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Σύγκρουση ή Συμμαχία Πολιτισμών - η Εκμετάλλευση ιστορικών συμβόλων
σε καταστάσεις οξείας κρίσης
Την περίοδο των ραγδαίων αλλαγών με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 1991-92 ο Samuel
Huntington, στην προσπάθειά του να προβλέψει την κινητήριο δύναμη που θα καθορίσει τις διεθνείς
εξελίξεις τα επόμενα χρόνια, είχε προτείνει την θεωρία της «Σύγκρουσης των Πολιτισμών». Η θεωρία
αυτή είχε προκαλέσει αρκετή συζήτηση τόσο στον ακαδημαϊκό αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Σύμφωνα
με την θεωρία αυτή οι κυριότεροι διακριτοί πολιτισμοί ήταν οι: Δυτικός, Ορθόδοξος, Ισλάμ, Σινικός,
Αφρικανικός και Λατινοαμερικανικός. Αν και ο ίδιος επικαλούταν ότι η θεωρία του δεν έχει σκοπό την
διέγερση των παθών μεταξύ των πολιτισμών αλλά την περιγραφή μιας δεδομένης κατάστασης, η
θεωρία χρησιμοποιήθηκε σε αρκετό βαθμό για την τροφοδότηση φανατισμών στους τοπικούς πολέμους
την επόμενη περίοδο.
Το 2005 στα πλαίσια του ΟΗΕ υπήρξε το κίνημα της «Συμμαχίας των Πολιτισμών» με την ενεργή
πρωτοβουλία των Πρωθυπουργών της Ισπανίας José Zapatero και της Τουρκίας Recep Tayyip
Erdoğan. Αν και το κίνημα αυτό συνεχίζει να υφίστανται στα πλαίσια του ΟΗΕ, οι ενέργειες του κ.
Erdoğan φαίνεται να δικαιολογούν την θεωρία του Huntington. Στην 563η επέτειο της Άλωσης της
Κωνσταντινούπολης ο Πρόεδρος της Τουρκίας σε μια άνευ προηγούμενης μαζικής κλίμακας
συγκέντρωση, που έγινε κοντά στο Βυζαντινό λιμάνι της Πόλης (Γενίκαπι), μίλησε σε απόλυτο βαθμό
που υποστηρίζει τις απόψεις περί σύγκρουσης των πολιτισμών, λέγοντας μεταξύ πολλών άλλων ότι: «η
σύγκρουση θα συνεχιστεί όσο διαβάζει ο μουεζίνης το εζάνη στην πόλη αυτή». Επομένως έχουμε να
κάνουνε με μια πολύ σοβαρή ανατροπή στάσης, που για έναν που δεν γνωρίζει την πρόσφατη ιστορία
της Τουρκίας, θα τον εξέπληττε. Όμως η ιστορία της Τουρκίας των τελευταίων 200 ετών δεν είναι
τίποτα από διαδοχικές περιόδους ελπίδας επικράτησης στοιχειώδους κράτους νόμου και στην συνέχεια
σοβαρών ανατροπών. Η χώρα εδώ και 12 μήνες, μετά από τις εκλογές της 1/6/2015 βρίσκεται σε μια
δίνη βίας, συζευγμένη με την τραγική κατάσταση στην Μέση Ανατολή, που βέβαια έχει σαν αιτία την
στάση των Δυτικών χωρών να επανασχεδιάσουν τον νέο-αποικιοκρατικό έλεγχο των χωρών της Μ.
Ανατολής όπως είχε γίνει πριν από 100 χρόνια με την μυστική συμφωνία Sykes-Picot της Αγγλίας και
της Γαλλίας κατά την διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Καλούνται τα μέλη του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016
και ώρα 5 μ. μ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα του (Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι,
τηλ. 210 64.64.270).
Ημερήσια Διάταξη :
1) Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2) Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
3) Εκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Απολογισμός ταμειακής διαχείρισης περιόδου 1/9/2015 έως 31/8/2016.
5) Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6) Εγκριση Ταμειακής διαχείρισης και πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή
του από κάθε ευθύνη.
7) Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 1/9/2016 έως 31/8/2017.
8) Ανακοινώσεις, προτάσεις και επερωτήσεις.
9) Εκλογή 9 (εννέα) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο, 3 (τριών) μελών για την Εξελεγκτική
Επιτροπή, 5 (πέντε) Εκλεκτόρων για τη Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών,
καθώς και Αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Στην φετινή Γεν. Συνέλευση συμπεριλαμβάνεται και η εκλογή Αντιπροσώπων στη Γενική
Συνέλευση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Επειδή ο αριθμός Αντιπροσώπων
που θα εκλεγούν είναι ανάλογος με τον αριθμό των συμμετεχόντων στη Γενική μας Συνέλευση, είναι
πολύ σημαντικό να υπάρξει όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να
προσέλθουμε όλοι μας. Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. σήμερα με τα μέλη Σωματεία της προβαίνει σε πολύ σημαντικές
προσπάθειες για τον Ελληνισμό της Πόλης σε όλα τα επίπεδα, τόσο στην κοιτίδα της Ρωμιοσύνης στην
Κωνσταντινούπολη όσο και στην Διασπορά. Δεν πρέπει να λείψει κανένας μας.
Εάν δεν υπάρξει η από το Καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία, η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 την ίδια ώρα, στον
ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν
παρευρεθούν.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνον τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.
Η παρούσα υπέχει θέση ατομικής πρόσκλησης.
Ο Πρόεδρος
Νικ. Ουζούνογλου
Καθ. ΕΜΠ

