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Καστρίτσειο Μουσείο
Ημερίδα με θέμα «Το Βυζάντιο και η Καθ’ Ημάς Ανατολή»

Εθνικό Αστεροσκοπείο Πεντέλης

Επ’ ευκαιρία της επετείου της ίδρυσης της Κωνσταντινούπολης (11 Μαΐου 330) ο
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών και Η Εταιρεία Μελέτης της Καθ’ Ημάς
Ανατολής στις 16 Μαΐου 2015 διοργάνωσαν ημερίδα στο Καστρίτσειο Μουσείο,
με θέμα «Το Βυζάντιο και η Καθ’ Ημάς Ανατολή», στην οποία συμμετείχαν
διακεκριμένοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών.
Παρουσία πλήθους ακροατηρίου, οι επιστήμονες ανέπτυξαν τα θέματά τους
παράλληλα με προβολή διαφανειών, εικόνων και χαρτών. Ομιλητές ήταν (με
αλφαβητική σειρά) :
Γιώργος Αναπνιώτης (Αρχιτέκτονας – Ερευνητής), Η Βυζαντινή
εποποιία των ναυτικών πολεμικών
γεγονότων στον Κεράτιο, Βόσπορο
και Προποντίδα.
Ευστράτιος Θεοδοσίου (Αν.
Καθηγητής Αστροφυσικής, Τμήμα
Φυσικής του Παν/μίου Αθηνών), Η
προσφορά του Βυζαντίου στις
Θετικές Επιστήμες.
Στυλιανός Λαμπάκης (Δ/ντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών,
Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών), Ο Βυζαντινός Λόγιος : χαρακτηριστικά και
ιδιομορφίες.
Μαρία Λεοντσίνη (Κύρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών,
Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών), Προβολή και σύμβολα αρχαίων λαών, κρατών και
πόλεων της καθ’ ημάς Ανατολής στο βυζαντινό θρησκευτικό και πολιτικό
περιβάλλον.
Τηλέμαχος Λουγγής (ομ. Δ/ντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών ερευνών,
Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών), Η Μ. Ασία, η βυζαντινή κοινωνία και ο στρατός.
Νικόλαος Μοσχονάς (ομ. Δ/ντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών), Πολιτικοί προσανατολισμοί και ιδεολογικές
αντιθέσεις στις παραμονές της Άλωσης.
Κωνσταντίνος Νιάρχος (Καθηγητής Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας στη
Φιλοσοφική Σχολή Παν/μίου Αθηνών), Συνέχεια ή ασυνέχεια της αρχαίας
ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζάντιο;
Αιμιλία Ξανθοπούλου (Δρ. Βυζαντινής Φιλοσοφίας, τ. Επιστ. Συνεργάτης
Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών), Οι αγώνες για την κατάκτηση των δρόμων
του μεταξιού κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Σάββας Τσιλένης (Δρ. Αρχιτέκτων–Πολεοδόμος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών),
Το φυσικό και αστικό περιβάλλον της Κων/πολης πριν και μετά την Άλωση.
Στην εκδήλωση επίσης συμμετείχαν (στο προεδρείο) και η Καθηγήτρια της
Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Φιλοσοφίας κα Αθανασία Γλυκοφρύδη –
Λεοντσίνη και το μέλος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ κα Ελίζα Φερεκύδου (Δρ. Βιολογίας) εκ
μέρους της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κων/πολιτών.
Για την επιτυχία της ημερίδας, εκτός από την Οργανωτική Επιτροπή, την οποία
αποτελούσαν οι : Αιμιλία Ξανθοπούλου, Σάββας Τσιλένης και Λένα Αναπνιώτη
συνεργάστηκαν και οι : Σοφιάννα Ευσταθίου (μακέτες αφίσας, μακέτες προγράμματος καθώς και κατά τη διάρκεια της ημερίδας συντόνιζε την παρουσίαση των
διαφανειών), Γεωργία Αποστολάκου και Ρία Γιαννάρου (στην υποδοχή αλλά και
βοηθώντας την κα Λένα Αναπνιώτη που είχε αναλάβει την οργάνωση και το
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συντονισμό του μπουφέ).

Βραδυνή ξενάγηση στη μαγεία της Αστρονομίας και τα μυστήρια του Ουρανού
Ομιλία - προβολή και παρατήρηση με το διοπτρικό τηλεσκόπιο Newall
Ξεναγεί ο Δρ.Ευάγγελος Κολοκοτρώνης υπεύθυνος του Κέντρου
¾ ¾ ¾ ¾

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
«Από το Σιτάρι Στο Ψωμί»
Μουσείο Λούλη -Κερατσίνι
Χιλιάδες σχετικά αντικείμενα και η μεγαλύτερη συλλογή
σφραγίδων πρόσφορων στον κόσμο.
Επίσκεψη και ξενάγηση στις πρότυπες εγκαταστάσεις
της αλευρομηχανίας «Μύλοι Λούλη»
Δηλώσεις συμμετοχής
Λένα Αναπνιώτη 6972889795
Ηώ Δεβλέτογλου 6944670642
¾ ¾ ¾ ¾

Μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών θα συνεχίσει τις παραδόσεις μαθημάτων
Τουρκικής Γλώσσας στο Καστρίτσειο Μουσείο (Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη) και στο
Πνευματικό Κέντρο Κων/πολιτών (Δ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι) από Οκτώβριο.
Αναλυτικό πρόγραμμα (ημέρες και ώρες) θα ανακοινωθεί εγκαίρως και θα
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Σωματείου μας. Πληροφορίες στο 69393 25 788
¾ ¾ ¾ ¾

Μαθήματα Ρωσικών
Θα συνεχίσουν οι παραδόσεις μαθημάτων Ρωσικής γλώσσας
στο Πνευματικό Κέντρο Κων/πολιτών
(Δ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι).
Πληροφορίες: κ. Ηώ Δεβλέτογλου 6944 670642
¾ ¾ ¾ ¾

Σεμινάρια Βυζαντινής Ιστορίας
Πολιτισμού – Φιλοσοφίας
Στις 30 Μαΐου 2015 έληξαν τα σεμινάρια «Βυζαντινή Διπλωματία και
Στρατηγική» που διεξήχθησαν στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών από
το Νέο Κύκλο Κων/πολιτών.
Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 προγραμματίζονται σεμινάρια με
θέμα «Βυζαντινό Δίκαιο και Νομοθεσία». Διδάσκει και συντονίζει η Δρ. Αιμιλία
Ξανθοπούλου (Βυζαντινολόγος – τ. Επιστ. Συνεργ. Παν/μίου Αθηνών).
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια μπορούν να επικοινωνήσουν στο
τηλ. 6939325788 και στο e-mail: emyxanth@yahoo.gr Επίσης όσοι επιθυμούν να
παρουσιάσουν μια ενότητα σχετική με το θέμα της φετινής χρονιάς, μπορούν να
στείλουν μια περίληψη (περίπου 150-200 λέξεις) και ένα σύντομο βιογραφικό τους
σημείωμα στο ως άνω e-mail.
Με τη λήξη των σεμιναρίων θα χορηγηθεί βεβαίωση σε όσους θα έχουν
παρακολουθήσει.
Από το ΔΣ του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών

Η εκδρομή στην Τήνο
Η Τήνος είναι γνωστή κυρίως από τη θαυματουργή για τους πιστούς χριστιανούς
εικόνα της Μεγαλόχαρης και τον περικαλλή ναό που την στεγάζει - ναό παλαιό όσο
περίπου και η επανάσταση του 1821. Είναι γνωστή και από τον τορπιλισμό της
«Έλλης» τον δεκαπενταύγουστο του 1940, που αποτέλεσε και τον προάγγελο της
ιταλικής εισβολής τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου. Εμείς όμως γνωρίσαμε και
περπατήσαμε - χάρη στη Λένα και τις οργανωτικές της ικανότητες - και την άλλη
Τήνο, την Τήνο των χωριών, των περιστεριώνων, των μαρμαρογλυπτών και των
καλλιτεχνών, όπως και των παντός είδους τηνιακών γεύσεων…
Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Φτάσαμε στο νησί νωρίς το μεσημέρι της
Παρασκευής (12 Ιουνίου) με το Blue Star Πάτμος, ένα μεγάλο και άνετο πλοίο που
όμως σε κάνει να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι μεσοπέλαγα γιατί έτσι μεγάλο που είναι δεν
έχεις άμεση επαφή με τη θάλασσα και την αλμύρα της - είναι κι αυτό από τα
αρνητικά της προόδου και της τεχνολογίας. Καταλύσαμε σε ένα παλιό - τα δωμάτια
κλείδωναν με κλειδί και όχι με ηλεκτρονική κάρτα - και ωραίο ξενοδοχείο, το «Tinos

