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Η Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών
και τα Σωματεία που τη Συναπαρτίζουν
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών και
Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας
Εύχονται στα Μέλη και τους Φίλους τους

Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το 2018

Διανέμεται δωρεάν σε 3000 αντίτυπα

Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2017
Επίσκεψη στο εκπαιδευτικό, διαδραστικό πολυμεσικό
Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος,
όπου αναδεικνύονται τα ιστορικά και αρχαιολογικά
στοιχεία της Ακαδημίας. Στη συνέχεια, ξενάγηση στο
Πάρκο της Ακαδημίας, τη "γειτονιά του Πλάτωνα".

H I
Σάββατο 3 Μαρτίου 2017, ώρα 10:00
Επίσκεψη και ξενάγηση στο άγνωστο παλάτι
της πλατείας Κλαυθμώνος,
στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών,
όπου περιλαμβάνονται σημαντικά κειμήλια
και τεκμήρια της νεώτερης ελληνικής ιστορίας
(ζωγραφικοί πίνακες, γλυπτά, έπιπλα, χαρακτικά).
Ξεναγός η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή.

H I
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής
Γραμματεία : 210 6464270
Λένα Αναπνιώτη : 6972889795

Εκδήλωση εις μνήμην του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου
Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση Μνήμης του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, Ιδρυτή της Εκκλησίας
της Κωνσταντινούπολης. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την «Ένωση Κωνσταντινουπολιτών», από κοινού με τα Σωματεία που τη συναπαρτίζουν, τον «Νέο
Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών» και το «Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας» και με τη συνεργασία των Συστεγαζομένων Σωματείων
των «Μεγαλοσχολιτών», «Ζωγραφειωτών», «Κεντρικιάδων» και «Γαλατιανών».
Συντονίστρια και παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν η Δρ. Ελίζα Φερεκύδου μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ
Τουρκίας, ενώ η Πρόεδρος της Ενώσεως κ. Λένα Αναπνιώτη, απηύθυνε Χαιρετισμό. Αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τον Εκπρόσωπο του Παναγιωτάτου
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ναζιανζού κ. Θεοδώρητο, τον Εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ Πανοσιολογιώτατο π. Νεόφυτο Μάνδαλο καθώς και τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε
στον Άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και προστάτη Άγιο του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών εκ του
Καταστατικού, του οποίου τη μνήμη τιμούν όλα τα συστεγαζόμενα Σωματεία του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών και συνέχισε λέγοντας :
«Αυτή τη γιορτινή μέρα ορίστηκε να βραβεύονται τα παιδιά μας που αριστεύουν στα σχολεία τους και θέλουμε να πιστεύουμε ότι
αργότερα, όταν μεγαλώσουν, θα συμβάλουν γόνιμα στο έργο που γίνεται εδώ το Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών. Έτσι θα
συνεχιστεί η Κωνσταντινουπολίτικη παράδοση και η πολιτισμική μας κληρονομιά.
Έχει γίνει πλέον παράδοση η απονομή των βραβείων, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο συμβολικά και τη συνέχιση μιας ύψιστης
παραδόσεως του Οικ. Πατριαρχείου, του ακοίμητου φάρου της Ορθοδοξίας που πρωτοστατεί πάντοτε στην Παιδεία του Γένους και
κρατάει άσβεστη τη δάδα της βαθιάς Πίστης.
Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά αυτά που θα βραβευτούν στη συνέχεια της εκδήλωσης. Έχετε διακριθεί με τις ικανότητές σας, την
εργατικότητά σας, την επιμέλειά σας, τη συνέπειά σας. Θεμελιώνετε το μέλλον σας με σωστές βάσεις. Σας συγχαίρουμε και σας
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.
Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε ακόμη τους εκλεκτούς γονείς σας που με τόσες θυσίες χαρίζουν τόσο άξια παιδιά στην κοινωνία.
Τους διακεκριμένους δασκάλους και δασκάλες σας, στα φώτα των οποίων οφείλετε την πρόοδό σας».
Τέλος, ευχαρίστησε τη Χορωδία του Δημοτικού Σχολείου της Σχολής Μωραΐτη και τον ομιλητή κ. Νίκο Κόλμαν,
Πρόεδρο του Συνδέσμου Ζωγραφειωτών, ο οποίος, ακολούθως, ανέπτυξε το θέμα «Το διφυές ήθος και η σκυταλοδρομία»,
λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής:
Συνέχεια στη σελίδα 3
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ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Έρανος των Χριστουγέννων και διάφορες προσφορές
Την Πέμπτη 21/12/17 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.
400€:

Συμμαθήτριες Ηλέκτρας Καλλιγιάννη, εις μνήμην της μητέρας της, Αγάθης
Μενεξιάδη

250€:

Βαφειάδης Παύλος

200€:

Πελαργός Κατασκευαστική Ο.Ε.

