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η ενωσις κωνσταντινουπολιτων
& τα σωματεια που τη συναπαρτιζουν
νεος κυκλος κωνσταντινουπολιτων &
ελληνων υπηκοων απελαθεντων εκ τουρκιας
σας ευχονται

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Η Ενεργή Αφοσίωση προς την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια
είναι Σωτηρία στους Δύσκολους Καιρούς
Οι εκτυλισσόμενες τραγωδίες ολόκληρων κοινωνιών, ιδιαίτερα στην γύρω περιοχή μας, για
ακόμη μια φορά, θέτουν σε σκληρή δοκιμασία όχι απλά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά
ανοίγουν το «κουτί της Πανδώρας», με την εξάπλωση ρατσιστικών αντιλήψεων που αντίκειται
αντιδιαμετρικά με την Οικουμενική αντίληψη του κόσμου από την Ελληνορθόδοξη παράδοση. Οι
πολλαπλές εστίες αναταραχών, που πηγάζουν από την άσβεστη προαιώνια δίψα για εξουσία
κρατών στα οποία η αντίληψη της παντοκρατορίας, έχει διεισδύσει βαθιά στο «είναι» τους, τους
αιώνες που έχουν διέλθει.
Οι Ευρωπαίοι λαοί με την δοκιμασία των δύο μεγάλων πολέμων του 20ου αιώνα, ενώ φάνηκε
την περίοδο του 1950-80 να είχαν εγκαταλείψει τις εθνικιστικές ιδέες, οι τελευταίες εξελίξεις
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το όνειρο της Ευρώπης που θα στηριζόταν στον σεβασμό της
αξιοπρέπειας του ανθρώπου, πολύ εύκολα ξεχνιούνται εν’ όψη του οικονομικού συμφέροντος.
Η δε έσχατη πλάνη που θα οδηγήσει στην αυτοδιάλυση, της ποτέ μη-συγκροτηθείσας
ουσιαστικά Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η διαπραγμάτευση πλαστών παραχωρήσεων προς την
Κυβέρνηση της Τουρκίας επί τη βάση του ελέγχου της ροής των δύστυχων προσφύγων από
πολέμους που η ίδια η Δύση ενεθάρρυνε, αν όχι η ίδια προκάλεσε.
Μέσα στη ζοφερή αυτή εικόνα, συμπληρώνεται μια πενταετία, που τα αδύναμα κοινωνικά
στρώματα στην Ελλάδα έχουν αφεθεί στην τύχη τους με το φάσμα της ολοκληρωτικής
εγκατάλειψης σε κατάσταση απολύτου ένδειας και στέρησης βασικών αγαθών επιβίωσης.
Η επιλογή των κυβερνόντων τα τελευταία 40 χρόνια συνειδητά να καταστρέψουν κάθε τι το
παραγωγικό, με την παλινόρθωση του παλαιοκομματισμού, έχει οδηγήσει τους πλέον αδύναμους
κοινωνικά Έλληνες σε απάνθρωπες συνθήκες.
Μεγάλος αριθμός αδύναμων όπως ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους, αναπήρων που δεν
μπορούν να εργαστούν αλλά και το πλέον σημαντικό της εγκατάλειψης της νεολαίας που τα πιο
ικανά της μέλη εγκαταλείπουν την χώρα, δημιουργεί συνθήκες που νομικά μπορούν να
χαρακτηριστούν ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Τελετή Κοπής της Βασιλόπιτας
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Όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε και
φέτος με μεγάλη επιτυχία, την Κυριακή 10
Ιανουαρίου 2016, 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 ΟικουμεΦωτογραφία : Μιχάλης Σακάτης
νικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, Πανοσιολογιότατος Αρχιμ. Πλάτων, 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, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι
Αδελφών Σωματείων και πλήθος μελών και φίλων της Ενώσεως.
Μετά από σύντομο χαιρετισμό της συντονίστριας κ. Ηούς Δεβλέτογλου, το λόγο έλαβε ο
Πρόεδρος της Ενώσεως Καθηγ. Ελευθέριος Φερεκύδης ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους, παρέθεσε τον απολογισμό των δραστηριοτήτων των Σωματείων μας.
Έπειτα, στη σκηνή ανέβηκε μία ομάδα μικρών παιδιών, Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής,
που με τις χαρούμενες φωνές τους έδωσαν μια αισιόδοξη νότα στους παρευρισκόμενους,
τραγουδώντας τα κάλαντα. Σε όλα τα παιδιά μας προσφέρθηκε ένα αναμνηστικό δώρο.
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Διανέμεται δωρεάν σε 3000 αντίτυπα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών
Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 ώρα 6:30 μ.μ.
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Προβολή της ταινίας
«Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ»
«KAYIP VATAN»
που αναφέρεται στο Κοσμέτειο Ίδρυμα
«Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη»
Παρασκευή 8 – Σάββατο 9 Απριλίου 2016
Εκδρομή στον Μυστρά
για να παρακολουθήσουμε
την Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών
προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
Ξενάγηση στην Καστροπολιτεία του Μυστρά
από αρχαιολόγο της ΕΦΑ Λακωνίας
14 - 16 Απριλίου 2016
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Πασχαλινό Φιλανθρωπικό
BAZAAR
Νέοι δημιουργοί παρουσιάζουν
τα χειροποίητα έργα τους
Σάββατο 23 Απριλίου 2016
Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
Επίσκεψη και ξενάγηση στην περιοδική έκθεση
ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΚΥΔΩΝΙΕΩΣ
«ΦΑΝΤΑΣΙΑ & ΧΕΙΡ»
Πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου
Τριήμερη εκδρομή στο Αιγαιοπελαγίτικο
νησί της Σύρου
Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής
Λένα Αναπνιώτη 6972889795
Ηώ Δεβλέτογλου 6944670642

