Oι Βασικοί Σκοποί της Ομοσπονδίας
εν συντομία:

Organization

 Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή
ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά
τον κόσμο Κωνσταντινουπολιτών.
 Η προάσπιση και προώθηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα
των δικαιωμάτων των
Κωνσταντινουπολιτών, όπως αυτά
προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες
και συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων
του ανθρώπου.
 Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς
το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως

www.conpolis.eu

Υποτροφίες για Φοιτητές, σ.2.
Ημερίδα Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εθελοντισμού, σ.3-4.
Αποστολές Εθελοντών στις
Γιορτές, σ.5-11.
Δράσεις Κοιν. Αλληλεγγύη,
σ.12.
Συλλ. Κων/λιτών Η. Βασιλείου,σ.13
Η Βιολογική Επιτροπή του
ΕΦΣΚ, σ.14.21.
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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
εύχεται σε όλους τους αναγνώστες του
Καλή Χρονιά με Υγεία, Ευτυχία και Ειρήνη.

Η Μουταλάσκη της Καισάρειας πριν από το 1922

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ανακοίνωση
Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες σε Φοιτήτριες/ές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
της Ελλάδος-Κύπρου με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, έχοντας αποφασίσει από το 2017 την επέκταση και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Προγράμματος Υποτροφιών που χορηγεί ήδη σε τελειόφοιτους μαθητές των Λυκείων τα τελευταία 11 χρόνια, καλεί
για δεύτερη χρονιά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή να υποβάλουν αίτηση για
χορήγηση υποτροφίας. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις των υποψηφίων κατά την
διάρκεια των σπουδών τους στα ΑΕΙ/ΤΕΙ αλλά και τις πληροφορίες που θα δώσουν με την αίτηση αυτή.
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που σπουδάζουν στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος και της Κύπρου ανεξάρτητα του έτους των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένων και
των μεταπτυχιακών. Η προθεσμία υποβολής είναι η 15/1/2019. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με email: nnap@otenet.gr μαζί με την αναλυτική κατάσταση των βαθμών που χορηγείται από την
Γραμματεία του Τμήματος που σπουδάζετε.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:

Email:

Διεύθυνση οικίας:
Λύκειο αποφοίτησης:
Ποιοι γονείς κατάγονται από την Κων/λη:
ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών:

Τμήμα/Σχολή σπουδών:

Έτος εισαγωγής:
Τόπος κατοικίας των γονέων:
Η Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας που χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος που σπουδάζετε
πρέπει να επισυναφθεί στην παρούσα αίτηση.
Πιθανές διακρίσεις (π.χ. βραβεία, υποτροφίες):

Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης (π.χ. έξοδα που αφορούν άμεσα τις
σπουδές σας (όπως π.χ. αγορά βιβλίων, υπολογιστή, συνδρομή σε περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδριο,
κτλ.), συμβολή στα έξοδα διαβίωσης ή κάλυψη άλλων αναγκών) :
Είχατε υποβάλει αίτηση στο παρελθόν στην Οι.Ομ.Κω. για υποτροφίες Λυκείου ή Φοιτητών: Ναι Όχι

Δέχεστε να παρακολουθήσετε διήμερο σεμινάριο που θα οργανώσει η Οι.Ομ.Κω. με θέμα:
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

Ναι

Όχι

Αν η απάντηση σας είναι ναι ποιες ημερομηνίες την περίοδο 1/7/2019 -30/8/2019 είναι κατάλληλες για
εσάς:
Ο τόπος και χρόνος του διήμερου σεμιναρίου θα ανακοινωθεί έγκαιρα και θα υπάρξει μέριμνα για τα συνεπαγόμενα έξοδα για την διαμονή και διατροφή.

Ημερίδα
Εθελοντικές Δράσεις της Οι.Ομ.Κω. για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και
τον Ρωμαίικο Πολιτισμό
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο - 1 Δεκεμβρίου 2018 στην Θεατρική Σκηνή «Κάρολος Κουν» στον Δήμο
Αλίμου μετά από την ευγενική φιλοξενία του Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου. Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος εκπροσωπήθηκε από τον π. Σταύρο
Κοφινά και ο οποίος στην εναρκτήρια ομιλία του ανέπτυξε
το θέμα: «Κοινωνική αλληλεγγύη και η Μητέρα Εκκλησία
της Κωνσταντινουπόλεως». Η ομιλία ήταν επικεντρωμένη
στην σημασία που δίνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις
δράσεις για την ανακούφιση των πασχόντων και των εχόντων ανάγκη. Ο π. Σταύρος Κοφινάς ανακοίνωσε την ένταξη
της Οι.Ομ.Κω. στο Δίκτυο του Οικουμενικού Πατριαρχείου
για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας χορηγώντας τον σχετικό πίνακα που φαίνεται.
Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. κ.Νίκος
Ζαχαριάδης παρουσίασε το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» της Οι.Ομ.Κω. για τα έτη 20132018 . Η παρουσίαση αν και συνοπτική (θα χρειαζόταν πολΟ π. Στ. Κοφινάς επιδίδει την πλακέτα της
λές ώρες για να παρουσιαστούν όλες οι δράσεις) υπήρξε
Ποιμαντικής Διακονίας στην Υγεία του
ουσιαστική δίνοντας όλες τις πτυχές του Προγράμματος της
Οικουμενικού Πατριαρχείου στον ΠρόεΟι.Ομ.Κω.
δρο της Οι.Ομ.Κω. κ. Νικ. Ουζούνογλου
Στη συνέχεια ακολούθησε η βράβευση των ιδρυμάτων που
έχουν βοηθήσει την Οι.Ομ.Κω. σε συνεχή βάση και τα οποία
είναι: Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, Μη-κερδοσκοπικό Οργανισμό
Μπορούμε, Πρόγραμμα GIVMED , την Εθελοντική Δράση Όλοι μαζί Μπορούμε και την Ιερά Μητρόπολης
Νέας Ιωνίας-Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.
Το Δ.Σ. εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της βραβεύοντας τους εθελοντές: το ζεύγος Ευανθία και Αβραάμ Ματζαρίδη, κ. Σταύρο Ερμανουήλογλου ,κ. Ρωμύλο Τζενέτογλου, κα. Ηώ Δεβλέτογλου, κα. Πόπη Παρασκευοπούλου, κα. Ελένη Αναπνιώτη, κ. Δημήτριο Οντατζή, κ. Αβραάμ Αρρωστίδη, κα. Θεοδώρα Ντροπίλα Φωτογιαννοπούλου, κ. Σωτήρη Ιγνατιάδη, κα. Καίτη Μπάχλα και κα. Μαριάνθη Σπυρέλλη.

