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Η συνέχιση των αδικιών κατά των Εκπατρισμένων Ρωμιών της Πόλης
με τον Οργανωμένο Σφετερισμό των Περιουσιών τους τις ημέρες μας
Το μέγεθος και ο τρόπος αρπαγής-λεηλασίας της περιουσίας των Ρωμιών της καθ’ ημάς Ανατολής
κορυφώθηκε την περίοδο 1914-22, αλλά και η συμπλήρωση αυτής της απάνθρωπης πράξης υπό την
επίφαση της «Ανταλλαγής των Πληθυσμών» δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα από τους ερευνητές της ιστορίας.
Η κορυφαία δε πράξη απεμπόλησης της περιουσίας των Ρωμιών της καθ’ ημάς Ανατολής έγινε από τον
Ελευθέριο Βενιζέλο με την Σύμβαση της Άγκυρας το 1930, όπου με το πρόσχημα ότι οι περιουσίες που
είχαν μείνει στην Ελλάδα και στην Τουρκία από τους πρόσφυγες ήταν ίσες. Με τις πλέον συντηρητικές
εκτιμήσεις η συνολική αξία των περιουσιών των Ρωμιών που είχαν μείνει στην Τουρκία ήταν
εικοσαπλάσιες αυτών που είχαν οι Μουσουλμάνοι στην Ελλάδα. Επιπλέον μόνο το 10% των περιουσιών
που είχαν αφεθεί στην Ελλάδα από τους Μουσουλμάνων μοιράστηκε σε Ρωμιούς πρόσφυγες ενώ
σημαντικό μέρος διαμοιράστηκε από τα αστικά κόμματα με ρουσφετολογικές ρυθμίσεις και ένα μέρος
ακόμα παραμένει ανενεργό. Αν υπολογίσει κανείς τον αριθμό: (1/20)Χ(1/10) = 0.5% , προκύπτει ότι σε
συνολικό βαθμό ο Ελληνισμός της Ανατολής απώλεσε το 99.5% της περιουσίας του. Λαμβάνοντας υπόψη
ότι η αδικία αυτή έγινε υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών που είχε ιδρυθεί όπως και ο μετέπειτα
Ο.Η.Ε. για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος της αδικίας ή
πιο σωστά για την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
Οι Κωνσταντινουπολίτες, που κατά τη Σύμβαση της Λωζάννης εξαιρούνταν της Ανταλλαγής,
υπέστησαν επίσης μεγάλες αδικίες όπως:
• Ενώ είχαν το δικαίωμα να διατηρήσουν τις περιουσίες τους εκτός της Κωνσταντινούπολης, αυτές
αφαιρέθηκαν αυθαίρετα από την Κυβέρνηση της Τουρκίας και τελικά - θεωρητικά μόνο - τους δόθηκε η
δυνατότητα να αιτηθούν αποζημιώσεων από την Τουρκία. Οι γνωστές, όμως, συνθήκες απονομής
δικαιοσύνης στην Τουρκία κατέστησε αυτό το μέτρο ανενεργό. Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι με τη
Σύμβαση της Άγκυρας η Ελλάδα ανέλαβε να πληρώσει την Τουρκία το αστρονομικό ποσό των 450.000
λιρών Αγγλίας της εποχής.
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Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 10:30
Επίσκεψη και Ξενάγηση στο Βοτανικό Κήπο
Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους,
τον μεγαλύτερο βοτανικό κήπο
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου,
1.860 στρεμμάτων, με εντυπωσιακή βλάστηση
από φυτά και δέντρα, που σπάνια συναντά κανείς
στην Ελλάδα.

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017
Επίσκεψη και Ξενάγηση
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής
Γραμματεία : 210 6464270
Λένα Αναπνιώτη : 6972889795

ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Με θέμα :
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
«MIA PERIPETEIA, Ταξίδι στον κόσμο»
ΤΟΥ Β. ΕΥΜΟΛΠΙΔΗ

Στις 13 Μαΐου 2017, ημέρα Σάββατο,
οργανώθηκε από το Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών εκδήλωση με θέμα «Κωνσταντινουπολίτες Συγγραφείς παρουσιάζουν τα έργα τους» με
τη συμμετοχή 40 συγγραφέων και των συνεργαζόμενων με αυτούς Εκδοτικών Οίκων, που είχαν
την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό το
συγγραφικό τους έργο είτε λογοτεχνικό είτε
επιστημονικό ήταν αυτό. Μια πρωτότυπη εκδήλωση
που διεξήχθη με επιτυχία χάρη στην άψογη
συνεργασία όλων των συμμετεχόντων παραγόντων.
Η γιορτή ξεκίνησε στις 11.30 π.μ. με εκφώνηση
και χαιρετισμό του Πανοσιολογιότατου Εκπροσώπου της Αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄,
του Πρωτοπρεσβύτερου Θωμά Χρυσικού, ο οποίος
εξήρε τις πνευματικές δραστηριότητες των
Κωνσταντινουπολιτών, όπου στον κόσμο ευρίσκονται και διεβίβασε προς το κοινό
τις ευχές του Μακαριοτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Εκ μέρους του ΔΣ του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών χαιρετισμό απηύθυνε ο
Πρόεδρος αυτού κος Νικόλαος Ουζούνογλου, ο οποίος τόνισε την ιδιαίτερη
φιλανθρωπική σημασία του Κοσμετείου Ιδρύματος, υπέρ του οποίου
διοργανώθηκε η εκδήλωση. Ανέφερε το ιστορικό του Κοσμετείου Ιδρύματος, που
εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής και φιλοξενεί συνολικά 52 άπορους
Κωνσταντινουπολίτες, παρέχοντάς τους στέγη και βασικά αγαθά προς μία
αξιοπρεπή διαβίωση. Η συνεχής αναβάθμιση και συντήρηση του Ιδρύματος
αποτελεί κύρια μέριμνα του ΔΣ του Νέου Κύκλου. Από την έναρξη της
λειτουργίας του μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει ένα μεγάλο αριθμό αναξιοπαθούντων
συμπολιτών μας.