Η Γεν. Γραμματέας
Δρ. Αιμ. Ξανθοπούλου

Διανέμεται δωρεάν σε 3000 αντίτυπα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

Μονοήμερη εκδρομή στον παραδοσιακό οικισμό
της Αμφίκλειας Φθιώτιδας.
Επίσκεψη στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας,
στο Μουσείο Άρτου
και άλλα αξιοθέατα της περιοχής
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
Επίσκεψη και ξενάγηση στην μόνιμη έκθεση
από αρχαιολόγο του Μουσείου
Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής
Λένα Αναπνιώτη 6972889795
Ηώ Δεβλέτογλου 6944670642

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
(Δ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι)

Κάθε Τρίτη από 4/10/2016 έως 30/52017,
ώρα 6.00-7.30 μμ.
Θέματα που θα παρουσιαστούν :
• Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας στη Βυζαντινή Αυτόκρατορία και τα Πανεπιστήμια Κωνσταντινούπολης και
Βυρηττού
• Θέματα
της
Βυζαντινής
Φιλοσοφίας
και
η
διαφοροποίησή της από τη Θεολογία
• Μιχαήλ Ψελλός, ο «ύπατος των φιλοσόφων»
• Ο κύκλος των λογίων στο παλάτι των Κομνηνών και οι
επιρροές τους στη Δύση
• Τα σχόλια στο αριστοτελικό έργο
• Λέων Στ΄ ο Φιλόσοφος και το έργο του
• Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων και το κείμενο «Σε τι
διαφέρει ο Αριστοτέλης από τον Πλάτωνα»
• Πλατωνισμός και Αριστοτελισμός στο Βυζάντιο
• Ο Βλεμμύδης και η θεωρία του «περί χυμών»
• Η αλχημεία και οι οπαδοί της
και άλλα πολλά…..
Συνεχίζουμε τα σεμινάριά μας για έκτη
χρονιά,
παρουσιάζοντας άγνωστες πτυχές της βυζαντινής
διανόησης και του βυζαντινού πολιτισμού. Διδάσκει και
συντονίζει η Αιμιλία Ξανθοπούλου Δρ. Βυζαντινής
Φιλοσοφίας και τ. Επιστημονική Συνεργ. του Παν/μίου
τηλ.
6939325788
και
Αθηνών.
Πληροφορίες:
emyxanth@yahoo.gr

Αναζήτηση Υπαλλήλου
Το Σωματείο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου (με χρόνο
απασχόλησης 50 %) σε άτομο που διαθέτει Δελτίο
Παροχής Υπηρεσιών με βασικές γνώσεις λογιστικής και
γραμματειακής υποστήριξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους στέλνοντας email στην διεύθυνση
nnap@otenet.gr
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Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Φέτος το Πάσχα, αντί δέματος, διανεμήθηκαν διατακτικές για τρόφιμα, σε
αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.
Το Δ.Σ. και το Τμήμα Κυριών ευχαριστούν θερμά τα μέλη και τους φίλους του
Σωματείου για την πρόθυμη ανταπόκρισή τους στον έρανο, παρ’ όλη την δύσκολη
οικονομική περίοδο που διανύουμε, πράγμα που αποδεικνύει πόσο πολύ πιστεύουν
στο φιλανθρωπικό έργο που προσφέρει το Σωματείο μας.
Από 300 € : Πιαλοπούλου Αριστέα
Από 250 € : Βαφειάδης Παύλος
Από 115 € : Λούντος Κων/νος
Από 100 € : Μιτέκο Κυβέλη, Λαπατά Δέσποινα, Ανώνυμος
Από 60 € : Ανώνυμος
Από 50 € : Ανώνυμος, Κατρανίδης Ιωάννης, Ιωαννίδου Ευαγγελία,
Θεοφανοπούλου Μαρίνα, Τσομπάνογλου Χρήστος, Ιωαννίδης Ερμής,
Καπισίζογλου Αν., Χιδίρογλου Αντώνιος, Κυμπρίτης Ιωάννης, Συμεωνίδης
Χρυσολέων, Παναγιωτίδης Νίκος & Ελένη, Λαζαρίδου-Χρηστίδου Έφη,
Παπαμανωλάκης Σταμάτης, Ξανθόπουλος Κων/νος, Βαξεβανοπούλου Σοφία,
Θωϊδου Σοφία, Χατζέτογλου Γεώργιος, Χατζόπουλος Γεώργιος, Κόντζογλου
Ισμήνη, Αρσλάνογλου Λεωνίδας & Δέσποινα, Βιτσαρόπουλος Μιλτιάδης, Χαλιωρή
Λιλή, Παπαδόπουλος Περικλής, Καρακατσάνη Αγάπη, Μ.Κ.
Από 40 € : Μιχαηλίδου Ναταλία, Τοσοπούλου Τασούλα
Από 35 € : Ινεπέκογλου Χρήστος
Από 30 € : Σακκοπούλου Μαρίνα, Κρητικός Αντώνης, Ευθυμιάδης Ευθύμιος,
Ρεσσόπουλος Ηρακλής, Αϊβάτογλου Νεφέλη, Βλαχοπούλου Ευανθία, Γιαλελή
Σοφία, Εγγονοπούλου Βασιλική, Ταμπούρογλου Νίκος & Ζωή, Τσιριγώτης
Αλέξανδρος
Από 25 € : Σεραφειμόπουλος Μιχάλης, Ιπεκτσή Θεοδώρα
Από 20 € : Τίλλου Αικατερίνη, Γιουβάνογλου Κ., Κέρν Ελένη, Μαυρόπουλος
Ηλίας, Κάπρη Ευδοξία, Κορδομενίδου Στέλλα, Βούλγαρη Αθηνά, Δαμιανίδου
Ακυλίνη, Κιοσεφίδου Αικατερίνη
Για τον εμπλουτισμό του Πασχαλιάτικου δέματος προσέφεραν:
Δωροεπιταγή 100 € από Super Market Σκλαβενίτης
Προσφορές εις μνήμην
Εις μνήμην Αικ. Κονοράλπ, Αϊβάτογλου Βασίλειος € 250
Εις μνήμην των γονέων του, Κων/νος Σαρίδης € 125
Εις μνήμην των γονέων του, Χρήστος Πανταζίδης € 100
Εις μνήμην Αικ. & Ευθ. Μάτση, Παρασκευοπούλου Καλλιόπη € 50