Οι Εθελοντικές Δράσεις της Οι.Ομ.Κω. που αφορούν την προσφορά σε Ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης
αλλά και εργασίες στην Ελλάδα σε θέματα διάσωσης στοιχείων του πολιτισμού της Ρωμιοσύνης τα τελευταία 3 χρόνια παρουσιάστηκαν από τον κ. Νικόλαο Ουζούνογλου. Στην ίδια ομιλία αναπτύχθηκαν οι επιμορφωτικές δράσεις που οργανώνει και προσφέρει δωρεάν η Οι.Ομ.Κω. προς τους εθελοντές που εντάσσονται στην δράση της Παλινόστησης Νέων Κωνσταντινουπολιτών στην Πόλη των γονέων και προγόνων τους. Τέλος ανακοινώθηκαν ς οι νέες εθελοντικές δράσεις της Οι.Ομ.Κω. που δίνονται και στο
παρόν ενημερωτικό δελτίο. Τέλος βραβεύθηκαν 40
εθελοντές.
Η κα. Ελίζα Φερεκύδου στην ομιλία της Παρουσίασε τα Προγράμματα υποστήριξης μαθητών και
φοιτητών Οι.Ομ.Κω. που ξεκίνησαν το 2009 και συνεχίζονται με την επέκταση των σχετικών δράσεων.
Το Πρόγραμμα ενώ είχε ξεκινήσει με χορήγηση υποτροφιών σε μαθήτριες/ες των Ομογενειακών
Σχολείων της Πόλης, με την ανάληψη της υποστήριξης του Προγράμματος από τα Ευαγή Ιδρύματα της
Πόλης, η Οι.Ομ.Κω. πριν από 6 χρόνια μετέφερε
την δράση στην Ελλάδα για τις/τους μαθήτριες/ες
Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής. Τέλος το Πρόγραμμα έχει επεκταθεί και σε φοιτήτριες/ες στα Ελληνικά ΑΕΙ με Πολίτικη καταγωγή.

Τα Πρακτικά της Ημερίδας είναι ανηρτημένα
στις ιστοσελίδες της Οι.Ομ.Κω.

www.conpolis.eu, www.conpolis.org,
www.oiomko.org

Εκδήλωση για το Πρόγραμμα
«ΠΛΑΙΪ—ΠΛΑΙΪ»
Γεφυρώνοντας το χάσμα του παρελθόντος. Χτίζοντας μαζί
ένα κοινό μέλλον
Η παρουσίαση του Προγράμματος που υλοποίησε ο
Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων
(ΣΥΡΚΙ) με το Αρμένικο Βακούφι Βαφεοχωρίου θα γίνει
στην Αίθουσα Τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου
Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος) την
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18.30). Θα προβληθεί η
ταινία που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος με ελληνικούς υπότιτλους.
Οι Εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. επισκέφθηκαν τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα των
Κωνσταντινουπολιτών στην Αθήνα και είπαν τα Κάλαντα
Νέος Οίκος
του
Πολίτη
Νέα
Φιλαδέλφεια
22/12/2018

Κοσμέτειο Ϊδρυμα
Γηροκομείο της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως
«Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» Ηράκελιο Αττικής
Παλαιά Φώκαια Αττικής
22/12/2018
27/12/2018

Η Αποστολή των Εθελοντών στην Κωνσταντινούπολη για να συνεορτάσουν και να πουν
τα Κάλαντα στην Ομογένεια

Όπως έγινε πέρσι και φέτος οι εθελόντριες της Οι.Ομ.Κω. στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Δ.Σ. μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 29/12/2018-7/1/2019
και μαζί με νέες και νέους της Ομογένειας είπαν τα κάλαντα στην Α.Θ.Π. Οικουμενικό
μας Πατριάρχη, σε Ιδρύματα της Ομογένειας και επίσης σε σπίτια Ρωμιών σε όλα τις
περιοχές της Πόλης. Ακολουθούν φωτογραφίες από τις δραστηριότητες αυτές ενώ στο
επόμενο ενημερωτικό δελτίο θα δημοσιεύσουμε τις εμπειρίες των εθελοντριών μας.

Μέγα Ρεύμα - Στον Ι.Ν. Παμ. Ταξιαρχών με τον Σεβ,
Μητροπολίτη Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίο

Στην Κοινότητα Μεγάλου ΡεύματοςΣτις γειτονίες και την Κοινοτική αίθουσα

Οι Εθελόντριες της Οι.Ομ.Κω. με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΚΙ καθ. Αντώνη Παριζιάνο
(αριστυερά) και τον Διευθυντή της Ζωγραφείου Σχολής καθ. Ιωάννη Ντεμιρτζόλου

Στην Κοινότητα Σταυροδρομίου ατο επιτροπικό του Ι.Ν. Εισοδίων της Παναγίας του
Πέρα με τον Σεβ. Μητροπολίτη Τρανουπόλεως Γερμανό και Ομογενείς

Στην Κοινότητα Νεοχωρίου του Βοσπόρου με τον Πρόεδρο της Κοινότητας
κ. Παντελή Λάκη Βίγκα

Στην νήσο Πρίγκηπο οι εθελόντριες μαζί με τους νέους της Ομογένειας έγινα δεκτοί
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο και την Πρόεδρο
της Κοινότητας κυρία Αγνή Νικολαΐδου. Επίσης είπαν τα Κάλαντα σε
σπίτια Ομογενών.

Στην Ομιλία του, την Πέμπτη 3 Ιανουάριου 2019, στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους
Σχολή, η ΑΘΠ ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης μεταξύ άλλων είπε:
https://www.facebook.com/groups/905326992825861/

….Ευχαριστώ τις κοπέλες που ήρθαν ως εθελόντριες εκ μέρους της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, υπό την προεδρία του κ.
Ουζούνογλου, του καθηγητού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κάνει ένα
πολύ σημαντικό έργο. Πολύ σημαντικό
και δυναμικό έργο, πολλές φορές χωρίς
να το γνωρίζουμε οι πολλοί, αθόρυβα
σεμνά, ένα έργο φιλανθρωπικό για
τους εν δεήσει συμπολίτες μας που
ζουν στην Αθήνα, ένα έργο ενοποιητικό
των πολλών σωματείων Κωνσταντινουπολιτών που υπάρχουν στην Αττική,
ένα έργο αγάπης και προστασίας των
παιδιών της εδώ Ομογενείας, και για
όλα αυτά προ ολίγων ετών ετίμησα εκ
μέρους της Μητρός Εκκλησίας τον καθηγητή Ουζούνογλου απονέμοντας του
το οφφίκιο του Άρχοντος Προστάτη
των Γραμμάτων. Πρόσφατα η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της
ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., πήγαν στην Άγκυρα όπου είχε διάφορες επαφές, διεκδικεί τα δικαιώματα της Ομογενείας και θέλει να επιστρέψουν στην Ομογένεια, εδώ όπου
και φυσιολογικά ανήκουν, τα βιβλία, τα αρχεία του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, ένα αίτημα το οποίο η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. κατά επανάληψη θέτει εις στους αρμοδίους και υπευθύνους της Αγκύρας. Εύχομαι να επιτύχει και αυτή η προσπάθεια τους και τους ευχαριστούμε μέσω των Δεσποινίδων που είναι Εθελόντριες και είναι Εκπρόσωποι της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., σήμερα μαζί μας να τους ευχαριστήσουμε για αυτό το φιλογενές έργο το οποίο επιτελούν……