Beach», λίγο πιο έξω από τη Χώρα, στα Κιόνια - περίεργο τοπωνύμιο αλήθεια, μήπως
από τους κίονες του παρακείμενου αρχαίου κτίσματος; Αρχίσαμε την περιήγηση «εκ
θεού», από την εκκλησία της Μεγαλόχαρης,
όπου παρακολουθήσαμε τον Εσπερινό.
Εξωτερικά η εκκλησία είναι επιβλητική,
όπως την ξέρουμε από καρτ-ποστάλ και
εικόνες της τηλεόρασης. Εσωτερικά έχει τη
γοητεία και την κομψότητα που αναδίνει η
παλαιότητα, αλλά και την συγκινητικά
ανθρώπινη ατμόσφαιρα που αναδίνουν τα
άπειρα τάματα που κρέμονται από τους
πολυελαίους: καραβάκια κάθε είδους και
κάθε εποχής, ολόσωμοι ναύτες ξενητεμένοι,
μωρά και έφηβοι, γυναίκες και άνδρες…
Απολαμβάνοντας το καφεδάκι μας
στην πλατεία του Πύργου
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ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Την Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε, από το Τμήμα Κυριών του Νέου
Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών στην έδρα του, η καθιερωμένη διανομή του Πασχαλινού δέματος
και χρηματικού ποσού σε 120 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 € : Χρηστίδης Χαρίλαος,
Από 300 € : Πιαλοπούλου Αριστέα
Από 250 € : Βαφειάδης Παύλος
Από 100 € : Μιτέκο Κυβέλη, Λούντος Κων/νος, Βιτσαρόπουλος Μιλτιάδης, Τζούρη Δέσποινα,
Λαπατά Δέσποινα, Κακούρης Τηλέμαχος, Κωνσταντινίδης (ιατρός), Χιδίρογλου Αντώνιος εις
μνήμην Τσαλμίδη Ιωάννη, Πανταζίδης Χρήστος, Σιμοτόπουλος Ανέστης, Βλαστός Στυλιανός
Από 70 € : Βαξεβανοπούλου Σοφία, Πλημμυρίδου Θεοδώρα
Από 80 € : Kαρακατσάνη Αγάπη
Από 60 € : Χατζέτογλου Γεώργιος
Από 50 € : Θεοφανοπούλου Μαρίνα, Χρηστίδου Εφη, Τσομπάνογλου Χρήστος, Ιπεκτσή Δώρα,
Κατρανίδης Ιωάννης, Δεϊρμεντζόγλου Ρέα, Ιωαννίδου Ευαγγελία, Ανώνυμος, Καπισίσογλου
Αναστασία, Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα, Παπαμανωλάκης Σταμάτης, Ξανθόπουλος
Κων/νος, Τοσσοπούλου Τασούλα, Αρσλάνογλου Λεωνίδας & Δέσποινα, Κόντζογλου Ισμήνη,
Αθανασιάδου Ιρις, Παναγιωτίδης Νικ. & Ελένη, Χαλιωρή Λιλή, Κυμπρίτης Ιωάννης, Παππά
Ρωξάνη, Παπαδόπουλος Περικλής, Ηλιάδου Ειρήνη, Θανάσογλου Δανάη, Χατζόπουλος
Γεώργιος, Μάντικα Ελένη, Εγγονοπούλου Βασιλική, Χρυσ. Συμεωνίδης, Ευαγγελινού
Χαρίκλεια, Γεωργαντίδου Αμαρυλλίς, Θωίδου Χριστίνα, Τσεμπέσου Ιφιγένεια
Από 40 € : Μιχαηλίδου Ναταλία, Ταμπούρογλου Νικ. & Ζωή, Πετρίδης Αρτέμιος,
Παρασκευοπούλου Πόπη
Από 35 € : Τρυφερίδης Δημήτριος εις μνήμην των γονέων του Αννας & Στεφάνου Τρυφερίδη
Από 30 € : Κρητικός Αντώνης, Κερν Ελλη, Ευθυμιάδης Ευθύμιος, Σακκοπούλου Μαρίνα,
Καλαϊτζή Ελένη, Βλαχοπούλου Ευανθία, Τοπάλογλου Αλκης, Ρεσόπουλος Ηρακλής, Ανώνυμος,
Αϊβάτογλου Ελένη, Τσιριγώτης Αλέξανδρος, Ιωαννίδου-Μουζάκα Λυδία, Ροΐδης Στυλιανός,
Εθνοπούλου Βιργινία
Από 25 € : Ινεπέκογλου Χρήστος, Μαυρόπουλος Ηλίας, Σεραφειμόπουλος Μιχάλης,
Από 20 € : Γιουβάνογλου Κων/νος, Μιχαηλίδης Δημήτριος, Τσομπάνογλου Ευθύμιος, Ιωαννίδης
Ερμής, Τίλου Αικατερίνη, Καραγκιούλογλου Σοφία, Ντουγιουμτζόγλου Κοσμάς, Βιτάλη Βίλμα,
Κάπρη Ευδοξία, Σαμαρά Δέσποινα, Μεϊντάνη Ελένη, Βούλγαρη Αθηνά, Δαμιανίδου Ακυλίνη,
Μπαλής Νικόλαος, Σταμάτη Κική εις μνήμην γονέων & υιού, Γαραζανάκης Στάθης,
Χατζάτογλου Νίκη, Καλίνογλου Νικόλαος, Τσεχπενάκη Αλκμήνη
Από 10 € : Μέλπω, Γαρυφαλλιά, Ευανθία, Τασία, Καλαβρία Αννα, Χρηστίδου Χριστίνα
Από 5 € : Ανώνυμος
Δωροεπιταγή 100 € από Super Market Σκλαβενίτης
Για τον εμπλουτισμό του Πασχαλιάτικου δέματος προσέφεραν :
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Μεγάλη ποσότητα τροφίμων, όπως και για το δέμα των Χριστουγέννων για το Κοσμέτειο Ιδρυμα και για τους βοηθούμενους.
Ανώνυμος Κωνσταντινουπολίτης 3 σακιά όσπρια και ρύζι, Ανώνυμη κυρία 20 κιλά λάδι.
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Παράλληλα λειτούργησε και η έκθεση «Ιστορικό Πανόραμα της Κωνσταντινούπολης», που για
πρώτη φορά είχε παρουσιαστεί στο 3ο Φεστιβάλ Κων/πολιτών στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο,
δημιουργοί του οποίου ήταν : Γεώργιος Αναπνιώτης (Σχέδια πολεοδομίας της Κωνσταντινούπολης),
Δρ. Αιμιλία Ξανθοπούλου (Βυζαντινή Περίοδος), Πόπη Παρασκευοπούλου (Τα μετά την Άλωση) και
Καλλιόπη Μαζοκόπου (Σύγχρονη Εποχή). Την ηλεκτρονική επιμέλεια του όλου έργου είχε ο
Δημήτρης Τσουκάτος, ενώ την οργάνωση της έκθεσης στο Καστρίτσειο Μουσείο ανέλαβε η
Ευαγγελία Ξανθοπούλου.
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν : Ο κος Πέτρος Μπαλλίδης (τυπογράφος) ο οποίος όπως πάντα
πρόθυμος να εκτυπώσει αφίσες εκδηλώσεων του Νέου Κύκλου, έτσι και αυτήν τη φορά προσέφερε την
εκτύπωση της αφίσας της εκδήλωσης με ιδιαίτερη φροντίδα, τα ζαχαροπλαστεία Τίλλας και Bitter που
προσέφεραν εδέσματα και τα κρασιά Samartzis με γευστικά κρασιά. Ο μπουφές, που έλαβε χώρα στο
διάλειμμα το μεσημέρι, οργανώθηκε στον κήπο του Καστριτσείου Μουσείου, όπου σχηματίστηκαν και
αρκετά πηγαδάκια για συζήτηση και κουβέντα στη μεσημεριανή ανάπαυλα μιας ώρας, καθώς η
ημερίδα είχε ξεκινήσει περίπου 11.00 π.μ. και έληξε περίπου 19.00 το απόγευμα. Στο κοινό
προσφέρθηκαν πλούσια εδέσματα, ενώ ο καφές ήταν στη διάθεση των επισκεπτών από το πρωί.
Η Ημερίδα ξεκίνησε με καλωσόρισμα των ομιλητών, του ακροατηρίου και των επισήμων εκ μέρους
της κας Λ. Αναπνιώτη, η οποία ανέφερε και ένα σύντομο ιστορικό του Καστριτσείου Μουσείου και
του κου Σ. Τσιλένη (πρόεδρος ΕΤΜΕΛΑΝ), ο οποίος ευχαρίστησε συγχρόνως τον ΝΚΚ για την παραχώρηση γραφείου ως έδρα του σωματείου τους εντός του κτηρίου του Μουσείου. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με χαιρετισμούς, του Καθ. κου Νικ. Ουζούνογλου Προέδρου του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών
και της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κων/πολιτών, τον οποίο χαιρετισμό διάβασε η κα Ελίζα Φερεκύδου (μέλος του ΔΣ της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ), λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προέδρου, επίσης χαιρετισμό απηύθυνε ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κκ
Κων/νος Χαραλαμπόπουλος και εκ μέρους του Γενικού Δ/ντή Απόδημου Ελληνισμού ο Αναπληρωτής
Γεν. Δ/της του Απόδημου Ελληνισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών κος Δημ. Πλευράκης καθώς και
η εκπρόσωπος του Δήμου Φιλοθέης η κα Ν. Λάβδα Πρόεδρος ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης.
Πολλές οι ώρες της ημερίδας, αλλά οι επισκέπτες παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον τους
ομιλητές, οι οποίοι παρουσίασαν πτυχές και απόψεις τεκμηριωμένες σύμφωνα προς τη σύγχρονη
έρευνα των Βυζαντινών Μελετών. Πολλοί από τους ακροατές παρέμειναν όλη την ημέρα στο
Καστρίτσειο Μουσείο, έθεσαν καίρια ερωτήματα στους επιστήμονες – ομιλητές, διατηρώντας μια
ζωντανή και ενδιαφέρουσα ατμόσφαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα Πρακτικά της ημερίδας
θα γίνει προσπάθεια να εκδοθούν και να παρουσιαστούν σε ιδιαίτερη εκδήλωση.
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών και Η Εταιρεία Μελέτης της Καθ’ Ημάς Ανατολής θεωρούν
καθήκον τους να ευχαριστήσουν όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της επιστημονικής αυτής
ημερίδας, κρατώντας ένα πολύ υψηλό πνευματικό επίπεδο και προσφέροντας τις γνώσεις τους ως
κατάθεση ψυχής στο ευρύ κοινό που τους απόλαυσε.