Στις 24 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του
κ. Βασίλη Ευμολπίδη «MIA PERIPETEIA, Ταξίδι στον κόσμο» στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών. Ο συγγραφέας
γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1951, όπου έζησε μέχρι τον εκπατρισμό
του στην Ελλάδα το καλοκαίρι του
1966. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολύτεχνείο και είναι κάτοχος Μάστερ
στην Συγκοινωνιολογία και στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων από το
Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ στην
Καλιφόρνια.
Σε μία κατάμεστη αίθουσα
από φίλους συμπολίτες, συνεργάτες και συμφοιτητές του μέσα σε
ένα ζεστό κλίμα και μεταξύ αγαπημένων προσώπων της οικογένειάς του
παρουσίασε το βιβλίο του, που είναι το πρώτο του, και περιγράφει τις
σημαντικότερες και τις πιο χαρακτηριστικές εμπειρίες από τα ταξίδια του σε 26
από τις 73 χώρες το κόσμου, τις οποίες επισκέφθηκε κατά την περίοδο 1973-2013
ως φοιτητής, τουρίστας και επαγγελματίας. Μέσα από το βιβλίο του προσπαθεί να
αναδείξει τη σχέση των τόπων που επισκέφθηκε 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 χαθεί με την τόσο μεγάλης διάρκειας απουσίας από την
αρχική πόλη της καταγωγής του, την Κωνσταντινούπολη, αλλά και από τη συχνή
απουσία του από την Ελλάδα που έγινε σχεδόν μόνιμη από το 2007.
Το βιβλίο «MIA PERIPETEIA, Ταξίδι στον κόσμο» έχει εικονογραφηθεί από
την Μαριάνα Ευμολπίδη, κόρη του Βασίλη, με πρωτότυπα έγχρωμα κολάζ.
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ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΏΝ
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ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τη Μεγάλη Τρίτη 11/4/2017 πραγματοποιήθηκε, από το Τμήμα Κυριών του Νέου Κύκλου
Κωνσταντινουπολιτών στην έδρα του, η καθιερωμένη διανομή του Πασχαλινού 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 250 €: Βαφειάδης Παύλος
Από 150 €: Τζούρη Δέσποινα
Από 100 €: Αρσλάνογλου Λεωνίδας & Δέσποινα, Λαπατά Δέσποινα, Μιτέκο Κυβέλη,
Πανταζίδης Χρήστος, ΠΕΡΚΟ Α.Ε., Σιμοτόπουλος Ανέστης
Από 80 €: Καρακατσάνη Αγάπη, Πετρίδης Ιωάννης
Από 60 €: Βαξεβανοπούλου Σοφία
Από 50 €: Ανώνυμος, Βιτσαρόπουλος Μιλτιάδης, Δεϊμερτζόγλου Ρέα, Θεοφανοπούλου
Μαρίνα, Θωΐδου Σοφία, Ιωαννίδου Ευαγγελία, Καλλιγιάννη Ηλέκτρα, Καπισίσογλου
Αναστασία, Κόντζογλου Ισμήνη, Κυμπρίτης Ιωάννης, Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος,
Παναγιωτίδης Νικόλαος & Ελένη, Ρεσσόπουλος Ηρακλής, Συμεωνίδης Χρυσολέων,
Τσομπάνογλου Χρήστος, Χαλιωρή Λιλή, Χατζόπουλος Γεώργιος, Χρηστίδου Έφη
Από 40 €: Εγγονοπούλου Βασιλική, Μιχαηλίδου Ναταλία
Από 35 €: Καραγιάννης Λεωνίδας
Από 30 €: Βλαχοπούλου Ευανθία, Ευθυμιάδης Ευθύμιος, Ιπεκτσή Δώρα, Ιωαννίδης Ερμής,
Κατρανίδης Ιωάννης, Κρητικός Αντώνιος, Παρασκευοπούλου Πόπη, Σακκο-πούλου Μαρίνα,
Τοσοπούλου Τασούλα, Τσιριγώτης Αλέξανδρος, Χαραλαμπίδης Χάρης
Από 25 €: Σεραφειμόπουλος Μιχάλης
Από 20 €: Βούλγαρη Αθηνά, Γιουβάνογλου Κωνσταντίνος, Δαμιανίδου Ακυλίνη,
Ινεπέκογλου Χρήστος, Καλαϊτζή Ελένη, Κάπρη Ευδοξία, Μπατζενάρου Βαλεντίνα,
Ταμπούρογλου Νικόλαος & Ζωή, Τίλλου Αικατερίνη, Χριστοδούλου-Σαμαρά Δέσποινα.
Τρόφιμα: Ανώνυμος 5 σακιά ρύζι και όσπρια, Σ/Μ Σκλαβενίτης Δωροεπιταγή 100 €
Εις μνήμην της μητέρας τους, Άννας Βακαδήμα:
Αλεξάνδρα & Χρυσή Βακαδήμα, 1000 €
Εις μνήμην Παναγιώτη Δελφίνη: Ξανθοπούλου Ευαγγελία, 50 €
Για το Κοσμέτειο Ίδρυμα: Κοσμέτος Μιχαήλ, 50 €