Στην εθελοντική αποστολή της Οι.Ομ.Κω. συμμετείχαν οι:
Δέσποινα Δημητριάδου, Σαβούλα Μωροσίδου, Αλεξάνδρα Μωρισίδου,
Αλεξάνδρα Μαρία Ηλιάδη, Ναταλία Νίκη Τσακίρογλου, Μαριαρίνα Μπούκιου και
Δάφνη Ζαχαριάδου
Οι εθελόντριες της Οι.Ομ.Κω. εκτός από τα αναφερόμενες επισκέψεις στις
προηγούμενες σελίδες είπαν τα κάλαντα
Και στα ιδρύματα
Μείζον Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Βαλουκλή
Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή παρουσία της Α.Θ.Π.
του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ.Βαρθλομαίου
Ζάππεια Σχολή και Σχολή Γαλατά
Σε σπίτια των Ομογενών στις συνοικίες της εντειχισμένης Πόλης, των δύο ακτών του
Βσπόρου, Κοινότητες Ταταούλων, Μεσαχωρίου, Χρυσοκεράμου, Πέρα και Πριγκήπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω, εκφράζει δημόσια τις πλέον θερμές
του ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Κοιν. Μεγ. Ρεύματος και Σταυροδρομίου κ. Γ. Παπαλιάρη και τους συνεργάτες του, τον Πρόεδρο της Κοιν.
Νεοχωρίου κ.Π.Λ. Βίγκα και τον Πρόεδρο του ΣΥΡΚΙ κ. Αντ. Παριζιάνο για την
μέριμνα και φιλοξενία τους προς τις εθελόντριες.
Επίσης θερμές ευχαριστίες προς την εταιρεία AEGEAN AIRLINES για την συνεχή υποστήριξη της. Η χορηγία της συνέδραμε ουσιαστικά στην επιτυχία της
αποστολής των εθελοντριών στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο των
Χριστουγεννιάτικων Εορτών .

Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος της Οι.Ομ.Κω. στην
διάρκεια των Εορτών του Δωδεκαήμερου
Το Δ.Σ. Της Οι.Ομ.Κω. στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην
διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων Εορτών διέμεινε στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη 187
διατακτικές για αγορά τροφίμων από σουπερμάρκετ συνολικής αξίας περίπου 8.000
Ευρώ μαζί με την πατροπαράδοτη αγιοβασιλιάτικη πίττα. Στην δράση συνεργάστηκαν τα
μέλη σωματεία : Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, Αδελφότητα Μεγάλου Ρεύματος
«Ταξιάρχης» και η Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος.
Στατιστικά στοιχεία που αφορούν την μέριμνα υγείας στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. για τα έτη 2017-18.

Ίδρυση του νέου Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου
Αρχαιρεσίες και Χαιρετισμός εκ μέρους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
Είχαμε ενημερώσει στο προηγούμενο ενημερωτικό μας δελτίο για την σύγκλιση της ιδρυτικής συνέλευσης του νέου Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την 8/11/2018. Δημοσιεύουμε τον χαιρετισμό που στάλθηκε από το Δ.Σ. της
Οι.Ομ.Κω. και αναγνώστηκε στην συνεδρίαση.
Προς τους συμμετέχοντες στην ιδρυτική συνέλευση του
Συλλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου,
Αγαπητές συμπολίτισσες και αγαπητοί συμπολίτες,
Σας χαιρετούμε όλες και όλους εγκάρδια και αδελφικά.
Πολλές φορές σκεφτόμαστε και συζητάμε ότι είμαστε το
τελευταίο τμήμα ως Κοινότητα ενός πολιτισμού που τα ίχνη
του χάνονται στους αιώνες στην δική μας Ανατολή όπως
λένε στην καθ’ ημάς Ανατολή. Ο Εικοστός αιώνας υπήρξε
για τον Ελληνισμό της Ανατολής εξαιρετικά άδικος. Από μια
οντότητα που είχε παντού παρουσία από την Αδριατική
θάλασσα μέχρι τον Ανατολικό Πόντο και από τον Δούναβη μέχρι τον καιρό στις παλιές Ηπείρους περιοριστήκαμε κυρίως μέσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ωστόσο παντού τα σημάδια μας είναι ορατά και πάνω απ’ όλα έχουμε το Κέντρο μας το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Βασιλίδα των πόλεων
μαζί με τις εκκλησίες και τα ιδρύματα μας. Το σημαντικότερο
όμως ερείσματα και δικαιώματα που κανείς δεν μπορεί να μας τα
αφαιρέσει παρά μόνο αν εμείς οικειοθελώς παραιτηθούμε από
τα δικαιώματα μας αυτά. Είμαι σίγουρος ότι με την παρουσία σας
την σημερινή δίνετε εσείς την απάντηση ότι δεν θα αφήσουμε η
αδικία να ολοκληρώσει το έργο της και είμαστε εδώ για να αποκαταστήσουμε τα δίκαια μας.
Πιστεύουμε ως Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών ότι το ισχυρότερο μέσο που έχουμε είναι
το ξύπνημα των συνειδήσεων πολλών:
πρώτα το δικό μας να πιστέψουμε ότι οι συνέπειες των αδικιών που έχουμε υποστεί μπορούν να ανατραπούν με συνεπή και αφοσιωμένο αγώνα, και
δεύτερο να ξυπνήσουμε την συνείδηση των ίδιων των θυτών που είναι οι ιθύνοντες της Τουρκίας ότι
έχουν οι προκάτοχοι τους διαπράξει αδικίες μεγάλου βαθμού. Η πείρα δείχνει ότι ακόμα και ένας πολύ
σκληρός άνθρωπος χωρίς συνείδηση μπορεί να αλλάξει αν καταφέρουμε να ξυπνήσουμε την ανθρώπινη
πλευρά του.
Η ίδρυση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στο Η.Β. θα δώσει ένα ηχηρό μήνυμα σε αυτούς που λένε
«έχετε τελειώσει πια» που σίγουρα δεν ισχύει.
Ενημερώθηκε το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. για την συγκρότηση του πρώτου Δ.Σ. του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Η.Β. Την 4/12/2018, και του οποίου η σύνθεση είναι: κ. Αναγνωστόπουλο Πάνος (Πρόεδρος,
Κριμήτσου Αικατερίνη(Γραμματέα), Χριστίδου Μαρία (Ταμία) και μέλη τους κ. Ηλιάδη Φοίβο και
Καλαμάρη Γεώργιο.