150€:

Σιμοτόπουλος Ανέστης, Τζούρη Δέσποινα

120€:

Σύλλογος Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλέγιου Θηλέων Κων/πόλεως

100€:

Αρσλάνογλου Λεωνίδας & Δέσποινα, Λαπατά Δέσποινα, Λούντος
Κωνσταντίνος, Μιτέκο Κυβέλη, Ροΐδου Αγγέλα, Τανισκίδης Γεώργιος,
ΠΕΡΚΟ Αφοί Ταμπάκου

80€:

Βαξεβανοπούλου Σοφία

70€:

Καρακατσάνη Αγάπη

50€:

Ανώνυμος,
Βιτσαρόπουλος
Μιλτιάδης,
Δεϊρμετζόγλου
Ρέα,
Θεοφανοπούλου Μαρίνα, Θωΐδου Σοφία, Ιπεκτσή Δώρα, Καλλιανιώτη
Μαρία, Ιωαννίδης Ερμής, Καπισίζογλου Αναστασία, Καραγιάννης
Λεωνίδας, Κόντζογλου Ισμήνη, Κοσμέτος Μιχαήλ, Κυμπρίτης Ιωάννης,
Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος, Παναγιωτίδης Νικόλαος & Ελένη, Ραγκούση
Μαρουσώ, Συμεωνίδης Χρυσολέων, Τσομπάνογλου Χρήστος, Χαλιωρή
Λιλή, Χαραλαμπίδης Χάρης, Χατζόπουλος Γεώργιος, Χρηστίδης Χαρίλαος,
Χρηστίδου-Λαζαρίδου Έφη.

40€:

Εγγονοπούλου Βασιλική, Ιωαννίδου Ευαγγελία, Μιχαηλίδου Ναταλία,
Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα, Ρεσσόπουλος Ηρακλής

30€:

Αϊβάτογλου Ελένη, Βλαστός Στυλιανός, Βλαχοπούλου Ευανθία,
Ευθυμιάδης Ευθύμης, Καλαϊτζή Ελένη, Κρητικός Αντώνιος, Σακκοπούλου
Μαρίνα, Τοσοπούλου Αναστασία, Χριστοδούλου–Σαμαρά Δέσποινα,
Τσιριγώτης Αλέξανδρος

25€:

Νεολόγου Ασημίνα, Σεραφειμόπουλος Μιχάλης, Σιμοτόπουλος Ανέστης

20€:

Ανώνυμος (Ε.Κ.), Βούλγαρη Αθηνά, Γιουβάνογλου Κωνσταντίνος,
Δαμιανίδου Ακυλίνη, Ηλιάδου Αλεξάνδρα, Κατρανίδης Ιωάννης, Καπρή
Ευδοξία, Κερν Ελένη, Παρασκευοπούλου Καλλιόπη, Τίλλου Αικατερίνη

10€:

