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Εκδήλωση Κοπής της Βασιλόπιτας
Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού μας Κέντρου, έγινε στις 15
Ιανουαρίου η καθιερωμένη Κοπή της Βασιλόπιτας της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, που
την συναπαρτίζουν τα Σωματεία «Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών» και «Ελλήνων
Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αιδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος
π. Θωμάς, Εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, ο
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ, Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των
Αδελφών Σωματείων, καθώς επίσης μέλη και φίλοι των Σωματείων μας.
Μετά τον σύντομο χαιρετισμό από τη συντονίστρια της εκδήλωσης κ. Ηώ Δεβλέτογλου,
τον λόγο πήρε η νέα Πρόεδρος της Ένωσης μετά τις εκλογές της 7ης Δεκεμβρίου 2016.
Ο αποχωρήσας, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, Πρόεδρος, Καθηγητής Ιατρικής
κ. Ελευθέριος Φερεκύδης, ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες του επί δύο συναπτές θητείες,
προτίμησε να παραμείνει ως μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης.
Η κ. Λένα Αναπνιώτη αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευχήθηκε σε όλους τα καλύτερα για το Νέο Έτος,
τόνισε ότι «…είναι σημαντική η εκδήλωση Κοπής της
Βασιλόπιτας, διότι συγκεντρώνονται άτομα της ίδιας κοινωνικής
ομάδας, της ίδιας οικογένειας, της ίδιας παρέας σε μια
εκδήλωση γεμάτη αγάπη, ελπίδα και αισιοδοξία. Στη δική μας
περίπτωση η κοινωνική ομάδα είναι η Κωνσταντινουπολίτικη
κοινωνία που συγκεντρώθηκε κάτω από αυτή τη στέγη για να
αναβιώσει τα ήθη και έθιμά μας. Και ειδικά για εμάς τους
Κωνσταντινουπολίτες, μέσα από αυτές τις συγκεντρώσεις,
αναδύεται το αιώνιο άρωμα της Πόλης. Ένα άρωμα που
διαχέεται παντού και μας χαρίζει ευφροσύνη».
Και συνέχισε, όπως είθισται στην Πρωτοχρονιάτικη αυτή
εκδήλωση, με τον απολογισμό του έργου που έγινε τη χρονιά που πέρασε.
«Εκτός από τις 2 σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Ένωση, την Κοπή της
Βασιλόπιτας και την Εορτή του Αγίου Ανδρέου όπου βραβεύονται παιδιά με
Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή που αρίστευσαν στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια –
φέτος η συμμετοχή ήταν μεγάλη, βραβεύτηκαν 20 παιδιά και για πρώτη φορά 8 παιδιά που
πέτυχαν στα ΑΕΙ – και η συμμετοχή των Σωματείων μας στις Εκδηλώσεις Μνήμης της 29ης
Μαΐου και 6ης Σεπτεμβρίου είναι ουσιαστική».
Συνέχεια στη σελίδα 3

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
και του ΚΟΣΜΕΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Διανέμεται δωρεάν σε 3000 αντίτυπα

Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
1, 8, 17 & 22 Μαρτίου 2017
Καστρίτσειο Μουσείο
(Λεωφ. Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη).
Σειρά τεσσάρων διαλέξεων με θέμα :
«Οι Σταυροφορίες και το Βυζάντιο»
Λεπτομέρειες στη σελίδα 3
Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017, ώρα 6μ.μ.
«Ο Σιδηρόδρομος της Χετζάζης»
Καστρίτσειο Μουσείο
(Λεωφ. Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη).
Διάλεξη του Γεώργιου Στασινόπουλου
(Καθηγητή Ε. Μ. Π.),
σχετικά με το θαυμαστό τεχνικό έργο που
κατασκευάσθηκε το 1901-1908
και χαρακτηρίσθηκε στην εποχή του
σαν μία λεπτή κλωστή εκσυγχρονισμού.
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017
Ι.Μ. Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνα, 12ου αιώνα,
στα Βίλια Αττικής
Απογευματινός περίπατος για να παρακολουθήσουμε την
Γ’ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
Τετάρτη 29 –Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017
Πασχαλινό Φιλανθρωπικό B A Z A A R
Ώρες 11:00 – 20:30
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι)
Παρασκευή 28 Απριλίου 2017
Πρωινή βόλτα για Επίσκεψη και Ξενάγηση στην
Ομορφοκκλησιά Γαλατσίου – Άγ. Γεώργιος, 12ος αι.
και στο Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού
«Φιλιώ Χαϊδεμένου»
Σάββατο 13 Μαΐου 2017
Καστρίτσειο Μουσείο
(Λεωφ. Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη).
Γιορτή βιβλίου με θέμα «Κωνσταντινουπολίτες
συγγραφείς παρουσιάζουν το έργο τους»
Για περισσότερες πληροφορίες στο: emyxanth@yahoo.gr
Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Προς: κύριο Ιωάννη Σπανολιό
Όλοι Μαζί Μπορούμε
Κοινοποίηση: κύριο Άρη Πορτοσάλτε
ΣΚΑΪ
3/2/2017
Αγαπητοί κύριοι,
Εκ μέρους της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και του Κοσμετείου ΙδρύματοςΟίκος του Κωνσταντινουπολίτη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δωρεά τροφίμων που
παραλήφθηκαν την Δευτέρα 31/1/2017.
Η πολύ σημαντική αυτή βοήθεια σας έρχεται σε μια περίοδο που δυστυχώς ο αριθμός των
αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας αυξάνεται συνεχώς λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης των
πραγμάτων. Σήμερα ως ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βοηθήσουμε τις
250 περίπου οικογένειες που έχουμε έλθει σε επικοινωνία και βλέπουμε συνέχεια στην προσπάθεια
ανακούφισης τους. Εβδομαδιαία έχουμε 2-3 νέες εκκλήσεις από συμπολίτες μας που ζητούν
βοήθεια.
Τα τρόφιμα που μας έχετε δώσει ήδη μοιράζονται από τους εθελοντές.
Σας ευχαριστούμε ξανά για την σημαντική σας βοήθεια.
Με εκτίμηση
Καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου

ΟΙΚΙΑ ΜΠΕΝΙΖΕΛΩΝ
Επίσκεψη και Ξενάγηση στο παλαιότερο διασωζόμενο
σπίτι της Αθήνας και βόλτα στην Πλάκα
με Ξεναγό την Άρτεμη Σκουμπουρδή.
Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, ώρα 6.30 μ.μ.
Παρουσίαση του βιβλίου «MIA PERIPETEIA»
του Βασίλη Ευμολπίδη
Λεπτομέρειες στη σελίδα 2
Τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου
ΠΑΤΜΟΣ
Το νησί της Αποκάλυψης
Περισσότερες πληροφορίες
στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Γραμ. 210-6464270 (καθημερινά 10π.μ. – 2μ.μ.)
Λένα Αναπνιώτη 697 288 9795
Ηώ Δεβλέτογλου 694 467 0642
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ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Την Τετάρτη 21/12/16 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 500 € : Πιαλόπουλος Ανέστης
Από 300 € : Πιαλοπούλου Αριστέα
Από 250 € : Βαφειάδης Παύλος
Από 200 € : ΠΕΡΚΟ Α.Ε.
Από 150 € : Πελαργός Κατασκευαστική
Από 100 €: Αρσλάνογλου Λεωνίδας & Δέσποινα, Ελματζίογλου Χρήστος, Καλλιγιάννη
Ηλέκτρα, Λαπατά Δέσποινα, Μιτέκο Κυβέλη, Πανταζίδης Χρήστος, Τζούρη Δέσποινα,
Σιμοτόπουλος Ανέστης
Από 80 € : Καρακατσάνη Αγάπη
Από 70 € : Βαξεβανοπούλου Σοφία
Από 50 € : Ανώνυμος, Βιτσαρόπουλος Μιλτιάδης, Δεγιρμεντζόγλου Ρέα, Ελματζίογλου
Νικόλαος, Θεοφανοπούλου Μαρίνα, Θωίδου Σοφία, Ιωαννίδης Ερμής, Ιωαννίδου
Ευαγγελία, Καλλιανιώτη Μαρία, Καπισίζογλου Αναστασία, Καραγιάννης Λεωνίδας,
Κατρανίδης Ιωάννης, Κόντζογλου Ισμήνη, Κυμπρίτης Ιωάννης, Λαζαρίδη-Χρηστίδου
Ευφροσύνη, Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος, Παναγιωτίδης Νικόλαος & Ελένη, Ραγκούση
Μαρουσώ, Συμεωνίδης Χρυσολέων, Τσιριγώτης Αλέξανδρος, Τσομπάνογλου Χρήστος,
Χαλιωρή Λιλή, Χατζόπουλος Γεώργιος, Χιλιαρχοπούλου Έλλη, Χρηστίδης Χαρίλαος
Από 40 € : Εγγονοπούλου Βασιλική, Μιχαηλίδου Ναταλία, Ρεσσόπουλος Ηρακλής
Από 35 € : Χαραλαμπίδης Χάρης,
Από 30 € : Αϊβάτογλου Ελένη, Βλαχοπούλου Ευανθία, Γρηγόροβιτς Ιάκωβος,
Ευθυμιάδης Ευθύμιος, Καλαϊτζή Ελένη, Κερν Έλλη, Κρητικός Αντώνης,
Παρασκευοπούλου Πόπη, Σακκοπούλου Μαρίνα, Σαμαρά-Χριστοδούλου Δέσποινα
Από 25 €: Γεωργαντίδου Αμαρυλλίς, Σεραφειμόπουλος Μιχάλης, Ταμπούρογλου
Νικόλαος & Ζωή
Από 20 € : Ανδρεάδη Ιωάννα, Βούλγαρη Αθηνά, Γιουβάνογλου Κωνσταντίνος,
Δαμιανίδου Ακυλίνη, Ιπεκτσή Δώρα, Κάπρη Ευδοξία, Καραγκιούλογλου Σοφία, Λίβα
Μαρία, Τίλλου Αικατερίνη, Χαλυβίδης Σωκράτης
Από 10 € : Καλιοντζόγλου Φώτιος
Για τον εμπλουτισμό του Χριστουγεννιάτικου δέματος προσέφεραν:
Super Market Σκλαβενίτης: Δωροεπιταγή 100 €
Ανώνυμος κύριος: 5 σακιά όσπρια
Μαργαριτίδου Σούλα: 50 σακουλάκια με σοκολατάκια
Προσφορές εις μνήμην
Εις μνήμην του καθηγητή Βασιλείου Σταυρίδη, Σταυρίδης Χρήστος 50€
Εις μνήμην των γονέων του, Άννης & Στεφάνου, Τρυφερίδης Δημήτριος 35€
Δωρεές για το Κοσμέτειο Ίδρυμα
Πιαλοπούλου Αριστέα 200 €
Καραγκιούλογλου Ιωάννα 50 €
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά

.
ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ» Σ.Π.Ε. στην ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 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 27 Μαρτίου 2017, 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 3 Απριλίου 2017
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 2016.
4) Υποβολή Προϋπολογισμού έτους 2017.
5) Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου.
6) Έγκριση Ισολογισμού 2016, Προϋπολογισμού 2017, των
πεπραγμένων του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και
απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη.
7) Ανακοινώσεις και προτάσεις.
8) Προτάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφές μελών.
Αθήνα Φεβρουάριος 2017
Ο Πρόεδρος
Κων/νος Καμινάρης