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ
Στις 8 Μαρτίου μια μεγάλη παρέα από μέλη και
φίλους του Συλλόγου – 80 άτομα – ξεκίνησε με
προορισμό τον Μυστρά, για να παρακολουθήσει την Δ’
Στάση των Χαιρετισμών. Είναι η τέταρτη φορά που ο
Σύλλογός μας επιχείρησε να διοργανώσει αυτή την
εκδρομή κι αυτή η τελευταία ήταν με τη μεγαλύτερη
συμμετοχή. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει το δέος που
προκαλεί ο χώρος, προπάντων σε εμάς τους
Κωνσταντινουπολίτες. Μετά την επίσκεψή μας στο
Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Μουσείο Ελιάς και
Ελληνικού Λαδιού του Ομίλου Πειραιώς και μετά από
μικρή ξεκούραση, αργά το απόγευμα, η ομάδα μας
ανηφόρισε στον Άγιο Δημήτριο στην Μητρόπολη του
Μυστρά, όπου
παρακολουθήσαμε τους
Χαιρετισμούς με κατάνυξη – όσοι βέβαια
μπόρεσαν να μπουν μέσα στην εκκλησία. Τα
λαδοφάναρα στα δρομάκια του Μυστρά κατά
την έξοδό μας και το φωταγωγημένο Κάστρο
αποτελούσαν φανταστικό – ειδυλλιακό τοπίο.
Την επομένη, χωρισμένοι σε δύο ομάδες
ξεναγηθήκαμε από δύο αρχαιολόγους –
ξεναγούς της περιοχής στην Καστροπολιτεία
του Μυστρά, ξεκινώντας από την επάνω Πύλη
κοντά στην Ακρόπολη, ξεναγηθήκαμε στις
εξαιρετικής αρχιτεκτονικής εκκλησίες, μέγαρα,
τα ανακαινισμένα παλάτια των Δεσποτών του
Μυστρά και αναχωρήσαμε από την Κάτω Πύλη.
Μετά από ένα δίωρο σχεδόν ξενάγησης μέσα
από δύσβατα μονοπάτια σταματήσαμε για
φαγητό και ξεκούραση στο χωριό Παρόρι δίπλα
σε τρεχούμενα νερά και άγρια βλάστηση.
Συνέχεια στη σελίδα 3