Έργα συντήρησης κτιρίων
Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης για αναβάθμιση των χώρων του Κοσμετείου Ιδρύματος, του
Καστριτσείου Μουσείου και του Πνευματικού Κέντρου
Κωνσταντινουπολιτών, υπό την επίβλεψη της
Αρχιτέκτονος κ. Λίτσας Ξανθοπούλου.
Αυτή τη περίοδο έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:
Κοσμέτειο Ιδρυμα «Οικος του Κωνσταντινουπολίτη»: Ολοκληρώθηκε η βαφή του κτηρίου, καθώς
και η βαφή των κιγκλιδωμάτων της περιμετρικής
περίφραξης του υπαίθριου χώρου.
Θα ακολουθήσει καθαρισμός του κήπου και
φύτευση φυτών και δενδρυλλίων.
Καστρίτσειο Μουσείο: Ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες της μόνωσης των κτηρίων. Επισκευάστηκε η
ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού της εισόδου του
κήπου και εγκαταστάθηκε χρονοδιακόπτης λειτουργίας
του καλοριφέρ.
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών:
Είναι σε εξέλιξη η συντήρηση των βιβλίων που
υπάρχουν στο υπόγειο του κτηρίου ώστε να
μεταφερθούν και να ακολουθήσει η υγρομόνωση των
τοίχων του χώρου.
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ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Την Τρίτη 22/12/15 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
Από 250 € Βαφειάδης Παύλος
Από 200 € Ανώνυμος, Σύλλογος Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων
Κων/πόλεως, Χαρίλαος Χρηστίδης
Από 150 € Α. Ρόμβος – Θ. Γεωργιάδης Ο.Ε
Από 120 € Λούντος Κώστας
Από 100 € Πανταζίδης Χρήστος, Συμεωνίδης Χρυσολέων, Λαπατά Νούλα, Μιτέκο
Κυβέλη, Ανδρούτσου Μαρία
Από 80 € Καρακατσάνη Αγάπη
Από 65 € Αρσλάνογλου Λεωνίδας & Δέσποινα
Από 60 € Ανώνυμος
Από 50 € Ανώνυμος, Ανώνυμος, Ραγκούση Μαρουσώ, Χαλιωρή Λιλή, Τσιριγώτης
Αλέξανδρος, Βιτσαρόπουλος Μιλτιάδης, Κυμπρίτης Ιωάννης, Παπαμανωλάκης
Σταμάτιος, Κοντζόγλου Ισμήνη, Παναγιωτίδης Νικ. & Ελένη, Τοσοπούλου
Τασούλα, Χατζέτογλου Γεώργιος, Χιδίρογλου Αντώνιος, Θωίδου Σοφία, Ιωαννίδης
Ερμής, Θεοφανοπούλου Μαρίνα, Τσομπάνογλου Χρήστος, Χρηστίδη-Λαζαρίδη
Ευφροσύνη, Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα, Κατρανίδης Ιωάννης, Καπισίζογλου
Αναστασία, Ρεσσόπουλος Ηρακλής, Κακούρης Τηλέμαχος, Αναστασιάδου Ειρήνη
Από 40 € Μιχαηλίδου Ναταλία
Από 30 € Ταμπούρογλου Νίκος & Ζωή, Εγγονοπούλου Βασιλική, Βλαχοπούλου
Ευανθία, Σακκοπούλου Μαρίνα, Ιωαννίδου Ευαγγελία, Κρητικός Αντώνιος,
Ευθυμιάδης Ευθύμιος, Αϊβάτογλου Ελένη, Ινεπέκογλου Χρήστος
Από 25 € Γεωργαντίδου Αμαρυλλίς, Ιπεκτσής Ξενοφών, Κερν Ελένη,
Σεραφειμόπουλος Μιχάλης
Από 20 € Ραγκούση Αννα, Καπρή Ευδοξία, Μαυρόπουλος Ηλίας, Τίλλου
Αικατερίνη, Τοπάλογλου Αλκης, Γιουβάνογλου Κων/νος
Από 10 € Λεονταρίδου Θεοδώρα