.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»
Με μεγάλη μας λύπη σας γνωρίζουμε την απώλεια του Επίτιμου
Προέδρου του Συνεταιρισμού μας, Ανδρέα Σιταρά.
Ο Ανδρέας Σιταράς διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνεταιρισμού εξυπηρετώντας διάφορες θέσεις,
συμπεριλαμβανομένου και του αξιώματος του Προέδρου.
Κατά την εμπειρία μας ήταν από τα πλέον δραστήρια μέλη του Δ.Σ.,
αφιερώνοντας ώρες και μέρες από την προσωπική του ζωή, μαχόμενος
για τα συμφέροντα και σκοπούς του Συνεταιρισμού.
Ήταν αυτός που πήγαινε στην έκτασή μας με λεωφορείο και δύο
ώρες με τα πόδια για να ελέγξει τυχόν επεμβάσεις και να μεριμνήσει
για την αρτιότητα των σημείων οριοθέτησης της έκτασής μας.
Άφησε αμέτρητες σημειώσεις και παρατηρήσεις, καθώς επίσης και
ένα χειρόγραφο τετράδιο με το ιστορικό της υπόθεσής μας, με
λεπτομερείς αναφορές.
Εις μνήμην του, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να
προβεί σε δωρεά 500 ευρώ για τους σκοπούς του Νέου Κύκλου
Κωνσταντινουπολιτών.
Σχετικά με την υπόθεσή μας, σας ενημερώνουμε ότι επί του
παρόντος συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να απαλλαχθούμε από τον
ΕΝΦΙΑ που μας επιβλήθηκε το 2014 και ανέρχεται σε περίπου 60.000
ευρώ.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι, μετά την συγχώνευση της Εμπορικής
Τράπεζας με την Alpha Bank, ο νέος Αριθμός Λογαριασμού
Τραπέζης του Συνεταιρισμού μας στην Alpha Bank είναι
226002002000690.