Σεμινάρια Βυζαντινού Πολιτισμού
Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017
από το Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Στις 13 Ιουνίου 2017 έληξαν και για φέτος τα σεμινάρια του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών
με τη θεματική ενότητα «Βυζαντινή Φιλοσοφία». Για έξι συνεχόμενα χρόνια, από το 2011-12,
κάθε Τρίτη απόγευμα παρουσιάζονται ενότητες από τον Βυζαντινό Πολιτισμό, την Ιστορία,
τη Φιλοσοφία, τη Λογοτεχνία κ.ά. Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος προγραμματίζεται να
παρουσιαστεί η ενότητα «Βυζαντινοί Χρονογράφοι και Ιστορικοί» με αναλύσεις των
κειμένων τους, βιβλιογραφία, σχεδιαγράμματα, χάρτες κλπ.
Τον συντονισμό και τη διδασκαλία των σεμιναρίων έχει η κα Αιμιλία Ξανθοπούλου,
διδάκτωρ Βυζαντινής Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Παν/μίου Αθηνών και τ. Επιστημονικός
Συνεργάτης του ιδίου Παν/μίου με ευρύτατο
συγγραφικό έργο τόσο σε αυτοτελή βιβλία όσο και
επιστημονικές μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά
περιοδικά, συμμετοχές σε συνέδρια κλπ.
Στο πλαίσιο των σεμιναρίων μας κατά καιρούς
διοργανώνονται και ημερίδες στο Καστρίτσειο
Μουσείο με τη συμμετοχή διακεκριμένων
επιστημόνων. Οι σημειώσεις δε των σεμιναρίων, για
όσους ενδιαφέρονται να τις αποκτήσουν, είναι
διαθέσιμες από τη γραμματεία του Νέου Κύκλου. Επίσης για πληροφορίες, εγγραφές και
συμμετοχή στα σεμινάρια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail :
emyxanth@yahoo.gr ή στο τηλ.: 69393 25788.
Όσοι θα ήθελαν να παρουσιάσουν κάποια ενότητα από το διδασκόμενο κάθε φορά θέμα,
μπορούν να στείλουν μία περίληψη περίπου 400 λέξεων στην ως άνω ηλεκτρονική δ/νση.
Απαραίτητος όρος είναι η εγγραφή και η συμμετοχή τους στο σεμινάριο, για να υπάρχει
συνοχή και ροή των παρουσιάσεων. Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους στους συμμετέχοντες
χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Σεμινάρια Βυζαντινού Πολιτισμού
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών προγραμμάτων
του ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Θα παρουσιαστεί το θέμα
«ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ & ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ»
κάθε Τρίτη 6.00-7.30 μ.μ. από 30 Οκτωβρίου έως 29 Μαΐου
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης
Πληροφορίες – εγγραφές στο e-mail : emyxanth@yahoo.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ : Ν. Ουζούνογλου

.
ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»
Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας, που έγινε στις 3 Απριλίου 2017,
αποφασίστηκε η καταβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 80 (ογδόντα)
ευρώ από κάθε ένα μέλος. Η εισφορά αυτή θεωρήθηκε αναγκαία
λόγω των προβλεπομένων εξόδων εντός του 2017.
Όπως αποφασίστηκε επίσης κατά τη Γενική Συνέλευση, ήρθαμε σε
επαφή με τρία κτηματομεσιτικά γραφεία σχετικά με την πιθανή
πώληση της έκτασής μας. Η πρώτη αντίληψη των γραφείων είναι ότι
η έκτασή μας αντιμετωπίζει πρόβλημα πώλησής της λόγω του ότι έχει
ενταχθεί στη Ζώνη «Α» περί Προστασίας του Πεντελικού Όρους,
Π.Δ. 26.8.1988 (ΦΕΚ 755/Δ/2.10.1995). Όσον αφορά τον δασικό
χαρακτήρα της έκτασης αυτός βρίσκεται σε εκκρεμότητα και αναμονή της σύγκλισης της επιτροπής για την εξέταση της ένστασής μας.
Οι επαφές μας συνεχίζονται και θα ενημερωθείτε εν καιρώ.
Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση του
Συνεταιρισμού μας είναι syneaconpolis@gmail.com
Παρακαλούνται όσα από τα μέλη μας έχουν ηλεκτρονική
διεύθυνση να μας τη γνωρίσουν στην παραπάνω διεύθυνσή μας
παραθέτοντας το ονοματεπώνυμο του μέλους.
Η θετική ανταπόκρισή σας στα προαναφερθέντα θέματα (πρώτο και
τρίτο) είναι πολύ σημαντική για τον Συνεταιρισμό μας, τόσο από
οικονομικής πλευράς όσο και άμεσης επικοινωνίας με τα μέλη μας.
H I
Για όσους κάνουν χρήση ηλεκτρονικής πληρωμής, το
IBAN του λογαριασμού μας στην ALPHA BANK είναι
GR 5 7 0 1 4 0 2 2 6 0 2 2 6 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6 9 0 .
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.