Για τον εμπλουτισμό του Χριστουγεννιάτικου δέματος προσέφεραν:
Δωροεπιταγή 100 € από Super Market Σκλαβενίτης
Ανώνυμος 5 σάκκους ρύζι και όσπρια

Προσφορές εις μνήμην
Τρυφερίδης Δημήτριος εις μνήμην των αδελφών Δεσποίνης και Σοφίας
Γιακομίογλου 35 ευρώ
Στάθης Γαραζανάκης εις μνήμην Ευσταθ. Καραντινάκη 40 ευρώ
Δημήτρης & Μαρία Δημητριάδου εις μνήμην Ευαγγ. Θεοφίλου 50 ευρώ
Δημήτρης & Μαρία Δημητριάδου εις μνήμην Αριστείδη Πουλημένου 30 ευρώ

Υπέρ των σκοπών του ΚΟΣΜΕΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ«Οίκου του Κωνσταντινουπολίτη»
Προσέφεραν (1/1-30/3/2016) :
- Στη μνήμη των Γονέων τους ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ και ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
το ποσό των 150 € οι: κα. Ελένη Φραγκοπούλου, κα. Ευδοξία Κακλαμάνη,
κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης.
- Στη Μνήμη ΜΗΝΑ ΤΣΙΤΣΑΚΟΥ το ποσό των 30 € κα. Ευδοξία Κακλαμάνη
- Στη μνήμη των αγαπημένων φίλων του:
ΜΗΝΑ ΤΣΙΤΣΑΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΛΑΚΗ) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ,
ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ το ποσό των 150€ κ. Νίκος Ζαχαριάδης
- Αντώνιος Παριζιάνος…125 €
- Άννα Τσαμπαρλίδου… 50 €
- Κλεοπάτρα Γεωργιάδου… 20€
- Αικατερίνη Βουτσά…100 €
- Μαργαρίτα Ηλιάδου…50 €
- Μαρίνα Δρυμαλίτου…20 €
- Δανάη Παλάκογλου…20 €
- Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος Κων/λεως…500 €
- Μεγαλώνυμη Κοινότητα Σταυροδρομίου…500 €
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τους δωρητές.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ : Ν. Ουζούνογλου