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»
Πρόσφατα γίνεται μια προσπάθεια από την πολιτεία να
ρυθμιστούν γενικότερα θέματα δασικών εκτάσεων και δασικών
χαρτών. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή τόσο με το υπουργείο όσο και
με τους δήμους της έκτασής μας προκειμένου να πετύχουμε την
επιθυμητή έκβαση της υπόθεσής μας.
Οι προσπάθειές μας για την ρύθμιση της εκκρεμότητας του
ΕΝΦΙΑ συνεχίζονται και ελπίζουμε να έχουμε σύντομα μία απάντηση.
Παρακαλούμε τα μέλη μας να μεριμνήσουν να τακτοποιήσουν τις
οικονομικές τους εκκρεμότητες.
Σας πληροφορούμε ότι εκτός από τα τρέχοντα έξοδά μας, μας
παρουσιάζονται και έκτακτα έξοδα τα οποία πρέπει να καλύψουμε
άμεσα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, μετά την συγχώνευση της Εμπορικής
Τράπεζας με την Alpha Bank, ο Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης του
Συνεταιρισμού μας στην Alpha Bank είναι 226002002000690 .
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.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών σας προσκαλεί σε ένα κύκλο
δέκα (10) σεμιναρίων ηθικής φιλοσοφίας γύρω από το ερώτημα που
απασχόλησε διαχρονικά τους Φιλοσόφους του «πώς αξίζει να ζούμε».
Α’ κύκλος (αρχαία και βυζαντινή φιλοσοφία)
1.
2.
3.
4.
5.

Αρχές της πλατωνικής ηθικής και ο ρόλος της γνώσης
Αριστοτελική ηθική ή περί αρετής και πρακτικού συλλογισμού
Επίκουρος, απόλαυση των αισθήσεων και αποφυγή του πόνου
Στωική ηθική, χριστιανισμός και πρώιμο Βυζάντιο
Η διαμάχη περί ησυχασμού στο ύστερο Βυζάντιο
Β’ κύκλος (νεώτερη και σύγχρονη φιλοσοφία)

6.
7.
8.
9.

Βρετανικός ωφελιμισμός και ο ρόλος της πλειοψηφίας
Καντ και η συμμόρφωση στον ηθικό νόμο
Θέληση για δύναμη στον Νίτσε και η κατακρήμνιση των αξιών
Ηθικός πλουραλισμός στον εικοστό αιώνα και οι κίνδυνος του
σχετικισμού
10. Ρεαλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο και η επιστροφή των αξιών
Η παρουσίαση θα γίνεται κάθε εβδομάδα σε δύο τοποθεσίες:
α) Καστρίτσειο Μουσείο Πολιτισμού Κωνσταντινούπολης και
Μικράς Ασίας, Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη - κάθε Παρασκευή 18:3020:30.
Ημ/νία έναρξης: Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

β) Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δ. Σούτσου 46,
Αμπελόκηποι (έναντι στάσης ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι) - κάθε Δευτέρα
18:30-20:30.
Ημ/νία έναρξης: Δεύτερα 20 Σεπτεμβρίου 2016
Για
την
εγγραφή
παρακαλούμε
να
στείλετε
μήνυμα:
xanthopouloulitsa@gmail.com, nnap@otenet.gr, ή καλέστε στο τηλ.
6977716313, την κα. Ευαγγελία Ξανθοπούλου.
Θα χορηγούνται σημειώσεις στο πέρας κάθε σεμιναρίου και βεβαίωση
παρακολούθησης στο τέλος κάθε κύκλου σεμιναρίων για όσους
παρακολουθούν τακτικά τα σεμινάρια.
Εισηγητής: Πολυμένης Πέτρος, Δρ. Φιλοσοφίας
Ο Πολυμένης Πέτρος σπούδασε μηχανικός στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο και
το Imperial College του Λονδίνου, απόκτησε διετές μεταπτυχιακό
δίπλωμα στη Φιλοσοφία των Eπιστημών, και διδακτορικό δίπλωμα στη
Φιλοσοφία από το Ε.Μ.Πολυτεχνείο. Παρακολούθησε για ένα χρόνο
μαθήματα φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έχει
δημοσιεύσει μια φιλοσοφική μονογραφία (Λέξεις, Εμπειρία και οι
Ακροβάτες, εκδ. Γαβριηλίδης, 2012), τέσσερα λογοτεχνικά βιβλία,
δοκίμια σε έγκριτα περιοδικά (Νέα Εστία, Δευκαλίων, Cogito, κλπ.)
καθώς και βιβλιοπαρουσιάσεις στον ημερήσιο τύπο.
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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Τα θαλάσσια μπάνια. Η ωτίτιδα των κολυμβητών