Στέλιος Ροΐδης
Κωνσταντινουπολίτης, Ρωμιός, Καππαδόκης
Τα μέλη του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών
μαζί με πολλούς Πολίτες, αποχαιρετίσαμε τον Στέλιο
Ροΐδη την 18η Μαΐου 2017.
Ο αγαπητός σε όλους Στέλιος γεννήθηκε στην
Πόλη το 1928 και αφού αποφοίτησε από τη Ζωγράφειο
Σχολή σπούδασε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Κρατικού Πολυτεχνείου Κωνσταντινούπολης.
Από πολύ νέος άρχισε να προσφέρει στα κοινά της
Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη και υπήρξε μέλος της Εφορείας του
Μείζονος Ιδρύματος Βαλουκλή προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες.
Αναγκάστηκε να εκπατριστεί το 1965 και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα
όπου συνέχισε να εργάζεται ως Αρχιτέκτων και επίσης προσέφερε προς τα
κοινά των Κωνσταντινουπολιτών.
Ένα από τα κτίρια που σχεδίασε υπήρξε ο «Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη», δωρεά του Κίμωνα και της Μαρίας Κοσμέτου το 1970.
Υπήρξε Πρόεδρος του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών την
περίοδο από τον Οκτώβριο του 1991 έως το Σεπτέμβριο του 1996. Στη
διάρκεια της θητείας του ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
δημιούργησε το «Καστρίτσειο Μουσείο» που προήλθε από τη δωρεά της
Ελένης Καστρίτση.
Εκτός από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως Αρχιτέκτονα, έχει
να δείξει σημαντικό μεταφραστικό έργο από τα τουρκικά στα ελληνικά και
το αντίστροφο. Μαζί με τον επίσης αείμνηστο Ιάσονα Πιλαφίδη υπήρξε ο
ένθερμος υποστηρικτής και επισπεύδων της ίδρυσης της Οικουμενικής
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Συνέβαλε στην οργάνωση του
συνεδρίου «Επιστροφή στην Πόλη» το 2006 που αποτελεί σταθμό στην
ιστορία του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.
Ήταν γνωστός σε όλους για το σοβαρό, ήπιο, εργατικό και αφοσιωμένο
στη Ρωμιοσύνη χαρακτήρα του. Εκτός της γενέτειράς του Πόλης, είχε
πάντοτε αγάπη και φροντίδα στον τόπο καταγωγής των γονέων του, τη
Σινασό της Καππαδοκίας.
Αιωνία του η μνήμη.
ΨΗΦΙΣΜΑ (18/05/2017)
Το Δ.Σ. του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών έχοντας ενημερωθεί
με βαθιά λύπη για την εκδημία του αγαπητού:
Στυλιανού Ροΐδη
Αρχιτέκτονα Μηχανικού
που έχει προσφέρει για πολλά χρόνια ύψιστες υπηρεσίες στα κοινά των
Κωνσταντινουπολιτών και συνέδραμε με αφοσίωση στο Σωματείο
μας από τη θέση του Προέδρου, αποφάσισε τα εξής:
1) Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του προς τους οικείους του.
2) Να εκπροσωπηθεί στην εξόδιο ακολουθία.
3) Να προσφέρει δωρεά στην μνήμη του εκλιπόντα υπέρ του Οίκου
Κωνσταντινουπολίτη του Κοσμέτειου Ιδρύματος και του Νέο Οίκο του
Πολίτη.
4) Να δημοσιευτεί το παρών.
Το Δ.Σ. του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών

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
Η συνέχιση των αδικιών κατά των Εκπατρισμένων Ρωμιών της Πόλης
με τον Οργανωμένο Σφετερισμό των Περιουσιών τους τις ημέρες μας
Συνέχεια από τη σελίδα 1