Η Δραστηριότητα και η Συμβολή του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου
Κωνσταντινουπόλεως (Ε.Φ.Σ.Κ.) στον Κλάδο των Θετικών Επιστημών
Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθ. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Μετάφραση της Ομιλίας στην Έκθεση «Οι Πολλαπλές Συμβολές των Ρωμιών την Οθωμανική και
Ρεπουμπλικανική Περίοδο» στην Άγκυρα 12-15 Νοεμβρίου 2018.

Εισαγωγή
Η μελέτη των Πρακτικών που έχουν καταγραφεί από τον Ε.Φ.Σ.Κ. την περίοδο μετά από το 1896, οπότε
ιδρύθηκε η Βιολογική Επιτροπή (Β.Ε.), παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον καθ’ όσον δείχνει την ενεργή
συμμετοχή πολλών ιατρών της εποχής στις συνεδριάσεις της. Η Β.Ε. κυρίως ασχολήθηκε με θέματα ανταλλαγής ιατρικών επιστημονικών εμπειριών των μελών της. Η μελέτη των επιμέρους ανακοινώσεων δείχνει
ότι πολλά μέλη ανήκαν στην ειδικότητα της οφθαλμολογίας. Ωστόσο στα πρακτικά της Β.Ε. έχουν καταγραφεί αρκετές ανακοινώσεις που αφορούν την αξιοποίηση των φυσικών και
μαθηματικών επιστημών προς όφελος της ιατρικής επιστήμης ένα επιστημονικό κλάδο που σήμερα αποκαλείται Βιοϊατρική τεχνολογία. Στην παρούσα
ανακοίνωση αρχικά θα παρουσιαστεί μια γενική επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Βιολογικής Επιτροπής του Ε.Φ.Σ.Κ. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε
στη μελέτη των εξειδικευμένων θεμάτων που απασχόλησαν την Β.Ε. περίπου
πριν από 100 χρόνια και αφορούν την αξιοποίηση των φυσικών επιστημών
στην ιατρική. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και σήμερα, δεν είναι σπάνιο, να
εκφέρονται απόψεις ότι τα βιολογικά συστήματα δεν δύναται να περιγραφούν με μεθόδους της μαθηματικής φυσικής, γίνεται αντιληπτή η σημασία
των ανακοινώσεων αυτών στην Β.Ε. του Ε.Φ.Σ.Κ. Στο τέλος στα συμπεράσματα,
θα γίνει μια εκτίμηση για την Β.Ε. του Ε.Φ.Σ.Κ., με την σύγκριση των δραστηριοτήτων της με αντίστοιχες επιστημονικές οργανώσεις της Ευρώπης και της Αμερικής, εκείνης της εποχής και θα εκτιμηθεί η συμβολή της Β.Ε. στη δημόσια υγεία των κατοίκων της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το γεγονός ότι ο τίτλος
του Ε.Φ.Σ.Κ. αναφέρει την λέξη «Φιλολογικός», δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δεν
είχε σχέση με τις εφαρμοσμένες επιστήμες και ειδικότερα την ιατρική, αφού οι
δύο κορυφαίοι ιδρυτές του Συλλόγου οι Στέφανος Καραθεοδωρή και Ηροκλής
Βασειάδης υπήρξαν και οι δύο ιατροί. Ο Θρακιώτης Στέφανος Καραθεοδωρή
υπήρξε ο ιδρυτής της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής στην ΚωνσταντινούποΣτέφανος
λη το 1826 στην οποία υπηρέτησε ως καθηγητής για 50 και πλέον χρόνια ενώ
Καραθεοδωρή
ο Ηπειρώτης Ηροκλής Βασειάδης επίσης θεράπων της ιατρικής επιστήμης υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο Νοσοκομείο Βαλουκλή και στην Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Το Πλαίσιο λειτουργίας της Β.Ε.
Στις 18 Δεκεμβρίου 1896 υπό την προεδρεία του Γ. Οικονόμου ξεκινάει ουσιαστικά την λειτουργία της η
Β.Ε. του Ε.Φ.Σ.Κ. Ο Πρόεδρος στον εναρκτήριο του λόγου αναφέρει τα εξής: «Σας εκαλέσαμεν, κύριοι
όπως ποιήσωμεν έναρξιν των εργασιών της επιτροπής,…. Το πεδίον, ου προτιθέμεθα την επιστημονικήν
εξέτασιν είναι αληθώς απέραντον, κατ’ ανάγκη όμως ως εκ της πλειονότητος των ιατρών τα θέματα
έσοντα ιατρικά˙ τούτο βεβαίως δεν κωλύει να γίνονται και ανακοινώσεις μη καθαρώς ιατρικαί, εάν τι των
μελών έχη τοιαύτην προς ανακοίνωσιν».

Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η Β.Ε. να συνεδριάζει κάθε Τετάρτη 8 μ.μ. και η ημερήσια διάταξη
να αποτελείται από τα σημεία: (1) ανάγνωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης, (2) παρουσίαση ασθενών και παρασκευασμάτων και συζήτηση επί αυτών, (3) ιατρικές παρατηρήσεις και συζήτηση
επί αυτών, (4) ανακοινώσεις, (5) μνεία των επιπολαζουσών νόσων, (6) θέματα έχοντα σχέση προς την
αρχαία ιατρική. Η Β.Ε. αποφασίστηκε να διαπιστώνει την πρωτοτυπία των προτεινόμενων ανακοινώσεων
και για αυτό τον λόγο θα έπρεπε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν από πριν τα θέματα των ανακοινώσεων που ήθελαν να προβούν στις συνεδριάσεις.
Στη συνεδρίαση της 28/12/1896 συζητήθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Β.Ε. Οι συνεδριάσεις της Β.Ε. καθορίστηκε να είναι ανοικτές και σε μη-μέλη, υπό τον όρο χορήγησης άδειας του Προέδρου αυτής. Σημαντικό είναι το άρθρο 4 του κανονισμού που ρητά τονίζει ότι οι εργασίες της Επιτροπής
είναι κτήμα του Συλλόγου, ότι αυτές μπορούν να
δημοσιευτούν μόνο στο περιοδικό του Συλλόγου
και απαγορεύεται η δημοσίευση αυτών αλλού.
Στην επόμενη συνεδρίαση της 4/1/189 αποφασίζεται να γίνονται δεκτές για ανακοίνωση μόνο οι μηδημοσιευμένες εργασίες των μελών, πράγμα που
δείχνει την λειτουργία της Β.Ε. με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια.
Η γενική μορφή των ανακοινώσεων της Β.Ε. του
Ε.Φ.Σ.Κ..
Μελετώντας τα Πρακτικά της Επιτροπής από τις
συνεδριάσεις διαπιστώνεται η εξής γενική μορφή
των ανακοινώσεων σε καθαρά ιατρικά θέματα:
(α) Συνήθως αναφέρεται η περίπτωση ασθενούς,
χωρίς να δίνεται ανοικτά το όνομα του, και περιγράφεται η παρατηρηθείσα νόσος με τα συμπτώματα της.
(β)
Εξηγεί ο εισηγητής ιατρός τις θεραπευτικές
αγωγές που εφάρμοσε ο ίδιος ή άλλοι συνάδελφοι
του, μαζί και τα αποτελέσματα προέκυψαν, συμπεριλαμβανομένων και των παρενεργειών που
παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή κάποιας θεραπευτικής αγωγής.
(γ)
Κατά την ανάλυση για ποιο λόγο επελέγει
μια συγκεκριμένη αγωγή, τις περισσότερες φορές αναφέρονται παρεμφερείς εργασίες που αιτιολογούν
την επιλογή της υπόψη θεραπείας οι οποίες προέρχονται από ιατρικές δημοσιεύσεις από την Γερμανία
και την Γαλλία και σπανιότερα από τις Αγγλοσαξονικές χώρες. Η αναφορά γίνεται με την κατονομασία
του ερευνητή ιατρού και το επιστημονικό περιοδικό που έχει δημοσιευτεί η εργασία ή ανακοινώθηκε σε
συνέδριο.
(δ)
Ακολουθεί στο τέλος της ανακοίνωσης συζήτηση των παρόντων ιατρών επί του θέματος.

Παρουσιάζει ενδιαφέρον, ότι αν και δεν διατυπώνεται κάποια συνολική κρίση ή συμπέρασμα της Επιτροπής για το θέμα της καταλληλότητας ή μη μιας προτεινόμενης θεραπείας, όμως αυτό διαφαίνεται απ’ όλη
την συζήτηση του θέματος.
Πολύ συχνά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μικροσκοπικών μελετών ή ακόμα και χημικών αναλύσεων
των ιστών όταν αυτές διενεργούνται κατά τη διάρκεια των νεκροψιών. Σε αρκετές περιπτώσεις διατυπώνονται αμφιβολίες για την προτεινόμενη αγωγή από μέλη ιατρούς της Β.Ε. που όμως τα πρακτικά παρουσιάζουν την επικράτηση μιας ήπιας ατμόσφαιρας στις συζητήσεις. Η καταγραφή των συζητήσεων είναι λεπτομερής και εξαντλητική. Αρκετές φορές παρατίθεται κείμενα στην Γαλλική γλώσσα σε μορφή παραπομπών.
Οι πλέον συχνές αναφορές για ασθένειες είναι αυτές της σύφιλης, τύφου, διφθερίτιδας, φυματίωσης,
γρίπης αλλά και καρκίνου. Επίσης υπάρχουν ανακοινώσεις που αφορούν τις συνέπειες του αλκοολισμού.
Σε μερικές εργασίες ο εισηγητής προτείνει και συγκεκριμένη σύνθεση φαρμάκου και τον τρόπο παρασκευής του.
Οι αναφορές νοσοκομείων στις ανακοινώσεις κατά σειρά είναι : το Εθνικό Νοσοκομείο δηλαδή το Βαλουκλή, του Ιερεμία, το Γαλλικό Νοσοκομείο στο Σισλί όπως και το Ιατρείο των Φιλόπτωχων Κυριών του Πέρα.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ιατροί μέλη της Β.Ε. στις εργασίες τους αναφέρονται σε ασθενείς
από όλες τις θρησκείες της χώρας όπως Μουσουλμάνους, Ρωμιούς, Αρμενίους κτλ. ενώ περίπου το 50%
των ασθενών προέρχεται από περιοχές εκτός της Κωνσταντινούπολης.
Εκτός από τα καθαρώς ιατρικά θέματα με την αναφορά εμπειριών από ασθενείς από τις πρώτες συνεδριάσεις έχουν καταγραφεί ανακοινώσεις με διαφορετικό περιεχόμενο όπως π.χ.
Θεραπευτική αξιοποίηση βοτάνων όπως π.χ. την αξιοποίηση καρπών από φοινικόδεντρα των Ινδιών.
Συζήτηση για τις πιθανές συνέπειες της νικοτίνης και ειδικότερα κατά πόσο το υπερβολικό κάπνισμα προκαλεί αμβλυωπία.
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Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφιέρωση συνεδριάσεων ενόψει κινδύνου επιδημιών όπως π.χ. τύφου, γρίπης
στην Πόλη και άλλες πόλεις της Αυτοκρατορίας.
Στις 30/10/1902 ο κ. Απέρης καταγγέλη ότι μερικοί παπλωματοποιοί της Πόλης μαζεύουν μεταχειρισμένες γάζες
και βαμβάκια από Νοσοκομεία της Πόλης και αφού τα στεγνώσουν στον ήλιο τα χρησιμοποιούν για κατασκευή παπλωμάτων. Αποφασίζεται να ειδοποιηθούν τα νοσοκομεία.
Στις 19/12/1902 ο κ. Φλωράς παρουσιάζει εκτενή διατριβή για την σημασία της γαλουχίας των βρεφών με μεγάλο
αριθμό πινάκων για την χημική σύσταση του γάλακτος από
διάφορα θηλαστικά.
Υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις που αναφέρονται στην ιστορία της ιατρικής και οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όπως π.χ. στην συνεδρίαση της 3/5/1900 του Αν. Γαβριηλίδη «περί βουβωνικού λοιμού κατά τους βυζαντινούς
χρόνους» και του ίδιου στη συνεδρίαση της 29/11/1900 «περί
των ιατρικών γνώσεων και ιδίως των περί οφθαλμού παρά
τοις Βυζαντινοίς συγγραφεύσιν».
Στην ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας προβάλουν ανακοινώσεις των : Παπανικολάου στις 20/11/1900 της «νέας μεθόδου θεραπευτικής της οξείας μέσης φλεγμονώδους ωτίτιδος» και του Ν. Ταπτά στις 18/12/1902 «περί των παραρινιτικών κόλπων».
Τα θέματα δημόσιας υγείας είναι πολύ συχνά όπως η ανακοίνωση του Π. Απέρη (17/11/1899) για μια νέα μέθοδο
απολύμανσης του κύτους των ατμόπλοιων για αποφυγή μετάδοσης της πανώλης από ποντίκια.
Μεταξύ των σημαντικών ανακοινώσεων προβάλουν και αυτές των ομογενών ιατρών που κατέχουν σημαντικές
θέσεις σε Ευρωπαϊκά ιδρύματα, όπως του οφθαλμολόγου Φωτεινού Πανά από το Παρίσι, του οποίου η ανακοίνωση με τίτλο: «περί οπισθοϊριδικής σκληροτομής εφαρμοσθείσης προς θεραπείαν γλαυκώματος αιμορρυγικού» διαβάστηκε στην συνεδρίαση της 20/10/1899. Μια άλλη ανακοίνωση από το εξωτερικό είναι του Ραγκαβή Τσοπάνογλου με τίτλο: «περί νεφρορραγίας περιοδικής νευρικής αρχής».
Μια «προφητική» εισήγηση για την «Φακοθεραπεία».
Στην συνεδρίαση της 2 Δεκεμβρίου 1898 μεταξύ των άλλων θεμάτων ο κ.Βραχάμης παρουσιάζει εισήγηση με θέμα: «περί χρήσεως φακών παρά τοις αρχαίοις προς θεραπευτικών σκοπόν» ο οποίος αναφέρεται σε αρχαίους φιλόλογους συγγραφείς που έγραψαν για την χρήση των φακών για ιατρικούς σκοπούς. Στην επόμενη συνεδρία της 9
Δεκεμβρίου 1898 ο κ. Απέρης, επί της ανακοινώσεως του κ. Βραχάμη, αναπτύσσει τις απόψεις του ότι μη υπαρχόντων αναφορών στο θέμα αυτό από τους Ιπποκράτη, Γαληνό και Κέλσον, μάλλον δεν υπήρχε η χρήση φακών στην
ιατρική αλλά ίσως μόνο για καυτηριασμό με εστίαση των ηλιακών ακτινών. Στη συνέχεια ο κ. Απέρης αναφέρει την
σημασία των φακών στην θεραπεία, αφού μπορούν αυτοί να εστιάσουν τα διάφορα χρώματα (ορατά και μη ορατά) σε διαφορετικές θέσεις λόγω της διαφορετικής «θλαστικότητας» των φακών σε διαφορετικά χρώματα. Μάλιστα
τονίζει ότι το ηλιακό φως ή το ηλεκτρικό φως περιέχει «χημικαί ακτίνες εισίν αφθονώταται εις το ιώδες χρώμα, ενώ
θερμαντικαί ευρίσκονται εις το άλλο πέρας του