Η Γεν. Γραμματεύς
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.
H I
Για όσους κάνουν χρήση ηλεκτρονικής πληρωμής, το
IBAN του λογαριασμού μας στην ALPHA BANK είναι
GR 5701402260226002002000690 .
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.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗ ΕΥΜΟΛΠΙΔΗ MIA PERIPETEIA
Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι, και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου, θα γίνει η παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του συμπολίτη μας Βασίλη Ευμολπίδη με τίτλο MIA PERIPETEIA.
Ο Βασίλης Ευμολπίδης είναι Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος του ΕΜΠ (1975) και διαθέτει Μάστερ στη Συγκοινωνιολογία και τη Διοίκηση
Επιχειρήσεων από το Παν. της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ (1976 και 1978 αντίστοιχα). Έχει αποφοιτήσει από το Ζάππειο Παρθεναγωγείο (1963) και το
Γυμνάσιο του Ζωγραφείου Λυκείου (1966) οπότε και εξαναγκάστηκε να εκπατριστεί στην Αθήνα με την οικογένεια του. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο
Αθηνών το 1970.
Έχει ταξιδέψει σε 73 χώρες στο κόσμο ως φοιτητής, τουρίστας και επαγγελματίας εργαζόμενος για το Γραφείο Δοξιάδη (1978‐1986) και για την εταιρεία
Συμβούλων Μηχανικών TRADEMCO A.E. (1986‐2017) την οποία ίδρυσε το 1984.
Πενήντα χρόνια μετά το πρώτο του ταξίδι, αποφάσισε να παρουσιάσει σε ένα βιβλίο τις σημαντικότερες και πιο χαρακτηριστικές εμπειρίες από κάποια
από τα ταξίδια που έκανε στην περίοδο 1973 ‐ 2008, αρκετές από τις οποίες σημάδεψαν τη ζωή του και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του.
Ταυτόχρονα όμως μέσα από το βιβλίο προσπαθεί να αναδείξει τη σχέση των τόπων που επισκέφτηκε με τον Ελληνισμό, τους Έλληνες και την Ελληνική
γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό εκφράζει την εσωτερική του ανάγκη για τη διατήρηση της «ελληνικότητας» του χαρακτήρα του που «εν δυνάμει» θα
μπορούσε να είχε χαθεί με την τόσο μεγάλης διάρκειας απουσία από την αρχική πόλη της καταγωγής του –την Κωνσταντινούπολη – αλλά και από τη
συχνή απουσία του από την Ελλάδα, που έγινε σχεδόν μόνιμη μετά το 2007.
Στο βιβλίο υπάρχει εκτεταμένη αναφορά σε μνήμες από την Κωνσταντινούπολη και την Τουρκία και χώρες που επισκέφθηκε σε 4 από τις 5 ηπείρους
του κόσμου, όπως: την Αρμενία, τη Ρουμανία, τη Νιγηρία, το Ιράν, την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Μεξικό, τις Ολλανδικές Αντίλλες και άλλες 18 χώρες.
Το βιβλίο MIA PERIPETEIA έχει εικονογραφηθεί από την Μαριάνα Ευμολπίδου, κόρη του Βασίλη, με πρωτότυπα έγχρωμα κολάζ. Εκτυπώθηκε στο
τυπογραφείο PRESSIOUS του Κωνσταντινουπολίτη Διαμαντή Αρβανιτίδη και η πρώτη έκδοση κυκλοφορεί σε 700 αντίγραφα. Τα δικαιώματα του βιβλίου ο
Βασίλης Ευμολπίδης χορήγησε στον Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών (Ν.Κ.Κ.). Όλα τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν για τους
ανθρωπιστικούς σκοπούς του Ν.Κ.Κ.