Μπουργκαζλή Ελένη, Σπηλιώτη Αγγελική

Εις μνήμην των αδελφών Δεσποίνης και Σοφίας Γιακομίογλου,
Τρυφερίδης Δημήτριος 50 €
Για τον εμπλουτισμό του Χριστουγεννιάτικου δέματος προσέφεραν:
SuperMarketΣκλαβενίτης: Δωροεπιταγή 100 €
Ανώνυμος κύριος: 5 σακιά ρύζι & όσπρια
Δωρεές υπέρ του Κοσμετείου Ιδρύματος
«Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη»
(1/9-31/12/2017)
Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων Αθηνών…... 100 €
Άννα Κορδομενίδου…………………... 300 €
Βαλασία Καλαφάτη…………………… 50 €
Στη μνήμη του Ιωάννη Λεβέντη: Σταμάτης και Έλλη Φράγκος 50 €,
Μαρία Κρεμύδα 5 €, Χρήστος Δαρήσης 50 €, Χαρίλαος Λεβέντης 100 €,
Ανδρέας Μιχαλόπουλος 100 €, Ελένη Μαυρομάτη Βούδρη 10 €,
Στέλα Λυκούδη 10 €, Ουρανία Τσοκώνα 5 €, Παναγιώτης Καράς 10 €,
Καίτη Κρανιάδου 15 €, Ελένη Καράμπελα 20 €, Κωνσταντίνα Κύριου 20 €,
Σοφία Καραμπέλου 50 €, Νίκος και Έλσα Ουζούνογλου50 €.
Στη μνήμη του Στέργιου Πέσκου Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων 100 €.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ : Ν. Ουζούνογλου

.
ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»
Στην προσπάθειά μας για την εξεύρεση λύσεων στη χρονίζουσα υπόθεσή μας, εξετάζουμε την πιθανότητα και δυνατότητα
που μας δίνουν οι ευεργετικές διατάξεις του Νόμου 3894 του 2010
περί Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 20ΔΑ/2.12.2010).
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι, προκειμένου να έχουμε τη
δυνατότητα να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιά από τα
μέλη μας προτίθενται να χτίσουν καταβάλλοντας και μια
προκαταβολή.
Επί του θέματος θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες κατά
την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευσή μας, κατά την οποία θα
γίνουν και οι αρχαιρεσίες του συνεταιρισμού.
Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας να παρουσιαστούν ανελλιπώς
αφ’ ενός μεν για να συζητήσουμε και να πάρουμε κάποιες σοβαρές αποφάσεις, αφ’ ετέρου να έχουμε όσο το δυνατό περισσότερες
υποψηφιότητες για να επανδρωθεί το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν εκλεγεί νέο Δ.Σ., ελλείψει υποψηφιοτήτων, γίνεται δεύτερη Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση μη αναδείξεως νέου Δ.Σ. ο Συνεταιρισμός κινδυνεύει να αυτοδιαλυθεί.
Επειδή το 2016 σε αίτησή μας προς το Δασαρχείο Πεντέλης
μας δηλώθηκε ότι το κτήμα μας εμφανίζεται στα αρχεία τους ως
δασική έκταση αγνώστου ιδιοκτησίας, μας παρέπεμψαν στη Δ/νση
Δασών Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα
μας. Κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης η Δ/νση Δασών μετά
από τρεις μήνες μας απήντησε ότι δεν διατηρούν πλέον στοιχεία
ιδιοκτησίας και ισχύει ότι είναι καταγεγραμμένο και αναγνωρίζει
το αντίστοιχο Κτηματολόγιο. Σε αίτησή μας προς τα
Κτηματολόγια Πεντέλης και Πικερμίου ελάβαμε τις αντίστοιχες
βεβαιώσεις για την ιδιοκτησία μας.
Όσον αφορά την εκκρεμότητά μας στο θέμα του ΕΝΦΙΑ δεν
υπάρχουν νεότερα.
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.
Με την ευκαιρία ευχόμαστε σε όλα τα μέλη μας και στις
οικογένειές τους ένα Ευτυχισμένο και Προσοδοφόρο Νέο Έτος.