.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»
Στις 15 Φεβρουαρίου 2016 έγινε η Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας. Δυστυχώς και αυτή τη φορά η
συμμετοχή των μελών ήταν όχι μόνο πενιχρή αλλά και
απογοητευτική. Στη συνέλευση, που και λόγω αρχαιρεσιών παρίστατο
και μία Δικαστική Αντιπρόσωπος, συμμετείχαν μόνο 22 από το
σύνολο των 658 μελών!
Στο τέλος της συνέλευσης έγιναν οι αρχαιρεσίες για το νέο
Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο. Στις 22.3.2016 τα νέα εκλεγέντα
συμβούλια συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής :
Για το Διοικητικό Συμβούλιο :
Πρόεδρος
Κων/νος Καμινάρης
Αντιπρόεδρος
Αλκιβιάδης Λουκρέζης
Γεν. Γραμματέας
Φερενίκη Οικονομίδου
Ταμίας
Μαρία Αδάμου
Σύμβουλος
Πηνελόπη Καφετζή
Για το Εποπτικό Συμβούλιο :
Προϊστάμενος
Παρασκευάς Θεοδωρίδης
Αναπληρώτρια
Φανή Οικονομίδου
Γραμματέας
Ολυμπία Πλιατσικούρη
Θα θέλαμε με αυτή την ευκαιρία να σας παρακαλέσουμε για την
εξόφληση των συνδρομών σας λόγο μεγάλων υποχρεώσεων από
φόρους και έξοδα. Επίσης να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι στο εξής
θα μπορούν να εξοφλούν τις συνδρομές τους και στα γραφεία μας
κάθε Δευτέρα 5:00-8:00 μ.μ. ή κατόπιν επικοινωνίας με την
κ. Αδάμου τηλ: 6996328277. Κατόπιν συνεννοήσεως με τον
φοροτεχνικό μας, μας επιτρέπεται να διατηρούμε και να κάνουμε
χρήση μπλοκ αποδείξεων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Κων/νος Καμινάρης
Φερενίκη Οικονομίδου
Σας υπενθυμίζουμε 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 Μυστράς της ιστορίας και του μύθου
όπως τον είδε ο Κώστας Ουράνης
Επ’ ευκαιρία της επικείμενης ανοιξιάτικης εξόρμησης του Νέου
Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών, φυλλομετρώντας ένα ταξιδιωτικό
κείμενο του Κώστα Ουράνη για το Μυστρά, ταξιδεύουμε νοερά στον
παραμυθένιο και μαγευτικό κόσμο της καστροπολιτείας των
προγόνων μας, στο ερειπωμένο, αλλά ανθισμένο τοπίο, το γεμάτο
ιστορικές μνήμες, γεγονότα και πρόσωπα της Βυζαντινής εποχής.
«…ο ψηλός λόφος του Μυστρά, με τα πολεμικά του τείχη, με τα
σπίτια του που ανηφόριζαν προς το δεσποτικό, με τις εκκλησίες του και
τους περήφανους πύργους του, λουσμένος φως διάφανο κι ευτυχισμένο,
εμφανιζόταν σα μια ζωηρή εικόνα εικονογραφημένου βιβλίου παιδικών
παραμυθιών. Νόμιζες, πως η νεκρή πολιτεία ξαναζούσε σ’ ένα
υπερπραγματικό επίπεδο τη σταματημένη από τόσον καιρό ζωή της –
όπως η κοιμισμένη πριγκιποπούλα του δάσους, που την ξύπνησε το
μαγικό νερό. Και θα απορούσε κανείς με όποιον, εκείνη τη στιγμή, θα
‘δειχνε έκπληξη, βλέποντας σκοπούς στις βίγλες των πύργων κι
ακούοντας πολεμικά κέρατα ν’ αναγγέλλουν την έξοδο από τη
φρουριακή πύλη του ανακτόρου Βυζαντινών Δεσποτών…» .
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Η Ενεργή Αφοσίωση προς την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια
είναι Σωτηρία στους Δύσκολους Καιρούς
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Εν’ όψη της κατάστασης αυτής ο καθένας μας πρέπει να ρωτήσει
τί μπορώ να κάνω;
Η απάντηση βρίσκεται στο να θυμηθούμε την Ρωμαίική μας
παράδοση του Γένους. Η ενεργή συμμετοχή στις προσπάθειες
υπεράσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είτε αυτή εκδηλώνεται με
την εθελοντική προσφορά εργασίας ή πόρων υπέρ των αδυνάμων, είτε
για την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως των Ρωμιών
Κωνσταντινουπολιτών, πρώτ’ απ’ όλα ενώπιον της Κυβέρνησης της
Τουρκίας, αποτελεί σημαντική ενέργεια στην κατεύθυνση ανατροπής
πολλών δυσάρεστων εξελίξεων.
Όμως το πιο σοβαρό είναι να διορθώσουμε όλοι τον εαυτό μας ως
προς τον ισχυρό εγωισμό που έχουμε και αποτελεί την αφετηρία
καταστροφικών διχαστικών ενεργειών.
Νικόλαος Ουζούνογλου
Καθηγ. ΕΜΠ