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 Κοπής της Βασιλόπιτας
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Αναφέρθηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο που συνεχίζει να εκδίδεται αλλά
όχι κάθε μήνα όπως παλαιότερα και στη Βιβλιοθήκη που εμπλουτίζεται
συνεχώς με αγορά και δωρεές καινούργιων βιβλίων, περιοδικών και
εφημερίδων, και συνέχισε λέγοντας :
«Έγιναν διάφορες εργασίες στο Πνευματικό Κέντρο, όπως
υγρομόνωση σε αποθήκη του υπογείου και ανακαίνιση του χώρου του
Εντευκτηρίου όπου μπορούν να γίνουν μικρές συγκεντρώσεις, κατόπιν
συνεννόησης φυσικά.
Από
τις
κύριες
δραστηριότητες
του
Νέου
Κύκλου
Κωνσταντινουπολιτών είναι η φιλανθρωπία. Το Τμήμα Κυριών μαζί με το
Δ.Σ. σε συνεργασία με την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. παρέχει υποστήριξη σε άνω των
100 συμπολιτών μας. Ευχαριστώ τους συμπολίτες και φίλους που
ανταποκρίνονται στον Έρανο που γίνεται από το Τμήμα Κυριών. Επίσης,
το Κοσμέτειο Ίδρυμα είναι στις προτεραιότητες του Νέου Κύκλου.
Συνεχίζονται τα Σεμινάρια Βυζαντινού Πολιτισμού και τα Μαθήματα
Τουρκικής Γλώσσας Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
εκδόθηκαν βιβλία, συνεχίζονται οι
επιμορφωτικές και προσκυνηματικές εκδρομές όπως και
επισκέψεις σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους.
Έχουν γίνει επίσης σημαντικές επισκευές στην εξωτερική
τοιχοποιία του Καστριτσείου
Μουσείου.
Επίσης, το Σωματείο Ελλήνων
Υπηκόων
Απελαθέντων
εκ
Τουρκίας, όπως κάθε χρόνο, διένειμε χρηματικό ποσό σε αναξιοπαθούντες
Κωνσταντινουπολίτες, τύπωσε το ημερολόγιο του 2017 αφιερωμένο στην
εικοστή πέμπτη Επέτειο της Πατριαρχείας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄.
Πραγματοποίησε Κύκλο Διαλέξεων για τη Βυζαντινή Μουσική και
την Ψαλτική Τέχνη όπως και εκδήλωση με θέμα «Ύμνοι και Κατανυκτικά
Τραγούδια της Σαρακοστής».
Πραγματοποίησε το 2ο Μπακλαχοράνι καθώς και παιδικές γιορτές για
τις Αποκριές και τα Χριστούγεννα».
Στη συνέχεια της εκδήλωσης, μικρά παιδιά με χαρούμενες φωνές
τραγούδησαν τα κάλαντα και έδωσαν μια νότα ευχάριστη και αισιόδοξη.
Τους προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα.
Μετά από τις ευλογίες των δύο Εκπροσώπων της Α.Θ.Π. του
Οικουμενικού Πατριάρχη καθώς και του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος, έγινε η Κοπή
της Βασιλόπιτας από την
Πρόεδρο
της
Ενώσεως
κ. Λένα Αναπνιώτη και τους
Προέδρους του Νέου Κύκλου
κ. Νίκο Ουζούνογλου και του
Σωματείου
Απελαθέντων
κ. Διονύση Αγγελόπουλο.
Ακολούθησε η απονομή Τιμητικών Διακρίσεων με το μετάλλιο του
Δικέφαλου Αετού στον κ. Κωνσταντίνο Καραδήμα, Καθηγητή Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, για την εθελοντική του συμβολή στην αρχιτεκτονική
αποτύπωση του κτιρίου της Ζαππείου Σχολής Κωνσταντινουπόλεως και
τον συντονισμό-επίβλεψη νέων αρχιτεκτονισσών για τον ίδιο σκοπό, και
στον κ. Μιλτιάδη Ζαχαριάδη για την συνεχή πολυετή του υποστήριξη προς
το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις φιλανθρωπικές δράσεις των
Κωνσταντινουπολίτικων Σωματείων με την ενημέρωση και εύρεση
χορηγών για τον σκοπό αυτό.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το
Μουσικό Συγκρότημα «Ηχοχρώματα της Μεσογείου» υπό την
καλλιτεχνική διεύθυνση του Δρ. Μουσικολογίας κ. Δημοσθένη Φιστουρή.
Υπεύθυνος Ύλης : Ελευθέριος Φερεκύδης

ΣΕΙΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2017
ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ»
ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛHΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 17, ΦΙΛΟΘΕΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 1 Μαρτίου 2017:
1.α. «Σχέσεις Ανατολής Δύσης πριν από τις Σταυροφορίες», Bασίλης
Nότης, Δρ οικονομολόγος ερευνητής, εκπρόσωπος της ΕΤΜΕΛΑΝ .
1.β. «Μια πρώτη γνωριμία με το «διαχρονικό αστικό τοπίο της
Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης», Γεώργιος Αναπνιώτης, αρχιτέκτονας
– ερευνητής, εκπρόσωπος του ΝΚΚ.
ΤΕΤΑΡΤΗ, 8 Μαρτίου 2017:
2.α. «Οι πρώτες Σταυροφορίες», Bασίλης Nότης, Δρ οικονομολόγος
ερευνητής, εκπρόσωπος της ΕΤΜΕΛΑΝ .
2.β. «Η εικόνα της Βυζαντινής Πόλης την περίοδο των πρώτων
Σταυροφοριών», Γεώργιος Αναπνιώτης, αρχιτέκτονας – ερευνητής,
εκπρόσωπος του ΝΚΚ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 Μαρτίου 2017:
3.α. «Τέταρτη Σταυροφορία και η κατάληψη της Κωνσταντινού‐
πολης», Bασίλης Nότης, Δρ οικονομολόγος ερευνητή, εκπρόσωπος
της ΕΤΜΕΛΑΝ .
3.β. «Η «Βλαχέρνα», ένας ιστορικός οικισμός που μετεξελίχθηκε
στο «Δεύτερο Διοικητικό ‐ Θρησκευτικό Κέντρο» του Βυζαντίου»,
Γεώργιος Αναπνιώτης, αρχιτέκτονας – ερευνητής, εκπρόσωπος του
ΝΚΚ.
ΤΕΤΑΡΤΗ, 22 Μαρτίου 2017:
4.α. «Από την πρώτη ως την δεύτερη Άλωση της Κωνσταντινού‐
πολης», Bασίλης Nότης, Δρ οικονομολόγος ερευνητής, εκπρόσωπος
της ΕΤΜΕΛΑΝ.
4.β. «Η «Βλαχέρνα» στο επίκεντρο των κοσμοϊστορικών γεγονότων,
από τις Σταυροφορίες μέχρι το 1453», Γεώργιος Αναπνιώτης,
αρχιτέκτονας – ερευνητής, εκπρόσωπος του ΝΚΚ.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 18.30
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Σεμινάρια