Δωρεές για το Κοσμέτειο Ίδρυμα
Ανώνυμη Κων/πολίτισσα ………………………………………… 200 €
Νικόλαος Ζαχαριάδης ………………………………………..…… 170 €
Γρηγόρης και Αλίκη Παπαγιώτη
στη μνήμη Σταυρούλας Παυλίδη ……………………………….….100 €
Νίτσα Τσαμπαρλίδου ………………………………………………. 50 €
Φυλλίτσα Αποστολοπούλου στη μνήμη Φωφώς Μίσθιος-Λίντα…. 50 €
Δωρεές υπέρ των σκοπών του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών
Οικοδομικός Συνεταιρισμός «Νέα Κωνσταντινούπολις»
στη μνήμη Ανδρέα Σιταρά ……………………………………….. 500 €
Νικόλαος Ταπτάς στη μνήμη Ιωάννη Ταπτά …………………….. 100 €
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ (11/6/2015)
Το Δ.Σ. του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών έχοντας ενημερωθεί
με βαθειά λύπη για την εκδημία του αγαπητού:
ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΠΤΑ
Ιατρού Νευροχειρουργού
που έχει προσφέρει για πολλά χρόνια ύψιστες υπηρεσίες στην Ιατρική
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 Κοσμετείου Ιδρύματος.
4) Να δημοσιευτεί το παρόν.
Το Δ.Σ. του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών

---------ΨΗΦΙΣΜΑ (23/6/2015)
Το Δ.Σ. του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών έχοντας ενημερωθεί
με βαθειά λύπη για την εκδημία του αγαπητού:
ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΤΑΡΑ
που έχει προσφέρει υπηρεσίες επί σειρά ετών ως Πρόεδρος στον Αστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό «Νέα Κωνσταντινούπολις», 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 Κοσμετείου Ιδρύματος.
4) Να δημοσιευτεί το παρόν.
Το Δ.Σ. του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών
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

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οι Ιγμορίτιδες
Από τον κ. Ελ. Φερεκύδη
(Καθηγητή Παν/μιου Αθηνών)
Ιγμορίτιδα ονομάζουμε την νόσηση του Ιγμορείου άντρου.
Το ιγμόρειο είναι μια κοιλότητα δίπλα ακριβώς από τη μύτη και κάτω
από το μάτι .Μαζί με τις ηθμοειδείς κυψέλες και τον Μετωπιαίο κόλπο
αποτελούν τις Παραρήνιες κοιλότητες της μύτης.
Το ιγμόρειο είναι μια μικρή κοιλότητα σε όγκο λίγο πιο μεγάλη από ένα
άδειο σπιρτόκουτο και αερίζεται από την μύτη. Ο αέρας μπαίνει από τη μύτη
,από ένα μικρό άνοιγμα αερίζει το ιγμόρειο και φυσικά με τον ίδιο τρόπο και
όλους τους άλλους παραρήνιους κόλπους.
Είναι απαραίτητο να αερίζεται ο κόλπος δηλ. να εισέρχεται πάντα
καθημερινά ποσότητα αέρα από τη μύτη στο ιγμόρειο. Εάν κάποια φορά για
διαφόρους λόγους δεν αερισθεί το ιγμόρειο και αυτό παραταθεί για αρκετές
μέρες τότε δρομολογούνται όλες οι διεργασίες για την εμφάνιση ιγμορίτιδας.
Δηλαδή δημιουργείται αρνητική πίεση στον κόλπο επειδή απορροφάται ο
αέρας της κοιλότητας από τον βλεννογόνο του ιγμορείου, και δεν
συμπληρώνεται από τη μύτη και έτσι ευκολότερα εισέρχονται διάφορες
εκκρίσεις μαζί με μικρόβια από τη μύτη στο ιγμόρειο.
Οι λόγοι που εμποδίζουν τον αερισμό της μύτης και των κόλπων δηλ.
ιγμορείων είναι κυρίως η ρινική απόφραξη από διάφορες αιτίες .Αυτές είναι
η παρατεταμένη ρινίτιδα η οποία προκαλείται από το κρυολόγημα ,οι
πολύποδες της μύτης, η σκολίωση του διαφράγματος και ακόμη πολύ
σπάνια ένας καρκίνος που αναπτύσσεται μέσα στη μύτη. Όλες αυτές οι
καταστάσεις ελέγχονται και ανακαλύπτονται με την ενδοσκόπηση της μύτης.
Ο γιατρός χρησιμοποιεί μια μικρή κάμερα και ελέγχει όλο το εσωτερικό της
μύτης.
Προσοχή λοιπόν όταν μείνει βουλωμένη η μύτη μας για πολλές μέρες
.Θα πρέπει να προβληματιστούμε και όταν δεν διορθωθεί η απόφραξη θα
πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια του γιατρού. Όταν διαπιστωθεί η αιτία που