Η Γιορτή Βιβλίου του Νέου Κύκλου
Κωνσταντινουπολιτών συνεχίζεται…

«Σύγχρονοι Κωνσταντινουπολίτες Συγγραφείς»
Η Γιορτή Βιβλίου που πραγματοποιήθηκε τις 13 Μαΐου 2017
στο Καστρίτσειο Μουσείο και συμμετείχαν 40 Κων/πολίτες
Συγγραφείς συνεχίζεται με την έκδοση του τόμου «Σύγχρονοι
Κωνσταντινουπολίτες Συγγραφείς».
Ο τόμος θα συμπεριλαμβάνει τα βιογραφικά στοιχεία, τη
φωτογραφία, το έργο και αποσπάσματα από τα έργα των
Κων/πολιτών πνευματικών ανθρώπων, τόσο σε λογοτεχνικό όσο
και σε επιστημονικό επίπεδο. Ήδη ένα μεγάλο μέρος της ύλης
αυτής έχει συγκεντρωθεί και σύντομα θα αρχίσει η επιμέλεια του
τόμου για την έκδοσή του.
Η Γιορτή όμως θα συνεχιστεί και με τη συμμετοχή των
Κων/πολιτών Συγγραφέων στο 4ο Φεστιβάλ Κων/πολιτών που
διοργανώνεται από την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ, τον Μάιο 2018 στο Βυζαντινό
Αθλητικό Κέντρο στον Άλιμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι από το
κοινό θα μπορούν να συνομιλήσουν με τους συγγραφείς, να τους
θέσουν ερωτήσεις, αλλά και οι συγγραφείς μας να παρουσιάσουν
το έργο τους..
Στο πλαίσιο της Γιορτής Βιβλίου, οι δραστηριότητες θα
συνεχιστούν και με άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν
εν καιρώ.
Επίσης στο facebook υπάρχει σελίδα, με τον τίτλο «Γιορτή
Βιβλίου - Κωνσταντινουπολίτες Συγγραφείς», όπου οι συγγραφείς
μας παρουσιάζουν τα έργα τους. Αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος
μπορεί να αναρτήσει απόψεις σχετικές με την πνευματική
παραγωγή και παρουσία των Κων/πολιτών στα γράμματα και τις
επιστήμες.
Τη δραστηριότητα αυτή του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών συντονίζει και οργανώνει η Δρ. Αιμιλία Ξανθοπούλου (Γεν. Γραμμ. του
Νέου Κύκλου Κων/πολιτών).
Από το ΔΣ

ΕΝΩΣΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 46, 115 21 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 64.33.750 FAX: 210 64.64.270
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Εκδήλωση εις μνήμην του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου
Συνέχεια στη από τη σελίδα 1