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

Τελετή Κοπής της Βασιλόπιτας
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Κατόπιν τον λόγο έλαβαν ο π. Πλάτων, 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 π. 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, ενώ τυχερός της βραδιάς ήταν ο Επίτιμος Πρόεδρος της
Ενώσεως κ. Γεώργιος Παπάζογλου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. Καθηγ. Νικόλαος Ουζούνογλου αναφέρθηκε στη σημασία της βράβευσης του Ελληνικού Στρατού
για την συνεχή και συνεπή υποστήριξη που έχει προσφέρει από την ίδρυσή του το 1970 στο Κοσμέτειο Ίδρυμα.
Ακολούθως, βραβεύθηκε ο Ελληνικός Στρατός και ο Στρατιωτικός Ιατρός κ. Ευάγγελος Αγάθος, για την πολυετή και συνεχή φροντίδα και
αλληλεγγύη προς το Κοσμέτειο Ίδρυμα «Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη». Τα βραβεία παρέλαβε ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Στρατού αλλά
και του κ. Αγάθου ο οποίος απουσίασε για λόγους υγείας, ο Υπαρχηγός Α΄ του Γεν. Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Δημήτριος Θωμαΐδης.
Στο καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς, το μουσικό συγκρότημα του κ. Νίκου Τζελάτογλου, διασκέδασε τους προσκεκλημένους με γνώριμους
παραδοσιακούς ήχους και εμπλούτισε με τον αρτιότερο τρόπο την εκδήλωσή μας.

Ο Μυστράς της ιστορίας και του μύθου όπως τον είδε
ο Κώστας Ουράνης
Συνέχεια από τη σελίδα 2