φάσματος, ήτοι εις το ερυθρόν, και ιδίως εντεύθεν του ερυθρού. Εν μέσω δε, ήτοι εις το ωχρόν, ευρίσκεται το κέντρον των φωτεινών ακτίνων. …» και αναφέρει τα φυσικά φαινόμενα φωσφορισμού και φθορισμού. Στην συνέχεια της ομιλίας του ενημερώνει τα μέλη της Β.Ε. για την χρήση της Φωτοθεραπείας
στην Αγγλία και την Γερμανία για την ευλογιά και ότι ο Δανός Finsen χρησιμοποίησε πρόσφατα τις
«χημικές» ακτίνες για την «εφαρμογήν θεραπείας εσθιομένου». Στο τέλος της ανακοίνωσης του ο κ. Απέρης προτείνει την δική του μέθοδο που βασίζεται, στην διαφορά εστίασης στον χώρο, των τριών τύπου
ακτινών και ότι κάθε μία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ιατρός για να «καταστρέψη νεόπλασμα τι κακής
φύσεως ή παθογόνα μικρόβια, να εξουδετερώση ή να αποσυνθέση τοξίνας, δύναται να χρησιμοποιήσει
και τας χημικάς, φωτεινάς και καυστικάς ιδιότητας του συγκεκριμένου ηλιακού φωτός..». Η μελέτη ανακοίνωσης αυτής δείχνει την υψηλή στάθμη των ανακοινώσεων στην Β.Ε. του Ε.Φ.Σ.Κ. αλλά και την ανοικτή
επιστημονική αντίληψη που επικρατούσε στις συνεδριάσεις αυτής.

Μελέτη για τον υπολογισμό των οφθαλμοσκοπικών ορίων
Στα πρακτικά της συνεδρίασης της Β.Ε., της 23 Δεκεμβρίου 1898, περιέχεται μια πολύ ενδιαφέρουσα
ανακοίνωση του Π. Ιατρόπουλου, που αφορά την χρησιμοποίηση εξελιγμένων μαθηματικών για την ανάλυση του ανθρώπινου οφθαλμού και συγκεκριμένα τον υπολογισμό με εντελώς θεωρητικό τρόπο των ορίων οφθαλμοσκόπησης. Αναφέρει ο παρουσιαστής στην εισαγωγή τα εξής: «Είναι αρκούντως γνωστόν πόσον είναι πλούσια υπό φιλολογικήν έποψιν η οφθαλμολογία της σήμερον, ουδέ πρέπει να θεωρηθή υπερβολή, εάν είπη τις ότι ουδεμία άλλη ιατρική ειδικότητι της σήμερον αι μελέται κατά τε αριθμόν και
έκτασιν ισούνται προς τα περί οφθαλμού γενομένας….». Θέτει το ερώτημα ο ομιλητής αν όπως το φως
εισέρχεται από την οπή της κόρης αν θα μπορούσε με «διάχυση» να εισέλθει και να φωτίσει το εσωτερικό
του βολβού μέσο του κερατοειδή περίβλημα του βολβού, δηλαδή με ένα έμμεσο τρόπο της διάχυσης του
φωτός. Λέει επίσης ο παρουσιαστείς ότι διάβασε το τετράτομο βιβλίο Οφθαλμολογίας των Wecker και
Lundolt αλλά δεν βρήκε απάντηση στο ερώτημα που έχει θέσει όπως τίποτα δεν αναφέρεται στις εργασίες των Helmholtz και Tcherning. Με τα δεδομένα αυτά καταλήγει να πει «Εν τω μεταξύ όμως το (εν) διαφέρον ημών εκινείτο επί μάλλον και μάλλον ζωηρότερον και έπρεπε να κορέσωμεν την περιέργειαν ημών, έστω και αφιέμενοι όλως εις τας οπτικάς και μαθηματικάς γνώσεις ημών».
\
Αρχίζοντας την παρουσίαση της μαθηματικής του μεθόδου ο Π. Ιατρόπουλος σημειώνει ότι για τις ανάγκες της έρευνας του χρειάστηκε να επεκτείνει την οπτική θεωρία πρόσπτωσης οπτικών ακτινών σε μια
καμπύλη επιφάνεια του Gauss, όταν οι γωνίες στην επιφάνεια του κερατοειδούς ιστού είναι μεγάλες. Στη
συνέχεια ακολουθεί μια λεπτομερής οπτική ανάλυση του ανθρώπινου οφθαλμού με εφαρμογή της θεωρίας διάθλασης και χρήση τριγωνομετρίας και Ευκλειδείου γεωμετρίας. Παραθέτουμε στο Σχ.1 την σελίδα
των πρακτικών που παρουσιάζει την μαθηματική ανάλυση επί του θέματος όπως επίσης και την γεωμετρική παράσταση του μοντέλου του ματιού στο Σχ.2 που χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό. Η ανάλυση είναι αυστηρά μαθηματική και χρησιμοποιεί σειρά οπτικών νόμων. Στο τέλος της μακροσκελούς εργασίας του ο Ιατρόπουλος φθάνει στo συμπέρασμα να μπορεί να υπολογίσει την μεγαλύτερη γωνία ακτίνων
που δύναται να φωτίσουν τον βυθό του οφθαλμού.