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

κ. Ελευθ. Φερεκύδη
Καθηγητή Παν/μιου Αθηνών

Συνέχεια από τη σελίδα 2

Η εκδρομή μας στην Αρχόντισσα των Κυκλάδων, τη
Σύρο, στις 24 με 26 Ιουνίου, ήταν ένα υπέροχο τριήμερο.
Όμορφο νησί, αρχοντικό με μεγάλο πολιτισμό, μια πόλη
κόσμημα. Πρόσφυγες την έφτιαξαν, βρήκαν καταφύγιο κατά
τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, από Αϊβαλί και
Σμύρνη, από Χίο και Ψαρά, κι έτσι ξεκίνησε η άνοδος στο
εμπόριο, τη ναυτιλία, τη βυρσοδεψία, τις καλλιέργειες αλλά
και την πνευματική ελευθερία με την ίδρυση σχολείων,
συλλόγων και θεάτρων.
Το απόγευμα της πρώτης μέρας ανηφορίσαμε και
ξεναγηθήκαμε στη μεσαιωνική Ανω Σύρο. Ήταν ημέρα του
Κλήδονα και του Αη Γιαννιού. Οι Συριανοί κρατάνε τις
παραδόσεις, χόρεψαν, άναψαν φωτιές και τραγούδησαν.
Η ξενάγησή μας την επομένη στην Ερμούπολη – Θέατρο
Απόλλων, Δημαρχείο, Άγιο Νικόλαο, περιοχή Βαπόρια με τα
υπέροχα αρχοντικά, δείγματα μιας άλλης εποχής και τέλος ο
ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου με την ομώνυμη εικόνα,
έργο του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου. Συγκλονιστική ήταν η
αφήγηση του πατέρα Κωνσταντίνου, μορφή Αγίου, για την
ιστορία της εικόνας και πώς οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ότι
είναι έργο του μεγάλου ζωγράφου. Στη συνέχεια βόλτα για να
γνωρίσουμε χωριά του νησιού, να κάνουμε το μπάνιο μας και
για καλό φαγητό.
Εως την επομένη, ημέρα αναχώρησης, ελεύθερος χρόνος,
βόλτα, ψώνια, μουσική και χορός, μπάνιο στην παραλία του
ξενοδοχείου. Όλοι ενθουσιασμένοι από το όμορφο νησί και από την όλη εκδρομή
αναχώρησαν δίνοντας ραντεβού το φθινόπωρο.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το Σάββατο 23 Απριλίου επισκεφθήκαμε το Βυζαντινό
και Χριστιανικό Μουσείο για να ξεναγηθούμε στην περιοδική
έκθεση

Φωτίου Κόντογλου Κυδωνιέως
«Φαντασία και Χειρ»
Η Αρχαιολόγος κ. Ιωάννα Αλεξανδρή, επιμελήτρια της
Έκθεσης, μας μίλησε για το κοσμικό και θρησκευτικό του
έργο, αλλά και την προσωπικότητά του ως λογοτέχνης,
κριτικός και ερευνητής των Βυζαντινών χρωμάτων. Μία άρτια
και εμπεριστατωμένη ξενάγηση.
Αποχωρήσαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Λ. Αναπνιώτη

Εμφανίζεται πολύ συχνά κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού, ενοχλώντας πολλούς παραθεριστές. Πρόκειται
ουσιαστικά, για φλεγμονή του έξω ακουστικού πόρου την
οποία ονομάζουμε εξωτερική ωτίτιδα. Είναι ιδιαίτερα συχνή
τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας
του περιβάλλοντος και της υγρασίας. Καμία φόρα προκαλείται
και από μικροτραυματισμούς κατά τον καθαρισμό των αυτιών
με μπατονέτες μετά το θαλάσσιο μπάνιο. Ονομάζεται και
ωτίτιδα των κολυμβητών γιατί εμφανίζεται συνήθως σε
κολυμβητές και παιδία που βρίσκονται αρκετή ώρα στη
θάλασσα ή την πισίνα. Η υγρασία συνήθως ευωδώνη την
ανάπτυξη των μικροβίων και σπανιότερα μυκήτων.
Προκαλείται από μικρόβια όπως η ψευδομονάδα, ο χρυσίζων
σταφυλόκοκκος, στρεπτόκοκκος και άλλα.
Αρχικά ο άρρωστος νοιώθει έντονη φαγούρα και βάρος
στο αυτί. Μετά, εμφανίζεται πόνος που την δεύτερη η τρίτη
μέρα γίνεται ,έντονος και πολλές φορές ανυπόφορος .Η έλξη
του πτερύγιου του αυτιού και η μάσηση προκαλεί πόνο. Καμία
φορά υπάρχει μικρή ποσότητα
έκκρισης από το αυτί.
Ενδιαφέρον είναι ότι δυνατόν να αποφραχτεί ο πόρος του
αυτιού και συγχρόνως να νοιώθει μπούκωμα και βαρηκοΐα ο
άρρωστος.
Η διάγνωση θα γίνει με την ωτοσκόπηση από τον ειδικό
γιατρό τον Ωτορινολαρυγγολόγο.
Χορηγούνται αντιβιοτικά και γίνεται τοπική θεραπεία με
ωτικές σταγόνες. Σημαντικό είναι κατά την διάρκεια της
θεραπείας να αποφεύγεται το βρέξιμο του αυτιού, όπως και η
έκθεση στον ήλιο.
Προληπτικά θα πρέπει να αποφεύγομαι το μπάνιο σε όχι
καθαρές θάλασσες και πισίνες, και ακόμη τον καθαρισμό του
αυτιού μετά το μπάνιο με μπατονέτες κτλ. Ακόμα και εάν
υπάρχει φαγούρα.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι, συνήθως η εξωτερική
ωτίτιδα δεν είναι επικίνδυνη όμως εάν συνδυάζεται με μέση
ωτίτιδα δηλ. με διάτρηση του τύμπανου και προβλήματα στο
μέσο αυτί μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις
ακόμη και για τη ζωή του πάσχοντα. Για όλους αυτούς τους
λόγους είναι απαραίτητο η θεραπεία να γίνεται από ειδικό
ωτορινολαρυγγολόγο και όταν παρατείνεται ο πόνος στο αυτί
στο κεφάλι να
και γίνεται αφόρητος και επεκτείνεται
αναζητείται οπωσδήποτε βοήθεια σε εξειδικευμένο κέντρο.