Ο Κώστα Ουράνης γεννημένος το 1890, τα εφηβικά και νεανικά του
χρόνια τα πέρασε στην Κωνσταντινούπολη. Φοίτησε στη Ροβέρτιο Σχολή και
αργότερα στο Παρίσι σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες. Ταξίδεψε σε πάρα
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις καθώς και αρκετές μεσογειακές και βόρειο
αφρικανικές, αρχικά ως ανταποκριτής εφημερίδων και κατόπιν ως
διπλωματικός αντιπρόσωπος. Τις εμπειρίες και εντυπώσεις του από τα ταξίδια
αυτά κατέγραψε στα ταξιδιωτικά του κείμενα. Ως ο τελευταίος εκπρόσωπος
της ρομαντικής ποίησης ακόμα και τα πεζά του κείμενα αποπνέουν βαθύ
συναισθηματισμό και φαντασία.
Στο ταξιδιωτικό του κείμενο περιγράφοντας το Μυστρά μεταμορφώνει το
τοπία και την ιστορία περίτεχνα σε έναν κόσμο μαγικό βγαλμένο μέσα από ένα
παραμύθι. Στα μάτια του και στην ευαίσθητή του ψυχή όλα αποκτούν ζωή
«Γιατί όλα ήταν φως και λουλούδια, που έπνιγαν τα πάντα. Γέμιζαν τις μεγάλες
τρύπες των χαλασμάτων, στόλιζαν τις αυλές, σκαρφάλωναν στις επάλξεις των
τειχών και συνωστίζονταν στο πέρασμά τους σαν ένας χαρωπός μικροσκοπικός
λαός». Τα πρόσωπα και τα γεγονότα έμειναν πολύ μακριά, γραμμένα στις
σελίδες των ιστορικών βιβλίων, ο επισκέπτης όμως αυτής της καστροπολιτείας
δεν μπορεί να μη σταθεί χωρίς δέος και θαυμασμό, καθώς μπροστά του
απλώνεται μια πολιτεία μιας εποχής υφασμένης με θρύλους και αφηγήσεις σε
χρόνους και στιγμές δύσκολες για την επιβίωση της χιλιόχρονης
ελληνορθόδοξης αυτοκρατορίας.
Το ίδιο και ο Κώστας Ουράνης στέκεται με ευλάβεια μπροστά στα
βυζαντινά παλάτια και καταγράφει σκέψεις, εικόνες και συναισθήματα:
«Άλλοτε το παλάτι αυτό θα ’ταν λαμπρότατο – αν κρίνει κανείς από τον όγκο
των ερειπίων του κι από τα συντρίμματα των μαρμάρων που το στόλιζαν.
Σήμερα όμως είναι ένα τέτοιο ρημάδι, που δεν μπορούμε ούτε καν να
φανταστούμε πως ήταν όταν το κατοικούσαν οι περήφανοι Καντακουζηνοί και
Παλαιολόγοι, που είχαν μεταφέρει στο Μυστρά τις πολυτέλειες και την
εθιμοτυπία της βυζαντινής αυλής, τις δέσποινές τους με τις βαρύτιμες μεταξωτές
εσθήτες και τα πλούσια φανταχτερά κοσμήματα, τους αυλικούς τους και τους
σωματοφύλακές τους…».
Για μια ακόμα φορά και εμείς θα επισκεφτούμε τον τόπο αυτό με τις
τόσες ιστορικές μνήμες, ελπίζουμε πως θα γίνουμε μάρτυρες της ανοιξιάτικης
εκείνης μυθικής του ομορφιάς και θα παρακολουθήσουμε σε μια βυζαντινή
εκκλησία τους Δ΄ Χαιρετισμούς με κατάνυξη.

Δρ. Αιμιλία Ξανθοπούλου

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών, μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο της
ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ
κόρης της, επί σειρά ετών μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ενώσεως, κ. Ειρήνης Πρίντεζη-Φράγκου,
συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε :
1. Να εκπροσωπηθεί στη νεκρώσιμο ακολουθία
2. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της εκλιπούσης
3. Να σταλεί συλλυπητήριος επιστολή στην οικογένεια
της εκλιπούσης
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016
Ο Πρόεδρος
Ελευθέριος Φερεκύδης

Η Γεν. Γραμματέας
Αιμιλία Ξανθοπούλου

Υπεύθυνος Ύλης : Ελευθέριος Φερεκύδης

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
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Τα παιδιά γιορτάζουν
Οι μεγάλοι ελπίζουν

« Μπακλαχοράνι »
ένα έθιμο – μια γιορτή

Με την ευκαιρία των Γιορτών οι μικροί φίλοι του Σωματείου μας
φιλοξενήθηκαν την Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο
Κωνσταντινουπολιτών.
Στους όμορφα στολισμένους χώρους τα παιδιά, άλλα μικρότερα κι
άλλα μεγαλύτερα, πέρασαν λίγες ώρες γεμάτες γέλιο, τραγούδι, κάλαντα,
παιχνίδι και, φυσικά, καλούδια και
λιχουδιές χωρίς να λείπουν τα
δώρα και τα παραμύθια, άκουσμα
απαραίτητο σε τούτες τις μέρες
του χρόνου.
Σε μας, πάλι, τους μεγάλους,
δάνεισαν λίγη από την αθωότητά
τους, ελπίδα κι αισιοδοξία που
είναι απαραίτητα στις μέρες μας.