Περί «Βαθείας Ακτινοθεραπείας» των Κακοήθων Όγκων
Στη συνεδρίαση της 10 Δεκεμβρίου 1914 υπό την προεδρεία του Ν. Βασιλειάδου, καταγράφεται στα
πρακτικά της Β. Επιτροπής, ως αντικείμενο της συνεδρίας το παραπάνω αναφερόμενο εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που αφορά μια από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους της κλινικής αντιμετώπισης του καρκίνου
στον άνθρωπο. Στην συνεδρίαση πρώτος εισηγητής είναι ο κ. Κηλαϊδίτης, που αναφέρει ότι η παλαιά τεχνική ακτινοθεραπείας ήταν αναποτελεσματική επειδή παρουσίαζε πολλά προβλήματα παρενεργειών,
ενώ τα τέσσερα τελευταία έτη με την πρόοδο της τεχνολογίας έχει αλλάξει αυτό το σκηνικό. Συνεχίζοντας
ο ίδιος, τονίζει τα επτά σημεία που χαρακτηρίζουν την νέα θεραπευτική αγωγή: (α) χρήση ειδικών φίλτρων που αφαιρούν από τις ακτίνες αυτές που είναι βλαβερές για το δέρμα, (β) η χρήση φιαλιδίων με ισχυρές ραδιενεργές ουσίες, (γ) η χρήση μηχανημάτων ακτινοβολίας που εκπέμπουν υψηλές δόσεις που
συντομεύουν τον χρόνο της θεραπείας, (δ) η χρήση περιστρεφόμενων-κινητών εργαλείων ακτινοβόλησης
που επιτρέπουν την εστίαση μόνο στους κακοήθεις όγκους της δόσης, (ε) η χρήση μεθόδων που επιτρέπουν τον υπολογισμό της χρησιμοποίησης των ακτινοβολητών ώστε να συγκεντρώνονται οι δέσμες στον
στόχο όγκο, (στ) η χρήση μεθόδων που καθιστούν πιο ευαίσθητους τους κακοήθης όγκους ενώ επιτρέπουν την προστασία του δέρματος και (ζ) «η χρήσις εις τας αρχάς της θεραπείας ήδη μεγίστων δόσεων
συνεχών και αλλεπαλλήλων προς κατάπληξιν του όγκου». Στη συνέχεια ο κ. Κηλαϊδίτης παρουσιάζει την
εφαρμογή των αρχών αυτών σε 30 περίπου ασθενείς καρκίνου του μαστού και 7 κεφαλής τραχήλου
(παρωτίτιδας) στην κλινική του στην Πόλη
ενώ φαίνεται ότι είχε εργαστεί στο παρελθόν
σε ακτινοθεραπευτική κλινική στην Βιέννη.
Ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων
που δίνει ο ίδιος, χαρακτηρίζεται από αυστηρή κρίση εφάμιλλη των σημερινών αναλύσεων σε ιατρικά επιστημονικά περιοδικά. Στο
τέλος της εισήγησης του εμμέσως προσπαθεί
να αποδείξει την χρησιμότητα της ακτινοθεραπείας δίνοντας ως επιχείρημα ότι στην Ευρώπη πολλοί χειρούργοι (οι οποίοι βέβαια
συνήθως δεν ήταν υπέρ άλλων μεθόδων εκτός της δικής τους ειδικότητας της χειρουργικής) θεωρούν την μέθοδο της βαθειάς ακτινοθεραπεία πολύ χρήσιμη. Στο τέλος ο
ίδιος αναφέρει ότι δεν μπορεί να αποφανθεί
με οριστικό τρόπο αν η βαθειά ακτινοθεραπεία είναι αποτελεσματική αφού τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει, δεν είναι επαρκή
και επομένως απαιτείται η συνέχιση των θεραπειών για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Όλο το σκεπτικό και το λεκτικό θυμίζει πάρα πολύ την σημερινή φρασεολογία
των διεθνών επιστημονικών περιοδικών στα
ίδια θέματα.

Στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση επί του θέματος. Ο κ. Μανουηλίδης ζητάει αν ο εισηγητής γνωρίζει τα
συνολικά αποτελέσματα της νέας μεθόδου σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 4 χρόνια ενώ ο κ. Ιωαννίδης αναφέρει ότι ο εισηγητής απέφυγε να μιλήσει για τα αρνητικά της ακτινοθεραπείας και τονίζει ότι όποιος όγκος μπορεί πρέπει να χειρουργείται. Ο κ.Τιβέριος ζητάει από τον εισηγητή να δώσει στοιχεία για τα αποτελέσματα της νέας θεραπείας. Είναι σαφές ότι αρχίζει να υπάρχει μια
εκδήλωση διαφορετικής γνώμης μεταξύ διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων.
Στην επόμενη συνεδρίαση ο κ.Κηλαϊδίτης απαντάει στους κριτικούς της ακτινοθεραπείας, λέγοντας ότι
έχει δώσει όσα στοιχεία είχε και ζητάει από τον κ.Ιωαννίδη να του αναφέρει, αν ο ίδιος δεν θυμάται, κάποια περίπτωση αποτυχίας σε θεραπεία ασθενή του. Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ.Ιωαννίδης αναφέρει ότι η
ακτινοθεραπεία είναι ενδεδειγμένη μόνο αν οι όγκοι είναι μη χειρουργήσιμοι και φαίνεται από τα αναφερόμενα η βαθειά του γνώση της διεθνούς βιβλιογραφίας επί του θέματος.