προκαλεί την Ιγμορίτιδα θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για
την αποκατάσταση του αερισμού της μύτης, και στη συνέχεια για τη
θεραπεία της ιγμορίτιδας. Αυτές γίνονται η με φάρμακα η και με ανάλογες
επεμβάσεις. Στα επόμενα σημειώματα μας θα αναφερθούμε λεπτομερώς σε
όλες αυτές τις αιτίες .Θα μιλήσουμε
δηλ. για τη σκολίωση του
διαφράγματος, για τους πολύποδες της μύτης και για τον καρκίνο της μύτης,
σε ξεχωριστά μας σημειώματα.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών, μόλις
πληροφορήθηκε τον θάνατο του αείμνηστου

ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΠΤΑ
επί σειρά ετών Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ενώσεως, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκπροσωπηθεί στη νεκρώσιμο ακολουθία
2. Να σταλεί συλλυπητήριος επιστολή στην οικογένεια του εκλιπόντος
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο Ενημερωτικό μας Έντυπο.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος
Ελ. Φερεκύδης

Η Γεν. Γραμματέας
Αιμ. Ξανθοπούλου

Η εκδρομή στην Τήνο
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η δεύτερη μέρα μας, το Σάββατο ήταν η
πιο γεμάτη και ενδιαφέρουσα. Διασχίσαμε το
νησί εγκάρσια από τον νότο προς τον βορρά.
Πρώτη στάση στο μοναστήρι Κεχροβουνίου,
ένα παλιό μοναστήρι που η ιστορία του χάνεται
στα βάθη των αιώνων. Επισκεφθή-καμε στη
συνέχεια τον εντυπωσιακό Βόλακα με τους
περίεργους γρανιτένιους βράχους σπαρμένους
ανάμεσα στα σπίτια, και με τα εργαστήρια
καλαθοπλεκτικής - ψωνίσαμε καλάθια οι
περισσότεροι. Ατενίσαμε, έστω μέσα από το
πούλμαν, τους περίφημους περιστεριώνες της
Τήνου και μάθαμε από τον ξεναγό που μας
συνόδευε, πως ξεκίνησε και πως καθιερώθηκε
Σπίτι στο Βόλακα
στο νησί η εκτροφή περιστεριών. Είδαμε από
μακρυά την Καρδιανή και τα Υστέρνια, χωριά χτισμένα με την τυπικά
κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, πανέμορφα και κατάλευκα, που φάνταζαν
περισσότερο εκτυφλωτικά λευκά καθώς ήταν σπαρμένα ανάμεσα στις
σκουρόχρωμες χέρσες και εγκαταλελειμμένες πεζούλες - από τα αρνητικά κι
αυτό της προόδου και της ανάπτυξης του τουρισμού. Φτάσαμε στον Πύργο,
το περίφημο χωριό των μαρμαράδων και των καλλιτεχνών της γλυπτικής με
τη μεγάλη παράδοση μαρμαροτεχνίας από την οποία ξεπήδησε μεταξύ των
άλλων ένας Γιαννούλης Χαλεπάς, αλλά και άλλοι λιγότερο γνωστοί
καλλιτέχνες και μη, ανάμεσά τους ο φίλος αρχαιολόγος - ειδικός στην αρχαία
γλυπτική - Γιώργος Δεσπίνης που έφυγε νωρίς. Επισκεφθήκαμε το διάσημο
νεκροταφείο του Πύργου με τα αριστουργηματικά επιτύμβια μνημεία και την
απαράμιλλα ησυχαστική ατμόσφαιρα, εφάμιλλο ή και σπουδαιότερο από το
Πρώτο της Αθήνας. Μας είχε διαβάσει η Λένα στο πούλμαν ένα αφήγημα
του Αλέξανδρου Ίσαρη, ο οποίος εκτός από τις συγκλονιστικές περιγραφές
μας πληροφορούσε ότι το νεκροταφείο του Πύργου έχει συμπεριληφθεί στα
100 ωραιότερα νεκροταφεία της Ευρώπης. Αφού περιηγηθήκαμε τα μουσεία