Σύγκρουση ή Συμμαχία Πολιτισμών - η Εκμετάλλευση ιστορικών συμβόλων σε καταστάσεις οξείας κρίσης
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Η πρόσφατη ενέργεια ανάγνωσης προσευχής στην Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως θα πρέπει να εκτιμηθεί μέσα στο κλίμα αυτό της κλιμακούμενης οξύτητας και
ως μια ενέργεια προσεταιρισμού οπαδών στις επόμενες εκλογές που μπορεί να είναι αρκετά κοντά. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν
ξεκινούσε να εκδηλώνεται ανοικτά πολιτικά το Ισλαμιστικό κίνημα, κάθε χρόνο οι πορείες για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί ήταν σημείο
αναφοράς το κινήματος αυτού με ηγέτη τον N. Erbakan και αποσκοπούσαν στην ανατροπή μιας απόφασης του Μ. Κεμάλ σε ένα θέμα που εκτιμιόταν ότι θα διέγειρε τις
μάζες. Ενώ για αρκετά χρόνια μετά από το 2003 που βρίσκεται στην εξουσία το κυβερνών κόμμα που αποτελεί την επέκταση του κινήματος N. Erbakan δεν συμμετείχε
στις εκδηλώσεις αυτές που οργανώνονταν από το ισχνό Κόμμα Ευημερίας, τα τελευταία 3 χρόνια έχει αλλάξει η στάση αυτή. Θα πρέπει όμως εδώ να αναφέρουμε και το
γεγονός ότι στην επαναφορά του ζητήματος αυτού συνέβαλε και η επιπόλαια καμπάνια του Κρις Σπύρου περί μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε εκκλησία. Έγκαιρα είχαμε
ειδοποίηση για τις συνέπειες μιας τέτοιας αλόγιστης καμπάνιας που βέβαια είχε αλλότριους ιδιωφελείς σκοπούς. Δυστυχώς μέρος του Ελληνικού τύπου δεν είχε
αντιληφθεί τις συνέπειες της καμπάνιας αυτής και προέβαλε αυτήν σαν αν επρόκειτο κάτι σοβαρό. Είναι πολύ εύκολο να διεγείρει κανείς φανατισμό σε κοινωνίες που
έχουν μεγάλη ιστορική ροπή σε αυτό.
Όπως είναι γνωστό ήδη δύο ιστορικές εκκλησίες της Ρωμιοσύνης οι Αγίες Σοφίες της Τραπεζούντας και της Νίκαιας έχουν μετατραπεί από μουσεία σε τεμένη. Στην
περίπτωση της Τραπεζούντας πρόσφατα η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Τουρκίας διαπίστωσε σοβαρές καταστροφές σε αυτό το μοναδικό μνημείο που ανήκει στην
κατηγορία Παγκόσμιας Κληρονομίας Πολιτισμού της Ανθρωπότητας. Όπως ανακοινώθηκε από την επιστημονική Ένωση αυτή θα προσφύγει στην Δικαιοσύνη για τις
καταστροφές αυτές. Ένα άλλο γεγονός που έχει περάσει απαρατήρητο είναι η καταστροφική ανακαίνιση του Βυζαντινού Παλατιού του Πορφυρογέννητου (Τεκφούρ
Σαράϊ). Έχει καταστραφεί πλήρως ένα από τα μοναδικά μνημεία της Βυζαντινής εποχής.
Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου για την προστασία των μνημείων και επίσης με επιστήμονες μέσα
από την Τουρκία ενημερώνοντας το κοινό παντού. Η εκμετάλλευση της θρησκείας για ιδίους πολιτικούς σκοπούς και ειδικότερα με τρόπο που καλλιεργεί την εχθρότητα
μεταξύ θρησκειών έχει καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα πάντα. Είναι ανάγκη το ζήτημα να προβληθεί στα διεθνή φόρα και να κινητοποιηθεί η διεθνής
κοινότητα. Όσο και να πιστεύουμε ότι η άποψη της διεθνούς κοινότητας ελάχιστα λαμβάνεται υπόψη από την Κυβέρνηση της Τουρκίας, κανένα κράτος δεν θέλει να
ακούγεται κριτική εναντίων του. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η συστηματική προβολή τους ζητήματος τόσο από πλευράς της προστασίας των μνημείων πολιτιστικής
κληρονομίας αλλά και ως σοβαρή αρνητική πράξη καλλιέργειας της εχθρότητας μεταξύ θρησκειών που τόσες πολλές καταστροφές έχει συσσωρεύσει στην ανθρωπότητα.
Εδώ πέφτει σοβαρό καθήκον στους Έλληνες επιστήμονες να προβάλλουν την επιστημονική πλευρά του ζητήματος σε συνεργασίας με συναδέλφους τους από την Τουρκία
και άλλες χώρες.
Καθ. (ΕΜΠ) Νικόλαος Ουζούνογλου