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Συνεχίζονται με επιτυχία
Κάθε Τρίτη 6.00 -7.30 μ.μ.

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
(Δ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι
στάση μετρό Αμπελόκηποι)

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΗΚΟΩΝ
ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ
ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τηλ : 210 6424826

e-mail : apelathentes@yahoo.gr

«Καροτσιέρη τράβα!….»
«Καροτσιέρη τράβα, να πάμε στα Ταταύλα!...»
»Πόσα τάληρα γυρεύεις, να μας πας και να μας φέρεις»;…
Ήταν ένα απ’ τα …
ελκυστικά μουσικο-χορευτικά
ακούσματα – όπως όλοι το
γνωρίζουμε – προ παντός
μάλιστα σε γλέντια Κωνσταντινουπολίτικα, ιδιαίτερα δε
των παλαιοτέρων εποχών…
Τότε, δηλαδή, που τα Ταταύλα (τα σημερινά Kurtuluş) έσφυζαν
από Ελληνική ζωή, εκεί στην Πόλη, λίγο πιο πάνω απ’ την βόρεια
όχθη του Κερατείου Κόλπου και ΒΔ του Πέραν…
Βέβαια, η εποχή στην οποία αναφέρομαι, ήταν πριν απ’ τους
«Βανδαλισμούς» της 6-7ης του Σεπτέμβρη του 1955, αλλά και των
μετέπειτα, επί πλέον, Απελάσεων, μέχρι το 1974!
¾ ¾ ¾
Ξανακούστηκε, λοιπόν, και
πάλι, το γνωστό αυτό τραγούδι, σε
μια εξαιρετικά επιτυχημένη βραδινή εορταστική συνεστίαση, μαζί
και με τον χορό που το συνόδευε,
και σε στιγμές αυθόρμητου
ταυτόχρονα γλεντιού, που είχε
οργανώσει και πραγματοποιήσει το
1930, Πορεία μασκαράδων
«Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων
από το Πέρα προς τα Ταταύλα
Απελαθέντων εκ Τουρκίας», την
(αρχείο Χουσεΐν Ιρμάκ)
Παρασκευή 10η Φεβρουαρίου 2017
σε μια κατάλληλη ταβέρνα του παλαιού Φαλήρου!
Και ήταν τότε, που το Ομογενειακό άλλοτε παρελθόν – που
παραμένει ευτυχώς αλησμόνητο και αλώβητο – επιβίωνε και πάλι,
με την ανάμνηση μάλιστα και του επίκαιρου εορταστικού άλλοτε
γλεντιού κατά το «Μπακλαχοράνι».
Που αναφέρθηκε σ’ αυτό, εξιστορώντας το, η Ειδική Γραμματέας
του Σωματείου κ. Ειρήνη Πρίντεζη, που εξήγησε – προφανώς για
τους μη τουρκομαθείς – ότι Μπακλά, στα τουρκικά, σημαίνει κουκί,
ενώ για το κουράν (ή χοράν), ότι στα περσικά, έχει την έννοια του
«τρώγω».
Αλλά βέβαια το έθιμο αυτό συνδέεται απ’ ευθείας όπως είναι
γνωστό με την Καθαρά Δευτέρα! Στην οποία βέβαια, σε αντίθεση
προς την Τσικνοπέμπτη, τα εδέσματα είναι νηστίσιμα.
Η συνέχεια της άλλοτε Ελληνικής Ενώσεως της Πόλης!
Προλογίζοντας, στην ωραία αυτή
συνεστίαση, ο Πρόεδρος του Σωματείου
κ. Διονύσιος Αγγελόπουλος, απηύθυνε
έναν θερμό χαιρετισμό προς τους
πολυπληθείς συνδαιτυμόνες εξηγώντας
ταυτόχρονα και τους στόχους του
Σωματείου.
Το οποίο απετέλεσε και την συνέχεια της
«Ελληνικής Ενώσεως» της Πόλης, που
την λειτουργία της όμως την είχαν διακόψει
οι Τούρκοι το 1956!
Ευχαρίστησε κατόπιν την κ. Πρίντεζη
και για την ιδιαίτερα σημαντική όπως είπε συμμετοχή της στην
οργανωτική προετοιμασία της συνεστίασης.
Χαιρετισμό απηύθυνε εξ άλλου, και ο Αντιπρόεδρος κ. Φώτης
Γιαννακάκης, που είχε επίσης συμβάλει στην όλη προετοιμασία….