•
Οι 40.000 Ρωμιοί της Πόλης που ταξίδεψαν νόμιμα με Οθωμανικά
διαβατήρια κυρίως την περίοδο Σεπτεμβρίου 1922 έως Οκτώβριο 1923 κηρύχθηκαν ως
«φιραρί-φυγάδες» και κατασχέθηκε όλη η περιουσία τους.
•
Η μεγαλύτερη λεηλασία περιουσιών των μελών των μη μουσουλμανικών
κοινοτήτων έλαβε χώρα με τον ληστρικό νόμο «Ευμάρειας» γνωστό ως Βαρλίκ
Βεργκισί (Varlık Vergisi). Πλήθος στελεχών του Κυβερνώντος Ρεπουμπλικανικού
Κόμματος την περίοδο 1942-44 με την εκποίηση και κατάσχεση των περιουσιών τους.
•
Πλήθος διοικητικών μέτρων που παραβίαζαν κάθε έννοια κράτους νόμου και
πρώτα από όλα το ίδιο Σύνταγμα της χώρας εφαρμόστηκαν την περίοδο 1963-2004 για
την αφαίρεση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των Ρωμιών της Πόλης με κορυφαία
βέβαια ενέργεια το Μυστικό Διάταγμα του 1964 που δέσμευε όλα τα περιουσιακά
στοιχεία των Κωνσταντινουπολιτών, οι οποίοι είχαν Ελληνική υπηκοότητα. Ωστόσο, τα
ίδια περιοριστικά μέτρα εφαρμόστηκαν και στους Ρωμιούς που διέθεταν την
υπηκοότητα της Τουρκίας. Όλα αυτά τα μέτρα προέρχονταν από αποφάσεις της Ειδικής
Επιτροπής επί Μειονοτήτων (Αzınlık Τali Κomisyonu), που λειτούργησε από το 1962
μέχρι το 2004, οπότε καταργήθηκε από την 1η Κυβέρνηση του Ρ. Τ. Ερντογάν. Την
περίοδο αυτή ακόμα και η πώληση ή μεταβίβαση ακινήτου ενός Ρωμιού με ιθαγένεια
της Τουρκίας υπόκειτο σε άδεια από την Άγκυρα.
•
Το μέγεθος των αδικιών φάνηκε προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990 όταν το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Στρασβούργο) καταδίκασε τις
πράξεις αυτές της Τουρκίας.
Αν και σήμερα οι μέθοδοι, όπως μυστικών διαταγμάτων και αυθαιρεσιών δεν
χρησιμοποιούνται, είμαστε ενώπιον μίας εξίσου άδικης κατάστασης που προκύπτει σαν
συνέπεια των προηγούμενων παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Είναι γεγονός ότι με την ατμόσφαιρα βίας που υφίστατο πολλοί Ρωμιοί -κάτω από το
σύνδρομο ρίχνω μαύρη πέτρα- όταν εγκατέλειπαν τη γενέτειρά τους δεν μεριμνούσαν
να πάρουν μαζί τους τα πιστοποιητικά ιδιοκτησιών τους ή ακόμα έχοντας χάσει κάθε
ελπίδα κατέστρεφαν αυτά. Αν και η μη ύπαρξη των πιστοποιητικών δεν επηρεάζει τα
ιδιοκτησιακά δικαιώματα, όμως καθιστά πιο δυσχερή τη διεκδίκησή τους από τους
κληρονόμους των ιδιοκτητών του ακινήτου.
Την τελευταία δεκαετία ομάδες αυτοαποκαλούμενων «συμβούλων ακινήτων»,
έχοντας πρόσβαση στα αρχεία των κτηματολογίων (Tapu) και δημοτολογίων στην
Τουρκία, που είναι πλήρως ψηφιοποιημένα, έχει στήσει ένα νέο μηχανισμό
σφετερισμού των ακίνητων περιουσιών των εκπατρισμένων Ρωμιών της Πόλης. Ας
δούμε εν συντομία πως λειτουργεί ο μηχανισμός αυτός:
•
Οι αναφερθέντες «επιτήδειοι» έχοντας πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία
κτηματολογίων βρίσκουν ακίνητες περιουσίες Ρωμιών με τα ονόματά τους που είχαν