«Αγαπητοί άριστοι μαθητές με Πολίτικη καταγωγή,
Μέχρι τώρα πορεύεστε άριστα. Έχετε λάβει την σκυτάλη και την μεταφέρετε
γνωρίζοντας την σημασία της αριστείας για να μπορέσετε να γίνετε αταλάντευτοι
ηγέτες, να εμπνέεστε από ενωτικό πνεύμα κι όχι την διχόνοια, να εργάζεστε με
συνέργειες και να αγαπάτε αλλήλους. Όπως γράφει στην Επιστολή Αγάπης ο
Απόστολος Παύλος «χωρίς αγάπη ο λόγος μοιάζει σαν κύμβαλο αλαλάζον».
Ο χρόνος σας είναι περιορισμένος γι’ αυτό κρατηθείτε καθ’ όλη την
διαδρομή της «σκυταλοδρομίας» σας ανεξάντλητοι και παθιασμένοι σ’ ότι
επιδίδεστε. «Να έχετε το θάρρος να ακολουθείτε την καρδιά και το ένστικτό
σας».
Εσείς είστε η γενιά που παρά τις κατηγορίες που σας εξαπολύουν για την
εξάρτησή σας από τις “selfies” και τα i-padθα επινοήσετε τις αξίες του 21ου
αιώνα για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις που φέρνουν η τεχνητή
νοημοσύνη και η ρομποτική με τις εφαρμογές τους στην καθημερινότητά σας.
Άλλωστε γνωρίζετε ότι η κλασσική ερώτηση αν θα γίνεις δικηγόρος, γιατρός
ή μηχανικός έχει ήδη αντικατασταθεί με επαγγέλματα όπως Mathematic Music,
Virtual Designer, Mechanical Medicine, Engineering Biology, Behavioral
Economyκ.ά.
Εσείς μεγαλώνετε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης των big data, των
social media και την οικολογική ανασφάλεια, την κοινωνική ανισότητα τις
μετακινήσεις πληθυσμών.
Το ταξίδι σας ξεκίνησε από την οικογένεια στην συνέχεια στο σχολείο και
την κοινωνία. Αυτή η διαδρομή όρισε ήδη τις αξίες σας και επηρεάζει τις πράξεις
σας. Το σπίτι και το σχολείο σας εκπαιδεύουν και η κοινωνία σας καλλιεργεί
ώστε η παιδεία σας να συνάδει με το ήθος σας.
Ο χαρακτήρας, το ταλέντο και οι γνώσεις σας εμπλουτισμένες με
ευαισθησίες, ενδοσκοπήσεις, φιλότητα, θα σας εντάσσουν συνεχώς στο
κοινωνικό γίγνεσθαι.
Είστε «ηθοποιοί» που «το έργο επί σκηνής παίζεται χωρίς πρόβα».
Άρα έχει σημασία ποια εφόδια θα επιλέξετε γι’ αυτό το ταξίδι ζωής.
Πως θα νοηματοδοτήσετε λέξεις όπως, αυτογνωσία, πίστη, θέληση, όνειρο,
κουράγιο, επιμονή, αυτοπεποίθηση, εντιμότητα, αυθεντικότητα, ταπεινότητα,
δημιουργικότητα, αξιοπρέπεια, ακεραιότητα, φιλοδοξία, υπευθυνότητα, χρέος.
Πως θα «ακούσετε την εσωτερική φωνή σας» για να απαντήσετε σε θεμελιακά
ερωτήματα για το ποιοί είστε, από πού έρχεστε, που βρίσκεστε αυτήν τη στιγμή
και κυρίως που θέλετε να πάτε και γιατί!
Έχει σημασία η πορεία σας να κρατά την «σκυτάλη» με σθένος με πάθος
αλλά και με ήθος. Το παράδειγμα του διφυούς ήθους μας το δίδαξαν ο
Προμηθέας, ο Σωκράτης και ο Απόστολος Ανδρέας με λόγο και πράξη που
συνάδουν με τις αξίες τους. «Προτιμώ να αδικηθώ παρά να αδικήσω».
Μαρτύρησαν για να μην προδώσουν τις ιδέες τους. Με τη στάση τους
επιβεβαίωσαν την σημασία τα λόγια να συνοδεύονται από πράξεις.
Αναζητούμε απαντήσεις στο μεγάλο σχέδιο του Σύμπαντος ενώ ταυτόχρονα
με τις κυρίαρχες ανωριμότητες κινδυνεύουμε να μετατραπούμε σε αυτόχειρες του
θαυμαστού πλανήτη Γη που μας φιλοξενεί. Ενώ αναρωτιόμαστε για την Αρχή
πλησιάζουμε με αφροσύνη και αλαζονεία στο Τέλος μας.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μ’ αφορμή την Αρχή της
Ινδίκτου «Προσεύχεται υπέρ της προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος της»
και μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι της καταστροφής της φύσης προηγείται η
εσωτερική «ανατροπή των αξιών», η πνευματική και ηθική καταστροφή.