Υπεύθυνος Ύλης : Διονύσιος Αγγελόπουλος

¾ ¾ ¾
Μουσική, χορός, διασκέδαση, με εκλεκτή ορχήστρα και τραγουδιστές σε μια ωραία αίθουσα και σε εκλεκτό περιβάλλον…
Ήταν όλα αυτά που συνέθεταν την ευχάριστη ατμόσφαιρα μιας
ωραίας βραδιάς…
Στην οποία παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου
κ. Ανδρέας Δούμας, η πλειονοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου Απελαθέντων, Εκπρόσωποι και μέλη Αδελφών
Σωματείων και πληθώρα εκλεκτών φίλων.
¾ ¾ ¾
Ξεπερνώντας πλέον τον μισόν αιώνα, πλησιάζουν σιγά-σιγά οι
ώρες εκείνες, οι τόσο πολύ μελαγχολικές, της περιόδου των
Απελάσεων, όσων είχαν Ελληνική Υπηκοότητα, τους οποίους
εξαναγκάστηκαν να ακολουθήσουν και οι μη έχοντες Ελληνική
Υπηκοότητα, φεύγοντας από την άλλοτε πολυπόθητη (φευ) Πόλη των
Πόλεων :
Του Βοσπόρου, του Κερατείου, της Προποντίδας, των
Πριγκηποννήσων και όχι μόνον…
Της δε εποχής εκείνης, τα μόλις νεογέννητα τότε παιδιά, δεν
παύουν τώρα να είναι στην ηλικιακή ήδη αφρόκρεμα, της
εξοβελισμένης απ’ τις εστίες της Κωνσταντινουπολίτικης
κοινωνίας, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και στον υπόλοιπο επίσης
Ελλαδικό χώρο!
Όπου μάλιστα η σφύζουσα παρουσία τους γίνεται παντού ιδιαίτερα
δεκτή αλλά και ευχάριστα, σχεδόν πάντοτε αισθητή!
Τί σημαίνει αυτό;
Ότι η Ρωμιοσύνη με άλλα λόγια, η «μαύρη» (ως σκλάβα) και
«πικρή» άλλοτε (κατά τον Κ. Παλαμά), τα τόσο δύσκολα σημερινά
επίσης χρόνια, τα περνάει και εκείνη τώρα, μαζί και με τον υπόλοιπο
στον ελλαδικό χώρο Ελληνισμό, ποτέ όμως χωρίς να παύει ωστόσο
να στέλνει τη σκέψη της και προς την εκεί – την θρυλική Επτάλοφο
– ενυπάρχουσα, μοναδικής πάντοτε σπουδαιότητας, Πνευματική
Εστία!
Που δεν είναι άλλη από το παγκόσμιας εμβέλειας Χριστιανικό
Κέντρο – το ιδρυμένο ήδη από το 38 μ.Χ. απ’ τον Πρωτόκλητο
μαθητή του Θεανθρώπου, Απόστολο Ανδρέα – διαχρονικής δε, για
την Ρωμιοσύνη σπουδαιότητας Οικουμενικό Πατριαρχείο!
Εκεί, στην άλλοτε θρυλική Βασιλεύουσα, την Επτάλοφη Πόλη των
Πόλεων!...

Γ.Μ.Κ.