κατασχεθεί παράνομα και συνήθως αποδιδόταν στη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης
Βακουφίων ή του Θησαυροφυλακίου.
•
Στη συνέχεια, πάλι με πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία την δημοτολογίων
αρχίζουν και βρίσκουν τους απογόνους του πρώτου ιδιοκτήτη. Έτσι, αρχίζει η
αναζήτησή τους στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες που μπορούν να είναι.
•
Έχοντας βρει κάποιο απόγονο εμφανίζονται και αναφέρουν ότι μπορούν να
τους εξασφαλίσουν την απόδοση των περιουσιών τους χωρίς όμως να τους δίνουν
πληροφορίες, όπως που βρίσκεται γεωγραφικά το ακίνητο ισχυριζόμενοι ότι κάποιοι
άλλοι ξέρουν αυτό και ότι πρέπει να «αμειφθούν» για αυτό. Το σκηνικό που στήνεται
συνήθως είναι ότι ζητούν από τους ενδιαφερόμενους να δώσουν ένα πολύ γενικό
πληρεξούσιο σε δικηγόρο που συνεργάζεται με τους επιτήδειους και να υπογράψουν
ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που προβλέπει ως αμοιβή άνω του 50% της αξίας του
περιουσιακού στοιχείου που θα αποκτηθεί. Τα γενικά πληρεξούσια είναι ισοδύναμα
ουσιαστικά με την πλήρη απεμπόληση της περιουσίας των θυμάτων και έχει συμβεί
πολλές φορές αφού πάρουν το πληρεξούσιο να εξαφανίζονται οι επιτήδειοι. Ακόμα
είναι γνωστό ότι δελεάζουν έναν ιδιοκτήτη με ψίχουλα και αποκτούν περιουσίες με
αξία 1000 φορές.
•
Το μέγεθος της αδικίας που υφίσταται ο εκπατρισμένος Ρωμιός φαίνεται από
την παρατήρηση ότι εάν αυτός δεν είχε εκδιωχθεί με βάναυσο τρόπο από τη γενέτειρά
του, θα χρειαζόταν λίγες ώρες για να μεταβιβάσει ως κληρονόμος την ακίνητη
περιουσία που του ανήκει νόμιμα. Αντίθετα, ο εκπατρισμένος Κωνσταντινουπολίτης
είναι υποχρεωμένος να χάσει το 50% και άνω της περιουσίας του. Το μέγεθος της
αδικίας είναι πασίδηλο.
Εδώ και τρία χρόνια και με ιδιαίτερη έμφαση την τελευταία περίοδο ως
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών έχουμε θέσει ανοιχτά το θέμα προς
τις αρχές της Τουρκίας και ιδιαίτερα προς τη Γενική Διεύθυνση του Συνηγόρου του
Πολίτη (Οmbudsman) στην Άγκυρα. Είναι γεγονός ότι η αρχή αυτή την περίοδο 201314 προέβη στην αποστολή εγκυκλίου προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
εφιστώντας την προσοχή τους, αλλά το καλοκαίρι του 2014 αποσαρθρώθηκε μία
σπείρα ενεργούντων, όπως αναφέρθηκα παραπάνω. Ωστόσο, αυτά δεν αρκούν
καθόλου. Εκείνο που χρειάζεται είναι η ίδια Γενική Διεύθυνση του Συνηγόρου του
Πολίτη να ιδρύσει Γραφείο Συμβούλων, το οποίο θα έχει παράρτημα και στα
Προξενεία της Τουρκίας, ώστε να σταματήσει η δράση αυτή των «Συμβούλων
Ακινήτων».
Τελευταίο, όχι όμως στη σημασία του, είναι ανάγκη, ιδιαίτερα οι εφημερίδες που
απευθύνονται στο κοινό των Κωνσταντινουπολιτών να μην δέχονται να δημοσιεύσουν
διαφημίσεις των αναφερθέντων παραπάνω κύκλων σφετερισμού των περιουσιών των
Ρωμιών της Πόλης. Η πράξη αυτή είναι υπέρ της δικαιοσύνης και κατά της αδικίας.