Μαρμαροτεχνίας και Γιαννούλη Χαλεπά καταλήξαμε στον Πάνορμο, το
ψαροχώρι - επίνειο του Πύργου. Κολυμπήσαμε, όσοι κολυμπήσαμε, και
φάγαμε υπέροχα - παντού στην Τήνο τρώει κανείς υπέροχα - ατενίζοντας το
νησάκι που προστατεύει τον μικρό κόλπο και το εκκλησάκι της Αγίας
Θάλασσας - αλήθεια υπάρχει άλλη γλώσσα που να μπορεί να αγιοποιήσει τη
θάλασσα; Γυρίζοντας στο ξενοδοχείο δεν θέλαμε, οι περισσότεροι, να δούμε
τίποτε άλλο ούτε να μετακινηθούμε, γεμάτοι καθώς είμασταν από τα
θαυμαστά θεάματα της ημέρας.
Η τελευταία ημέρα μας ήταν πιο χαλαρή - αναγκαία χαλάρωση μετά την
ένταση της προηγούμενης. Μερικοί κάναμε μπάνιο, μερικοί περιπλανηθήκαμε στη Χώρα, όπου όμως απογοητευτήκαμε από την μόνιμη εμποροπανήγυρη που πλαισιώνει τον δρόμο ανόδου προς την Εκκλησία της Μεγαλόχαρης: κάθε είδους μικροενθύμια, εικονίτσες, κεριά, λιβάνι, αλλά και ρούχα
και παπούτσια, και ό,τι βάλει ο νους του ανθρώπου, άσχετα με την εκκλησία
και τον ιερό τόπο, όλα σε ύφος και ποιότητα συνηθισμένου πανηγυριού - ο
λεγόμενος θρησκευτικός τουρισμός είναι ένα ακόμα καινούργιο φρούτο των
τελευταίων καιρών.
Αργά το μεσημέρι μπήκαμε στο πλοίο του γυρισμού. Άλλοι κάναμε
πηγαδάκια συζητώντας και σχολιάζοντας τις αξέχαστες εμπειρίες της εκδρομής. Άλλοι αράξαμε ρεμβάζοντας και
προσπαθώντας να εντυπώσουμε στη
μνήμη μας τις αιγαιοπελαγίτικες εικόνες του ταξιδιού ανάμεσα από Μύκονο,
Άνδρο, Τζιά και άλλα μικρότερα
νησάκια, ανάμεσα από «λοξές δελφινιών ράχες» όπως λέει ο ποιητής.
Κική Αλατζόγλου

Σούρουπο
σε παραδοσιακό ταβερνάκι

Υπεύθυνος Ύλης : Ελευθέριος Φερεκύδης
Δείγμα μοντέρνας μαρμαρογλυπτικής

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΗΚΟΩΝ
ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ
ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τηλ : 210 6424826