Όταν σας μιλώ για σκυτάλη αναφέρομαι σ’ αυτή που παραλάβαμε και
οφείλουμε να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Να κρατήσουμε άσβεστα κι
αλώβητα, το Άγιο Μύρο, το πατριαρχείο, την Καππαδοκία, την Τραπεζούντα, το
Φανάρι, το Πέρα, τα Ταταύλα, την Ζωοδόχο Πηγή, την Παναγία, την Αγία
Τριάδα, το Σισλί, την Θεολογική Σχολή, την Μεγάλη Σχολή, το Ζάππειο, το
Ζωγράφειο, την Πρίγκηπο, τη Χάλκη, την Αντιγόνη….
Τιμήστε την σκυτάλη σας. Δοξάστε την καταγωγή των προγόνων σας.
«Αγγίξτε το όνειρο για να πετάξετε στο μέλλον».
Έτσι το ταξίδι σας θα είναι Ανθρώπινο, Δημιουργικό και Συναρπαστικό!
«Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχετε ακόμη ταξιδέψει»
Κι αυτό που θέλω να σας πω είναι το πιο όμορφο από όλα:
Μ’ ακούς, σ’ αγαπώ, μ’ ακούς;»
Κατόπιν, ο Θεοφιλέστατος Επισκόπος Ναζιανζού
κ. Θεοδώρητος μετέφερε τις ευχές του Παναγιωτάτου
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄,
ενώ ο Πρόεδρος του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών και της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών Καθηγ. ΕΜΠ κ. Νίκος Ουζούνογλου,
αναφέρθηκε στο πρόγραμμα υποτροφιών για την
προετοιμασία των μαθητών του Λυκείου, καθώς και
στο νέο πρόγραμμα υποτροφιών της Ομοσπονδία για
τους φοιτητές με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή.
Στη συνέχεια, τα παιδιά της χορωδίας του
Δημοτικού Σχολείου της Σχολής Μωραΐτη
τραγούδησαν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, «βάζοντάς» μας στο κλίμα των
επερχόμενων Εορτών.
Ακολούθησε η βράβευση αριστούχων αποφοίτων 2015-2016 Δημοτικών,
Γυμνασίων και Λυκείων καθώς και επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση που έχουν Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή και ήταν :
Δημοτικό : Ζησίογλου Βασίλειος, Κόλμαν Άννα, Ξένος Ορέστης,
Παπαβασιλείου Ελένη-Ναταλία, Ρούτη Μαρκέλλα.
Γυμνάσιο : Κόλμαν Θεόδωρος, Παϊκόπουλος Μάριος.
Λύκειο & Επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση : Αρζουμάν
Άγγελος, Αρζουμάν Χρήστος, Ζάρκου Γεωργία-Μαρία, Ιακωβάκη Νικόλ,
Ιωαννίδου Ιφιγένεια-Ιωάννα, Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, Λιοδήμου Παναγιώτα,
Μοστίογλου Αικατερίνη-Κορίνα, Πανταζίδη Χρυσή, Περβανά Γεωργία,
Ραγκούσης Κλεάνθης, Θωμοπούλου Δέσποινα, Κώτσης Αντώνιος.
Στη φετινή μας εκδήλωση βραβεύθηκαν επίσης ο Ιωαννίδης Πέτρος ο
οποίος συνεχίζει τις σπουδές του σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς και
η Ζησίογλου Βασιλική η οποία αρίστευσε στις Μεταπτυχιακές Σπουδές της.
Σε όλους τους επιτυχόντες προσφέρθηκαν βιβλία. Στους αποφοίτους του
Δημοτικού : «Μικρή Ιστορία της Φιλοσοφίας» του Nigel Warburton, δωρεά
Ελληνογερμανικής Αγωγής. Στους αποφοίτους του Γυμνασίου : «Το Σύμπαν
στα χέρια σας» του Κριστόφ Γκαλφάρ δωρεά Ελληνογερμανικής Αγωγής.
Στους αποφοίτους του Λυκείου και στους επιτυχόντες : «Πρώτη – Αντιγόνη,
Τα Πριγκηπόνησα» δωρεά Συλλόγου Ιστορικής & Λαογραφικής Έρευνας
«Η Μνημοσύνη»
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το καθιερωμένο κέρασμα στον χώρο του
ισογείου.

Υπεύθυνος Ύλης : Ελευθέριος Φερεκύδης
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Μνήμες και στιγμές με τον Θρασύβουλο Στανίτσα
Αναπολώντας τον Άρχοντα 30 χρόνια μετά
Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων
Κωνσταντινουπόλεως, τιμώντας όλους εκείνους
που έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην
Κωνσταντινουπολίτικη και Πατριαρχική ιεροψαλτική παράδοση, και όχι μόνον, μετά το
τριακονταετές θρησκευτικό μνημόσυνο που
τέλεσε εις μνήμην του Άρχοντος Πρωτοψάλτου
της Μ.Χ.Ε. Θρασύβουλου Στανίτσα, διοργάνωσε
πνευματικο-μουσικο-φιλολογική εκδήλωση, για
να διατηρήσει άσβεστη τη μνήμη του μεγάλου
ανδρός που σημάδεψε ανεξίτηλα με τη μοναδική
φωνή και την εξαίρετη ερμηνεία του την τέχνη
του «ψάλλειν τώ Θεώ».
Η ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε σύμπραξη με το
Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών, την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017.
Μετά τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Εν Αθήναις
Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως κ. Σταμάτιος Κίσσας,
ο Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ
Τουρκίας κ. Διονύσιος Αγγελόπουλος, αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, αναφέρθηκε
συνοπτικά στη βιογραφία του Θρασύβουλου Στανίτσα, λέγοντας :
«Ο Θρασύβουλος Στανίτσας γεννήθηκε στα Ψωμαθειά της Πόλης,
το έτος 1910, έψαλλε σε διάφορους ναούς της Πόλης· στα Ψωμαθειά,
στον Άγ. Νικόλαο στο Γαλατά ως αριστερός ψάλτης, με δεξιό τον
Παλάση.
Ο Στανίτσας διετέλεσε Λαμπαδάριος επί μία εικοσαετία απέναντι
στον Κων. Πρίγγο και κατά το έτος 1960, προήχθη από τον
Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα τον Α΄, σε Άρχοντα Πρωτοψάλτη
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Δυστυχώς όμως δεν αξιώθηκε για πολύ να παραμείνει στον
Πατριαρχικό Ναό ως Πρωτοψάλτης, απελάθηκε λόγω καταγγελίας εκ
μέρους της Τουρκικής Κυβέρνησης της συνθήκης «περί
εγκαταστάσεως και εργασίας των Ελλήνων Υπηκόων», λόγω του
Κυπριακού προβλήματος, και απέλασης, τότε, 12 με 13 χιλιάδων