Υπεύθυνος Ύλης : Ελευθέριος Φερεκύδης

ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Με θέμα : «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ»
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Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η αντιπρόεδρος του ΔΣ του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών
κα Λένα Αναπνιώτη, η οποία παρουσίασε και ενημέρωσε το κοινό για το Καστρίτσειο
Μουσείο Πολιτισμού Κωνσταντινούπολης και Μ. Ασίας, το οποίο έχει δωρηθεί προς
τον Νέο Κύκλο από την Κωνσταντινουπολίτισσα Ελένη Καστρίτση, της οποίας ήταν η
κατοικία, όταν η Φιλοθέη ήταν ακόμα τόπος εξοχής. Στο κτήριο έχουν γίνει κατά
καιρούς αρκετές αλλαγές, για να γίνει πιο λειτουργικό ως μουσείο και τόπος
πνευματικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις,
διαλέξεις-ομιλίες, ημερίδες με θέματα για την Κων/πολη, την ιστορία και τον πολιτισμό
της Κων/πολης, το Βυζάντιο κ.ά., αλλά και με παραδοσιακούς χορούς και μουσική
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες στον υπέροχο κήπο του κτηρίου. Το οίκημα
στεγάζει και τον Φωτογραφικό Όμιλο του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών.
Μετά έλαβε τον λόγο η κα Αιμιλία
Ξανθοπούλου, Γεν. Γραμματέας του ΔΣ του
Νέου Κύκλου και οργανώτρια της εκδήλωσης, η
οποία τόνισε πως στόχος μιας τέτοιας εκδήλωσης
είναι η συνεργασία και η προβολή των
Κωνσταντινουπολιτών πνευματικών ανθρώπων
σ’ ένα ευρύτερο κοινό. Επίσης η εκδήλωση αυτή
σκόπιμα συνέπεσε με την ίδρυση και τα εγκαίνια
της Κων/πολης, που ήταν στις 11 Μαΐου 330, για
να τιμηθεί η Κων/πολη μέσα από την
πνευματική-πολιτιστική δραστηριότητα των εκπατρισμένων τέκνων της. Η ομιλήτρια
ευχαρίστησε επίσης όλους τους παράγοντες, συγγραφείς, εκδοτικούς οίκους, μέλη του
ΔΣ και εθελοντές που συνεργάστηκαν για την άρτια οργάνωση και παρουσίαση μια
τέτοιας εκδήλωσης που διήρκεσε από τις 11.00 π.μ. έως τις 11.00 μ.μ.
Στη συνέχεια, με αλφαβητική σειρά, παρουσίασαν το έργο τους οι συγγραφείς.
Υπήρξε ένα διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα στις 2.00 μ.μ. με χορηγία των Donuts Nanu.
Ένα δεύτερο διάλειμμα έκπληξη έγινε στις 5.30 μ.μ., με την παρουσίαση
μουσικοχορευτικών δρώμενων από την Ομάδα Μελέτης Αρχαίας Όρχησης του
Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία διευθύνει η επίκουρη καθηγήτρια της Φιλοσοφικής
Σχολής κα Άννα Λάζου. Η γιορτή έκλεισε με μουσική βραδιά, στον κήπο του
Μουσείου από το Duo Melodia, που σκόρπισε στην ανοιξιάτικη νύκτα χορευτικές
μελωδίες των δεκαετιών ’60-’70.
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών και η οργανώτρια της εκδήλωσης θεωρούν
χρέος τους να ευχαριστήσουν και από το έντυπο Δελτίο τους, το πολυπληθές κοινό που
τίμησε με την παρουσία του τη γιορτή, τους συμμετέχοντες συγγραφείς, που οι
περισσότεροι παρέμειναν στο χώρο όλο το δωδεκάωρο της εκδήλωσης, τους
εκδοτικούς οίκους οι οποίοι προσέφεραν μέρος των εσόδων
τους για το Κοσμέτειο Ίδρυμα, αλλά και τον χορηγό τα
Donuts Nanu.
Θα ακολουθήσει έκδοση του Λευκώματος των
Κωνσταντινουπολιτών συγγραφέων με αναφορά στο
βιογραφικό και στα έργα τους, για να μείνει η πνευματική
δημιουργία των τέκνων αυτής της Πόλης - λίκνο
πολιτισμού ανά τους αιώνες - ανεξίτηλο στις μνήμες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
«MIA PERIPETEIA, Ταξίδι στον κόσμο» του Β. ΕΥΜΟΛΠΙΔΗ
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Την παρουσίαση έκανε η Αντιπρόεδρος του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών,
κ. Λένα Αναπνιώτη, η οποία και καλωσόρισε τους προσκεκλημένους. Ξεκίνησε
διαβάζοντας κάποιες σκέψεις του Προέδρου, κ. Νικόλαου Ουζούνογλου, ο οποίος
δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην παρουσίαση λόγω ταξιδιού του στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι
κ. κ. Ξενοφών Λουράντος και Λογοθέτης Λογοθέτης, Πολιτικοί Μηχανικοί και συμφοιτητές του συγγραφέα, οι οποίοι μέσα από τις νεανικές και φοιτητικές τους μνήμες
παρουσίασαν με γλαφυρό τρόπο το συναρπαστικό βιβλίο του Βασίλη. Ο συγγραφέας
ευχαρίστησε όλους όσους παρευρέθησαν στην εκδήλωση και τον τίμησαν με την
παρουσία τους, καθώς και τους δύο ομιλητές, οι οποίοι προλόγισαν το βιβλίο του.
Στο τέλος η Αντιπρόεδρος συνεχάρη τον Βασίλη Ευμολπίδη, του ευχήθηκε και
στο επόμενο και τον ευχαρίστησε από καρδιάς εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών και του Κοσμετείου Ιδρύματος για την
υποστήριξή του διαθέτοντας τους πόρους από 700 αντίτυπα του βιβλίου του εξ
ολοκλήρου για τους ανθρωπιστικούς σκοπούς του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών. Στη συνέχεια οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία στο κοκτέιλ, που έγινε στην
πιλοτή του Πνευματικού Κέντρου, να μιλήσουν και να συζητήσουν με τον συγγραφέα
και να θαυμάσουν τα πρωτότυπα έργα της Μαριάνας.
Το βιβλίο διατίθεται στην έδρα του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών.
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6464270

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΗΚΟΩΝ
ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ
ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τηλ : 210 6424826