Δεκάδες συμπολίτισσες και συμπολίτες μας
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Σωματείου μας το
βράδυ της Παρασκευής, 26 Φεβρουαρίου. Το κέντρο
«Αλκυόνες» γέμισε ασφυκτικά. Ο Πρόεδρος του
Σωματείου, κ. Διονύσης Αγγελόπουλος, άνοιξε τη
βραδιά ως σωστός οικοδεσπότης, ενώ η Ειδική
Γραμματέας, κ. Ειρήνη Πρίντεζη, αναφέρθηκε στο εν
λόγω έθιμο δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες.
Τα μέλη και οι φίλοι μας φάνηκαν να χάρηκαν τη
βραδιά καθώς συνάντησαν φίλους και γνώριμους από
τα παλιά, κουβέντιασαν, άκουσαν όμορφα μουσικά
κομμάτια- πολλά μας γύρισαν νοσταλγικά δεκαετίες
πίσω σε αγαπημένα ακούσματα της γενέτειράς μαςαπό τους συμπαθείς κι ακούραστους μουσικούς του
κέντρου. Πολλοί και πολλές χόρεψαν με «πάθος». Κι
ήταν ωραίο θέαμα να βλέπεις νέους και νέες αλλά και ωριμότερους ν’ ακολουθούν
μ’ επιδέξια βήματα κι εντυπωσιακές φιγούρες τη μουσική, η οποία
ομολογουμένως δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο.
Η προσεγμένη οργάνωση, το πλήθιο φαγητό, τα πολλά και ποικίλα δώρα της
λαχειοφόρου αγοράς ήταν μέρος της επιτυχίας. Ιδιαίτερη στιγμή αυτής της γιορτής
– εκδήλωσης αποτέλεσε η εκπληκτική ερμηνεία του «Σ’ αγαπώ γιατί είσαι ωραία»
που μας χάρισε ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου κ. Φώτης Γιαννακάκης. Εκείνος,
όμως, που καθήλωσε το ακροατήριο ήταν ο μικρός ταλαντούχος Κωνσταντίνος
Καράι που τον συνόδευε.
Να ευχαριστήσουμε όσες και όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και να
ευχηθούμε από καρδιάς «και του χρόνου».

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων
Απελαθέντων εκ Τουρκίας, μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο χαμό της

ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΥ

κόρης της Ειδικής Γραμματέως και επί σειρά ετών μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου κ. Ειρήνης Πρίντεζη-Φράγκου,
συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε :
1. Να παραστεί σύσσωμο στην νεκρώσιμο ακολουθία
2. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της εκλιπούσης
3. Να δοθεί χρηματικό ποσό υπέρ των απόρων του Σωματείου
4. Να σταλεί συλλυπητήριος επιστολή στην οικογένεια της εκλιπούσης
5. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016
Ο Πρόεδρος
Διονύσιος Αγγελόπουλος