Υπεύθυνος Ύλης : Διονύσιος Αγγελόπουλος

Ελλήνων υπηκόων εγκατεστημένων στην Κωνσταντινούπολη. Αφίχθη
στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου 1964. Έψαλλε για 1 χρόνο στη Χίο, 2
μήνες στη Βηρυτό, 3-4 μήνες στην Αμερική, και από το 1966 έως το
1981 έψαλλε στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Αμπελοκήπων.
Θυμάμαι, κάθε Μεγάλη Τρίτη απόγευμα, ερχόμουν στον Άγ.
Δημήτριο για να ακούσω το τροπάριο της Κασσιανής και πολύς κόσμος
κρατούσε μαγνητοφωνάκια και ηχογραφούσε τη μελωδία του.
Από χορωδίες ο Στανίτσας έχει παρουσιάσει, υπό τη διεύθυνσή του,
τη Χορωδία των Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, τη Χορωδία
Ιεροψαλτών Ελλάδος και για πολλά χρόνια τη χορωδία του Συλλόγου
«Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών».
Ο Θρασύβουλος Στανίτσας απεβίωσε στις 18 Αυγούστου του 1987,
αφού είχε αναδείξει πολλούς μαθητές, άξιους συνεχιστές του
Πατριαρχικού ύψους της Ιεροψαλτικής.
Αιωνία του η Μνήμη».
Κατόπιν, ο Ταμίας του Συλλόγου Μουσικοφίλων κ. Νίκος
Τυροβόλης ανέγνωσε επιστολή του π. Σεραφείμ Φαράσογλου.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν φίλοι, συνάδελφοι, συνεργάτες,
μαθητές του και άνθρωποι που είχαν την τύχη και την ευλογία να τον
ζήσουν, να τον συναναστραφούν και να τον γνωρίσουν από πολύ
κοντά. Μίλησαν για τις ιδιαίτερες στιγμές και αναμνήσεις τους με τον
αείμνηστο Πρωτοψάλτη, σπουδαίο δάσκαλο και χοράρχη οι κ.κ.
Ευάγγελος Μένεγας, Πρωτοψάλτης του Ι. Ναού Αγ. Δημητρίου
Αμπελοκήπων, Νικόλαος Γιάννου και Αθανάσιος Παϊβανάς, μαθητές
του αείμνηστου Θρασύβουλου Στανίτσα, Δημοσθένης Παϊκόπουλος,
Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Μ.Χ.Ε., Καλλίστρατος Κωφόπουλος,
Πρωτοψάλτης του Ι. Ναού Αγ. Ελευθερίου Πειραιώς και Έφορος του
Συλλόγου Μουσικοφίλων και Χαράλαμπος Σιούφας, Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Μουσικοφίλων, μαθητές και εκείνοι του Θρασ. Στανίτσα.
Τέλος, Βυζαντινούς ύμνους σπάνιας έμπνευσης και μουσικού
κάλλους, από τα γνωστότερα έργα του Άρχοντος, απέδωσαν οι
χορωδίες «Εν Ψαλτηρίω» με χοράρχη τον Κων/νο Φωτόπουλο,
«Εργαστήρι Ψαλτικής» με χοράρχη τον Αθανάσιο Παϊβανά και «Εν
Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» με χοράρχη
τον Δημοσθένη Παϊκόπουλο.