e-mail : apelathentes@yahoo.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ»
Άρθρο Dr. Θεοδώρου Γιαννακάκη, ιατρού-ιεροψάλτου
Το Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας
διοργάνωσε εκδήλωση Βυζαντινής Μουσικής με θέμα «Η Ψαλτική Τέχνη
πριν και μετά την Άλωση». Η εκδήλωση, μια βραδιά με βυζαντινούς
ύμνους με αφετηρία την εποχή πριν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
μέχρι και τις ημέρες μας, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην
Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών, στις 22 Μαΐου
2017.
Δύο χαρακτηριστικοί εκφραστές της ψαλτικής τέχνης, δυο Άρχοντες
Πρωτοψάλτες της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, ο
Φώτης Γιαννακάκης και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, παρουσίασαν και
απέδωσαν, συνοδεία ισοκρατημάτων, αντιπροσωπευτικά έργα από κάθε
περίοδο, από την εποχή του Κουκουζέλη μέχρι τον 21ο αιώνα.
Την εκδήλωση προλόγισε με χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜΣΙΕ), κ. Κωνσταντίνος
Πολίτης, ο οποίος τόνισε ότι τέτοιες εκδηλώσεις «διατηρούν άσβεστη την
ιστορική μνήμη και την εθνική συνείδηση αποτελώντας σύνδεσμο,
προαγωγής και πνευματικής καλλιέργειας, με το ιστορικό παρελθόν του
Ελληνικού (Ρωμαίικου) στοιχείου της Κωνσταντινούπολης και της καθ’
ημάς ανατολής. Τόνισε δε, πως «οι απελάσεις των Ελλήνων της Πόλης
προσέφεραν στην Ελλάδα, ένα μεγάλο δώρο: Μια σειρά σημαντικών
ψαλτών και μουσικοδιδάσκαλων οι οποίοι ερχόμενοι στην Ελλάδα
επανατροφοδότησαν και συνέβαλαν καθοριστικά στην προσπάθεια
επιστροφής της Ψαλτικής μας Τέχνης εις το αρχαίον κάλλος αυτής.
Έκλεισε λέγοντας ότι «η Βυζαντινή Μουσική και οι εργάτες της, οι
Ψάλτες, αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο της εθνικής μας πολιτιστικής
κληρονομιάς και πρόθεση της Ομοσπονδίας μας είναι να συμβάλλουμε με
όλες μας τις δυνάμεις, συνεχίζοντας το έργο των προκατόχων μας».
Την παρουσίαση της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Διδάκτωρ
Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ Δημοσθένης Φιστουρής, ο
οποίος αναφέρθηκε στις περιόδους της βυζαντινής μουσικής. Καταρχήν,
στην εποχή πριν την Άλωση με κυριότερο της εκφραστή τον Μαΐστορα της
μουσικής Ιωάννη Κουκουζέλη, με πολύ μεγάλη συμβολή τόσο στο
θεωρητικό, όσο και στο μελοποιητικό έργο. Στην συνέχεια ακολουθεί η
μετά την άλωση εποχή, όπου οι σπουδαιότεροι μελοποιοί ήταν ο Πέτρος
Μπερεκέτης και ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος. Ακολουθεί η περίοδος της
μεταρρύθμισης. Με τη Νέα Μέθοδο του 1814, ο βασικός στόχος των δύο
δασκάλων, του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και του Χουρμούζιου
Χαρτοφύλακος, ήταν η μεταγραφή στη νέα παρασημαντική του
μεγαλύτερου μέρους του παλαιού και κλασικού εκκλησιαστικού
μελοποιητικού έργου. Για να φτάσουμε στον 20ο αιώνα όπου η ψαλτική,
πέρα από την ιδιότητα της εκκλησιαστικής μουσικής που διδασκόταν είτε
σε ειδικές μουσικές σχολές που είχαν ιδρυθεί αποκλειστικά για την
εκπαίδευση ιεροψαλτών ή κατ’ οίκον με τη μορφή ιδιαιτέρων μαθημάτων,
ως προφορική παράδοση, ήταν και είναι κυρίως μια βιωματική πράξη
ενεργού πολιτισμού. Η Ψαλτική ως ύψιστη έκφραση της Μεγάλης
Βυζαντινής Παράδοσης στους κόλπους της Μεγάλης του Χριστού
Εκκλησίας εγγυόταν την αρτιότερη δυνατή έκφραση της Ορθοδόξου
λατρείας. Ειδικότερα δε την μετα-Βυζαντινή περίοδο, ήκμασαν μεγάλες
μορφές της ψαλτικής τέχνης (Πρίγγος, Στανίτσας, Γεωργιάδης).
Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών πολλοί εκπρόσωποι από τον
ιεροψαλτικό χώρο, πρωτοψάλτες από όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και
απλός κόσμος, λάτρεις της βυζαντινής μουσικής.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση.
Υπεύθυνος Ύλης : Διονύσιος Αγγελόπουλος

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική
Συνέλευση την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6.30
μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου στο Πνευματικό Κέντρο
Κωνσταντινουπολιτών (Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι) με
τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως :
1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνελεύσεως.
2. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενης

τακτικής Γεν. Συνελεύσεως.
3. Λογοδοσία πεπραγμένων

4.
5.
6.
7.
8.

και ταμειακής διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 1.1.2016 μέχρι
31.12.2016.
Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
Έγκριση ταμειακής διαχείρισης και πεπραγμένων
Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού 1.1.2017 μέχρι
31.12.2017.
Τροποποίηση Καταστατικού
Διάφορες προτάσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί
την επόμενη Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 την ίδια ώρα,
στον αυτό χώρο και με τα αυτά θέματα της ημερησίας
διατάξεως.
Η παρούσα υπέχει θέσει ατομικής πρόσκλησης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Διονύσιος Αγγελόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Δημοσθένης Παϊκόπουλος

Μονοήμερη Εκδρομή
Το Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων
Απελαθέντων εκ Τουρκίας
θα πραγματοποιήσει μονοήμερη εκδρομή
εντός του Σεπτεμβρίου.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα
www.enokon.gr