e-mail : apelathentes@yahoo.gr

Οι Απελάσεις των Ελλήνων Υπηκόων
μια άλλη προσέγγιση
Καλοκαίρι του 1964.
Ο Ελληνισμός της Πόλης
βρίσκεται σε πλήρη αναταραχή.
Οι φιλήσυχοι και υπομονητικοί
Πολίτες βιώνουν την απόλυτη
ανατροπή της ζωής τους. Οι
πλέον αδύναμοι οικονομικά
ζουν πραγματικά εφιαλτικές
μέρες. Σε τραγικότερη όμως
κατάσταση βρίσκονται αυτοί
που ως ζευγάρι – σε μια
οικογένεια – είχαν και οι δύο
ελληνική υπηκοότητα.
Οι άνθρωποι αυτοί που μέσα στον ελάχιστο χρόνο των επτά
ημερών έπρεπε να διαλύσουν το σπίτι τους, ν’ αφήσουν πίσω τη
δουλειά τους, τους συγγενείς και φίλους τους, τον κοινωνικό τους
κύκλο, τις συνήθειες, τη γειτονιά, το σχολείο, τις δραστηριότητές
τους, έπρεπε χωρίς εργασία, χωρίς σπίτι, χωρίς οικοσκευή, χωρίς
χρήματα να περάσουν τα σύνορα για να βρεθούν στην άλλη πλευρά
όπου θ’ αντικρύσουν ένα άγνωστο έως και αφιλόξενο περιβάλλον.
Θα βρεθούν βέβαια στη μητέρα – πατρίδα χωρίς όμως
υποστήριξη οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική. Κι αυτό το
ξέρουν καλά. Και μάλιστα όσοι δεν είχαν γνωρίσει ποτέ νωρίτερα
αυτήν την πατρίδα, δεν είχαν μεταφέρει χρηματικά ποσά ως μέτρο
ασφάλειας, δεν είχαν διασφαλίσει στέγη αγοράζοντας ακίνητο ή
ακίνητα όπως έπραξαν κάποιοι, δεν είχαν προστάτες συγγενείς, αυτοί
ιδιαίτερα βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.
Και
μια
μέρα
περνούν τα σύνορα για
να βρεθούν, άλλος εδώ
κι άλλος εκεί, σ’ έναν
τόπο
άγνωστο,
με
διαφορετική πολιτική –
κοινωνική κουλτούρα,
με διαφορετική οπτική
των πραγμάτων, με
διαφορετικές πολιτικές
καταβολές και κοινωνικές συνήθειες, όχι
απαραίτητα αρνητικές, αλλά διαφορετικές.
Και νιώθουν ξένοι στον υποτιθέμενο τόπο τους. Αντίφαση, θα
ισχυριστεί κανείς, ισχύουσα όμως. Και νιώθουν απροστάτευτοι γιατί
κανένας δημόσιος φορέας δεν είναι εκεί για να τους στηρίξει, να
λύσει τα άμεσα, κραυγαλέα προβλήματα της καθημερινότητάς τους,
γιατί καμιά κοινωνική δομή δεν είναι εκεί για να τους συμπαρασταθεί.
Και τότε, ξεκινά ο βασανιστικός αγώνας για την καθημερινή
επιβίωση, το καθημερινό «σύρε κι έλα» για εύρεση εργασίας. Οι,
μόλις πριν λίγο καιρό, αξιοπρεπείς οικογενειάρχες υφίστανται
καθημερινή ταπείνωση, γεύονται καθημερινά απογοήτευση καθώς
στέκονται μπροστά σε κλειστές πόρτες και ακούν υποσχέσεις που
επιπόλαια κάποιοι τους δίνουν, έτσι για να τους «ξεφορτωθούν».
Η επιβίωση, κάτω από αυτές τις συνθήκες, μετατρέπεται σε
καθημερινό και ολοήμερο βασανιστήριο που κατατρώει την ψυχή και
υποσκάπτει την υγεία τους.
Δίπλα τους υποφέρουν σιωπηλά οι γυναίκες, οι μάνες και τα
παιδιά τους. Αλήθεια, ποιός ασχολήθηκε με τα παιδιά των
Απελαθέντων; Η ερώτηση φαντάζει αστεία ή ουτοπική!
Υπεύθυνη Ύλης : Μαζοκόπου Καλλιόπη

Εκλογές και Αρχαιρεσίες
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική
Εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, από την οποία
αναδείχθηκαν τα μέλη των καταστατικών οργάνων, του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για την προσεχή διετία.
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα
στις 17 Ιουνίου 2015 ως εξής:
Πρόεδρος :
Αντιπρόεδρος :
Γεν. Γραμματέας :
Ειδ. Γραμματέας :
Ταμίας :
Κοσμήτωρ :
Σύμβουλοι :

Διονύσιος
Φώτιος
Δημοσθένης
Ειρήνη
Μαρίνα
Ελισάβετ
Σωτηρία
Καλλιόπη
Δημήτριος

Αναπληρωματικό μέλος : Πέτρος

Αγγελόπουλος
Γιαννακάκης
Παϊκόπουλος
Πρίντεζη
Καλουμένου-Κυριακοπούλου
Φερεκύδου
Γιαννάρου
Μαζοκόπου
Τσουκάτος
Καλούμενος

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων
Απελαθέντων εκ Τουρκίας μόλις πληροφορήθηκε την εκδημία του
συμπολίτη μας

ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΤΑΡΑ
συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκπροσωπηθεί στην νεκρώσιμο ακολουθία
2. Να διαθέσει χρηματικό ποσό στους απόρους του Σωματείου
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο Ενημερωτικό μας
Δελτίο.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος
Διονύσιος Αγγελόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Δημοσθένης Παϊκόπουλος

Το θέμα είναι πελώριο ώστε να μη μας επιτρέπει να το θίξουμε
στα στενά πλαίσια της παρούσης στήλης.
Οι Απελαθέντες Έλληνες Υπήκοοι, και μάλιστα οι πλέον
αδύναμοι, βιώνουν διπλή συμφορά, από τη μια το χάσιμο της εκεί
ζωής τους με όσα αυτό συνεπαγόταν και από την άλλη το δύσβατο
έδαφος της νέας τους πραγματικότητας που για να το καλλιεργήσουν
ώστε να καρποφορήσει, έπρεπε να σκάψουν βαθιά κι επίπονα, να
ιδρώσουν, να κοπιάσουν από την αρχή, ανεξάρτητα από τις δυνάμεις
και την ηλικία τους.
Κάποιοι τα κατάφεραν
και προχώρησαν, κάποιοι
πάλι δεν άντεξαν πάνω στην
προσπάθεια.
Σήμερα, εκτός από τους
δικούς τους ανθρώπους, αν
υπάρχουν, τους θυμάται
κανείς;
Στη Μνήμη τους …
Μαζοκόπου Καλλιόπη