Επισκεφθείτε τη σελίδα του Σωματείου στο Facebook

Ο παρών απελαύνεται

Ο Γεν. Γραμματέας
Δημοσθένης Παϊκόπουλος

Κύκλος διαλέξεων για την Βυζαντινή Μουσική και την Ψαλτική Τέχνη
Το Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας, κινούμενο στα πλαίσια των βασικών στόχων του Πνευματικού Κέντρου Κων/των, πήρε την
πρωτοβουλία να οργανώσει κύκλο διαλέξεων σχετικών με την Βυζαντινή Μουσική και την Ψαλτική Τέχνη.
Σκοπός του εγχειρήματος είναι αφ ενός μεν να προβληθεί η ζώσα ιστορική κληρονομιά-παρακαταθήκη της Βυζαντινής-Ρωμαίικης ψαλτικής παράδοσης αφ ετέρου δε
αυτό ν’ αποτελέσει χρήσιμη παρέμβαση στη μουσική παιδεία του τόπου καθώς κι ευκαιρία για την μουσική καλλιέργεια του ενδιαφερόμενου κοινού.
Πεποίθησή μας είναι πως ο στόχος θα επιτευχθεί διότι καταξιωμένοι πρωτοψάλτες - δάσκαλοι, οι οποίοι εντρύφησαν στο Πατριαρχικό ύφος, έγκριτοι
πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, μουσικολόγοι και ερευνητές θα προσπαθήσουν, σε επτά θεματικές ενότητες, να καταθέσουν τις γνώσεις τους και να δείξουν τις δεξιότητες
που με κόπο απέκτησαν, απευθυνόμενοι σε ιεροψάλτες, ιερείς, σπουδαστές αλλά και σε όσους θα επιθυμούσαν να ακολουθήσουν την τέχνη του Δαμασκηνού, καθώς
και σε όσους θα δείξουν σχετικό ενδιαφέρον δίχως απαραίτητα να διαθέτουν ειδικές γνώσεις.
Έτσι, το κοινό θα έχει την ευκαιρία, από τις 10 Μαρτίου μέχρι τις 9 Μαΐου, κάθε Πέμπτη στις 19.00, να παρακολουθεί την ποικίλη θεματολογία των επτά (7)
διαλέξεων - μαθημάτων που θα συνοδεύονται από οπτικό-ακουστικό υλικό και η οποία θα αφορά σ’ ένα ευρύ φάσμα της Βυζαντινής Μουσικής και της Ψαλτικής.
Το πρόγραμμα, επιμελητής του οποίου είναι ο Δρ. Μουσικολογίας κ. Δημοσθένης Φιστουρής, είναι το ακόλουθο :
α/α

Ημερομηνία

Εισηγητής

Θέμα

1

10 Μαρτίου

Δημήτριος Νεραντζής. Άρχων Διδάσκαλος του Αποστόλου της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας

2

17 Μαρτίου

3

31 Μαρτίου

Διονύσιος Ανατολικιώτης. Θεολόγος,
Δρ. Μουσικολογίας
Ιωάννης Αρβανίτης, Δρ. Μουσικολογίας

4

7 Απριλίου

Γεώργιος Σμάνης, Δρ. Μουσικολογίας

5

14 Απριλίου

6

21 Απριλίου

Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Επίκ. Καθηγητής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής
Μουσικής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, Διευθυντής
του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας
Θεολογικών Σπουδών Βόλου
Γεώργιος Κωνσταντίνου, Δρ. Μουσικολογίας, Διευθυντής της Ελληνικής
Βυζαντινής Χορωδίας

Ζητήματα μεταγραφής και ερμηνείας από την σημειογραφία
του Πέτρου Λαμπαδαρίου στην νέα σημειογραφία σύμφωνα
με την ζώσα Πατριαρχική Παράδοση ‐ Ανάλυση και
εκτέλεση κλασικών μαθημάτων
Η συμβολή του Γεωργίου Βιολάκη
στο Πατριαρχικό Ψαλτικό Ύφος
Παράδοση, μελοποιία και σημειογραφία στο έργο του
Πέτρου Λαμπαδαρίου
Εξωτερική μουσική: Η Βυζαντινή μουσική στους ʺδρόμουςʺ
της Ανατολής
Ο μουσικός συγκρητισμός στην Ψαλτική Τέχνη και Επιστήμη
και οι επιπτώσεις του στην θεωρία και την πράξη

7

9 Μαΐου

Δημοσθένης Φιστουρής, Δρ. Μουσικολογίας

Το δυσδιάκριτον του χρωματικού γένους εξαιτίας των
διαστημάτων και των προσδιοριστικών ονομάτων των ήχων
της Βυζαντινής Μουσικής
Εκδόσεις και χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής για την
διάσωση της Ψαλτικής παράδοσης στην Κωνσταντινούπολη
κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα.

Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής από χορό ψαλτών υπό τη διεύθυνση
του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, κ. Φωτίου Γιαννακάκη

Υπεύθυνη Ύλης : Καλλιόπη Μαζοκόπου