Υπεύθυνος Ύλης : Ελευθέριος Φερεκύδης

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
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ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ
ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τηλ : 210 6424826

e-mail : apelathentes@yahoo.gr

Ανιχνεύοντας μέχρι τα βάθη της Ανατολής…

…Τα «θυρανοίξια» αναπαλαιωμένων Ναών
Στην Ιστορική Ρωμιοσύνη!
y Σε κρίσιμες πάντα στιγμές της
Ελληνικής Διαχρονικότητας
(και της Ευρωπαϊκής Ιδέας)
― Και μισό τουλάχιστον αιώνα
μετά τα Γεγονότα και τις Απελάσεις των Ελλήνων από την Πόλη…

Μου εζήτησαν – και πάλι – να γράψω!
Και βέβαια υπό την σκέπη του «Πνευματικού
Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών»…
y Που δεν παύει να διαχέει τις Ιστορικές
μνήμες, της πάντοτε πολυτραγουδισμένης αλλά
και τόσο πολύπαθης Ρωμιοσύνης!...
y Της Ρωμιοσύνης, που οι ρίζες της και οι καταβολές της, εισχωρούν και
απλώνονται και γεφυρώνονται με τον αρχείο Ελληνικό Πολιτισμό!
¾ ¾ ¾
Αλλά, τη φορά αυτή, την – τιμητική – πρόσκληση μου έκανε το «Σωματείο
Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας».
Το Σωματείο, με άλλα λόγια, που πνευματικά και νοητικά – και παρ’ όλη τη
χρονική από τότε απόσταση – δεν παύει να βιώνει και τις θλιβερές ακόμα μνήμες
των εξοντωτικά προμελετημένων ενεργειών σε βάρος των άλλοτε ακμαίων
Ελληνογενών πληθυσμών στην Επικράτεια της Γείτονος…
Και, συγκεκριμένα, των ανίερων εκείνων Γεγονότων της 6ης – 7ης Σεπτεμβρίου
1955, που ολοκληρώθηκαν μάλιστα και με τις ανηλεείς Απελάσεις (των ετών
1963-1964)…
― Και ποιά ήταν η τελική κατάληξη;…
y … Η Άλλοτε πολυθρύλητη Ρωμιοσύνη – που αριθμούσε κάποτε
εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές (σε Πόλη και Ανατολή) – και η οποία, αν και
συρρικνωμένη πλέον αργότερα (απ’ τις άλλες, επίσης γνωστές σε βάρος της
ιστορικές βιαιοπραγίες, σφαγές κλπ), ωστόσο όμως πριν απ’ τα Γεγονότα του 1955
είχε φθάσει να υπερβαίνει τις 100.000 ψυχές, τουλάχιστον στην
Κωνσταντινούπολη.
― Σήμερα λοιπόν;…
― … Μετριούνται στα δάχτυλα οι κάποιες δεκάδες μόνο, των κατά
πλειονότητα υπερήλικων ψυχών που διαβιούν ακόμα στην άλλοτε «Βασιλίδα των
Πόλεων» (υπό την σκέπη, όπως πάντοτε, του Οικουμενικού Πατριαρχείου)!
¾ ¾ ¾
Αλλά τώρα όμως, ας αφήσουμε, έστω και για λίγο, τη σκέψη μας να
κατευθυνθεί και προς ένα άλλο γεγονός. Που μόνο ως ευχάριστο, ή ακόμα και
ελπιδοφόρο (;), θα μπορούσε προφανώς να ερμηνευθεί…
― Ποιό, ακριβώς, είναι αυτό;;;
― Είναι, λοιπόν, το γεγονός ότι…
Ö Προ παντός τα τελευταία χρόνια, με κριτήρια αρχαιολογικά – πολιτισμικά,
προφανώς δε και τουριστικά (αλλά και όχι μόνον…), αναζητούνται, σε όλη σχεδόν
την Επικράτεια της Γείτονος, οι ξεχασμένοι και ερειπωμένοι και ενδεχόμενα
ρημαγμένοι, κατά κύριο δε λόγο, οι Ορθόδοξοι Ναοί!
y Που αποτελούσαν, ενδεχομένως και τα κατά τόπους λατρευτικά κέντρα,
άλλοτε, της Ρωμιοσύνης! Πριν, δηλαδή, από την βίαιη και απάνθρωπη εξόντωσή
της…
Ας δούμε όμως, τί ακριβώς, μετά από τον εντοπισμό των ναών (ή ναϋδρίων)
αυτών, επακολουθεί:
― Αρχίζει συνήθως τότε η πλήρης και εξαιρετικά προσεκτική αναπαλαίωσή
τους!
Που κάνει τους ναούς αυτούς να είναι κτιριακά πανομοιότυποι με το ιστορικό
παρελθόν τους…
y Αλλά υπάρχει όμως και η συνέχεια, την οποία αποτελεί η θρησκευτικά
καθιερωμένη, γνωστή επίσης τελετή των «θυρανοιξίων»!
Των εγκαινίων δηλαδή, με τα οποία:
y … «καθιερώνεται και αγιάζεται ο ναός, και από κτίσμα μεταβάλλεται σε
οίκο λατρείας». Και «η τράπεζά του, σε Αγία Τράπεζα»! (βλ. xristianos.gr)
Και ερωτάται στο σημείο αυτό:
― Ποιός, λοιπόν, είναι ο θρησκευτικά αρμόδιος για τις τελετουργίες των
«θυρανοιξίων» αυτών;
Μα ποιός άλλος απ’ τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη (ή τον
Εκπρόσωπό του)!...
¾ ¾ ¾

