κιόλας χρόνια, τι ήταν η Πόλη και να μην την ξεχάσει
ποτέ.
Περιμένουμε λοιπόν νέες εκδηλώσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του
στόχου αυτού.
Μια γιαγιά

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων
Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας, μόλις πληροφορήθηκε
το θάνατο της αείμνηστης

ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΟΥΜΑΚΗ
μητέρας του επί σειρά ετών μέλους του Δ.Σ. Λεωνίδα
Κουμάκη, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκπροσωπηθεί στην νεκρώσιμο ακολουθία
2. Να σταλεί συλλυπητήριος επιστολή στην οικογένεια της
εκλιπούσης
3. Να διατεθεί το ποσό των 300 € υπέρ των απόρων του
Σωματείου
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο Ενημερωτικό
μας Δελτίο και στην εφημερίδα «Ο Πολίτης».
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος
Διονύσιος Αγγελόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Πέτρος Τσουκάτος

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων
Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας, μόλις πληροφορήθηκε
το θάνατο της αείμνηστης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ - ΦΕΡΕΚΥΔΟΥ
αδελφής του πρ. Προέδρου του Σωματείου Απελαθέντων και
νυν Προέδρου της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών Καθηγ.
ΩΡΛ Ελευθέριου Φερεκύδη, συνήλθε εκτάκτως και
αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκπροσωπηθεί στην νεκρώσιμο ακολουθία
2. Να σταλεί συλλυπητήριος επιστολή στην οικογένεια της
εκλιπούσης
3. Να διατεθεί το ποσό των 300 € υπέρ των απόρων του
Σωματείου
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο Ενημερωτικό
μας Δελτίο και στην εφημερίδα «Ο Πολίτης».
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος
Διονύσιος Αγγελόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Πέτρος Τσουκάτος

ΔΩΡΕΕΣ
Περτέσης Αλκιβιάδης …………………………… 100 €
Εις μνήμη Έλλης Σαματιάδου :
Διονύσιος Αγγελόπουλος ………………………… 50 €
Εις μνήμην Ειρήνης Κουμάκη :
Διονύσιος Αγγελόπουλος ………………………… 50 €
Μαρίνα Καλουμένου-Κυριακοπούλου …………… 50 €
Εις μνήμην Αναστασίας Ανδριτσογιάννη-Φερεκύδου :
Διονύσιος Αγγελόπουλος ………………………… 50 €
Μαρίνα Καλουμένου-Κυριακοπούλου …………… 50 €
Δέσποινα & Λεωνίδας Αρσλάνογλου ……………. 50 €
Μαρία & Δημήτρης Δημητριάδης …………….. … 30 €
Σπύρος Γρηγορόπουλος …………………………... 20 €
Εις μνήμη Δημητρίου Καραΐσκου :
Μαρίνα Καλουμένου-Κυριακοπούλου …………… 50 €

Υπεύθυνος Ύλης : Δημήτρης Τσουκάτος