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων
Απελαθέντων εκ Τουρκίας σε Εκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση
την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 6.30 μ.μ. στα γραφεία
του Σωματείου, 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. Εκλογή 5μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
4. Εκλογή 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής & 5 μελών ως εκλεκτόρων για την Γενική
Συνέλευση της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών.
5. Προτάσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την
επόμενη Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 την ίδια ώρα, στον αυτό
χώρο και με τα αυτά θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, παρακαλούνται να
υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στη Γραμματεία του Σωματείου έως
την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και συμμετοχής στη Γενική
Συνέλευση έχουν μόνον τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.
Η παρούσα υπέχει θέσει ατομικής πρόσκλησης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Διονύσιος Αγγελόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Δημοσθένης Παϊκόπουλος

Μια σύντομη, αλλά υπαρκτή, μικρή ειρηνική παρένθεση ανάμεσα
στον ορυμαγδό των τόσων άλλων βιαίων εξελικτικών γεγονότων στην
Γείτονα, δεν παύουν να αποτελούν τα συνδευόμενα και από άλλες
εκκλησιαστικές τελετουργίες, «θυρανοίξια» αυτά…
Που διαχέεται, με τον αντίλαλό τους, ο Ορθόδοξος
Εκκλησιαστικός λόγος, σχεδόν σ’ ολόκληρη την Ανατολή!
Ίσως δε να μην είναι και άσχετο, προς όσα προαναφέρθηκαν και το
γεγονός ακόμα, ότι, σύμφωνα με υπάρχοντα πληροφοριακά στοιχεία,
κυκλοφορούν και χιλιάδες Ευαγγέλια, μεταφρασμένα στην Τουρκική
γλώσσα.
Ειδικότερα μάλιστα έχει λεχθεί ότι:
y Μέσα σε 3 χρόνια, είχαν μοιρασθεί 8.000.000 απ’ τα Ευαγγέλια
αυτά… (βλ. newsbomb : «Best Seller στην Τουρκία το Ευαγγέλιο»)
― Και το ερώτημα: Ποιοί, λοιπόν, τα διαβάζουν;
― Μα υπάρχουν, (όπως έντονα φημολογείται) και πολλοί «Κρυφοί
Χριστιανοί»!... (βλ. και σύγγραμμα Φραγκούλη Σ. Φράγκου PhD «Ποιά
Τουρκία; Ποιοί Τούρκοι;»)… Και, προφανώς, δεν θα προέρχονται από
τους άλλοτε μόνο Χριστιανούς, αλλά και από πολλούς ίσως άλλων
θρησκευμάτων…
¾ ¾ ¾
Την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές, ο κόσμος όλος είναι και
παραμένει ανάστατος!...
Και αφ’ ενός μεν, με τις διογκούμενες αβεβαιότητες που προκάλεσε
το αναπάντεχο Brexit, αλλά και το άμεσο με αυτό ερώτημα:
Θα αντέξει όμως τώρα, ή θα διαλυθεί και η αδιάκοπα
κλυδωνιζόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση;
Με το δεύτερο, μάλιστα, να κρίνεται ως το πιθανότερο, και από
ειδήμονες, επί πλέον, στα θέματα της Παγκόσμιας Οικονομίας (όπως ο
Ακαδημαϊκός Π. Κρούγμαν, ο Τζ. Σόρος κ.α.)
Είναι όμως ταυτόχρονα και οι προοδευτικά, επίσης, κλιμακούμενες,
αφ’ ενός, η Αμερικανο-Ρωσική, αλλά αφ’ ετέρου και η ΑμερικανοΚινεζική, επίσης, γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές αντιπαραθέσεις
τους σε επίκεντρα σημεία του πλανήτη, προ παντός δε στην Ανατολική
Μεσόγειο και το Αιγαίο, και σε περιοχές μάλιστα όπου είναι σε μεγάλη
έξαρση το Κουρδικό…
Και ο Ελληνισμός λοιπόν;
Ο Ελληνισμός, ως κορυφαία έννοια, βρίσκεται τώρα στην πιο
κρίσιμη ώρα της Διαχρονικότητάς του!
Γ.Μ.Κ.