Παραβαίνει στο σημείο αυτό ο διάσημος χειρούργος κ.Τ. Σγουρδαίος αναφέροντας τα εξής:
Θεωρεί την βαθειά ακτινοθεραπεία πολύ σημαντική ως μέσο αντιμετώπισης του καρκίνου και τονίζει την
σημασία της χρήσης φίλτρων αλουμινίου (αφαιρούν τις ακτίνες β που προκαλούν βλάβες στο δέρμα) και
για να κριθεί η ακτινοθεραπεία πρέπει να περιοριστεί η μελέτη των αποτελεσμάτων στις θεραπείες που
έχουν χρησιμοποίηση την νέα τεχνολογία. Είναι ανάγκη η στατιστική μελέτη να γίνεται επί των αποτελεσμάτων της ίδιας κλινικής για να υπάρξει κοινός παρανομαστής. Το ίδιο ισχύει και για την χειρουργική
αφού βλέπουμε διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων μεταξύ των
χειρούργων. Οι ασθενείς που στάλθηκαν στον κ.Κηλαίδίτη κατά την
πλειοψηφία τους, ήταν περιπτώσεις που δεν μπορούσαν να χειρουργηθούν, συμπεριλαμβανομένων σαρκωμάτων και οστεοσαρκωμάτων.
Παρουσιάζει τα αποτελέσματα σε ασθενείς πασχόντων από διάφορους τύπους καρκίνου. Η παρουσίαση έχει την μορφή κρυστάλλινης
διαύγειας. Στο συμπέρασμα του αναφέρει ότι στην πλειοψηφία των
μη-εγχειρήσιμων όγκων φαίνεται ότι η βαθειά ακτινοθεραπεία είναι
επιτυχής. Άρα τίθεται το ερώτημα για ποιο λόγο να μην χρησιμοποιηθεί η ακτινοθεραπεία και στην περίπτωση εγχειρήσιμων όγκων, αν όχι για
όλους, αλλά για ορισμένες περιπτώσεις.
Το Πορτραίτο και το Ενδεικτικό
Απαντάει ο ίδιος διάσημος χειρούργος
Βράβευσης του Διάσημου Χειρουρότι δύο λόγοι μας καθιστούν να είμαστε γού Τ. Σγουρδαίου που βρίσκεται
επιφυλακτικοί: (α) δεν έχουμε εισέτι αστην Αίθουσα Τελετών του
Πνευματικού Κέντρου
ποτελέσματα σε μεγάλο βάθος χρόνου
Κωνσταντινουπολιτών στους
και (β) είναι επικίνδυνο να καλλιεργηθεί
Αμπελόκηπους Αθηνών
μια αντιχειρουργική φοβία παρουσιάζοντας ως εναλλακτική λύση την ακτινοθεραπεία. Τονίζει όμως, ότι προτείνει
εξαίρεση την περίπτωση των σαρκωμάτων που υποτροπιάζουν μετά από χειρουργική αφαίρεση των όγκων.

Αναφέρει ότι προτείνουν πολλοί ιατροί την χρήση της ακτινοθεραπείας, μετά από την χειρουργική επέμβαση, για αποφυγή υποτροπών ενώ ο ίδιος διστάζει να συμφωνήσει με την άποψη αυτή, αφού σε πολλές περιπτώσεις χειρουργηθέντων όγκων δεν παρουσιάζονται υποτροπές.
Ο Τ. Σγουρδαίος κλείνει τον λόγο του αναφέροντας: « Την ακτινοθεραπεία δεν την θεωρώ ως παρηγορικόν μόνον μέσον, αλλά ως πράγματι δυνάμενον να δώσει λαμπρά και έκτακτα θεραπευτικά αποτελέσματα».
Ο κ.Αντύπας αναφέρει ότι συμφωνεί με τις απόψεις του κ. Σγουρδαίου, πιστεύει ο ίδιος ότι οι ακτίνες
δρουν όπως οι καυτηριασμοί και ότι «αι ακτίνες ουδαμώς κέκτηνται ενέργειαν ιδιάζουσαν επί των όγκων»
και θεωρεί δύσκολο θέμα να αποφασίσει ένας ιατρός κατά πόσο ένας όγκος είναι χειρουργήσιμος ή όχι. Ο
κ.Σώτροπας αναφέρει ότι με την πρόοδο της χειρουργικής και την μέθοδο «της καλύψεως του εγχειρητικού τραύματος δια δέρματος λαμβανομένου εκ της κοιλίας ή του λαιμού» το πεδίο της χειρουργικής έχει
διερευνηθεί πολύ σημαντικά.
Στο τέλος της συνεδρίας ο κ. Θ. Παπαδόπουλος προβαίνει σε μια μακροσκελή ανάλυση των διαμειφθέντων και εξάγει συμπεράσματα σε μορφή πορισμάτων που ουσιαστικά είναι πολύ κοντά αυτών του Τ.
Σγουρδαίου. Η τελική του θέση του είναι: «Καταλήγω λοιπόν εις τούτο, ότι την ακτινοθεραπείαν θεωρώ
αποκλειστικώς ενδεδειγμένην δια τους μη εγχειρήσιμους όγκους, τους δε επιδεικτικούς εγχειρήσεως
Η Ιστορική Εξέλιξης της Ακτινοθεραπείας
Radyoterapinin Tarihsel Gelişimi
νομίζω ανήκοντας κατά προτίμησιν εις την χειρουρ1905
1915
2010
γίαν μόνην ή εν συνδυασμώ μετά της ακτινοθεραπείας αναλόγως των περιπτώσεων..». Στο σημείο
εγείρεται και θέμα ιατρικής δεοντολογίας και ηθικής κατά πόσο ο ίδιος ασθενείς έχει δικαίωμα να
επιλέγει την θεραπεία του ίδιου.
Συμπεράσματα
Η μελέτη των Πρακτικών της Βιολογικής Επιτροπής
(Β.Ε.) του Ε.Φ.Σ.Κ για την περίοδο 1896-1914 δείχνει τα εξής: Η Επιτροπή λειτούργησε με πρότυπα επιστημονικής δεοντολογίας εφάμιλλης των Ακαδημιών
των δυτικών χωρών εκείνης της εποχής όπως π.χ. Royal Society of London, Académie Française κτλ.
Τα θέματα που απασχόλησαν την Β.Ε. υπήρξαν επίκαιρα της εποχής σε θέματα θεραπευτικών αγωγών
συνήθων ασθενειών, κοινωνικής ιατρικής αλλά και προγραμματισμού σε θέματα υγιεινής.
Στις ανακοινώσεις τις Β.Ε. είναι αξιοσημείωτη η ενημερότητα των μελών της στις σύγχρονες εξελίξεις τις
ιατρικής διεθνώς. Το σημαντικότερο όμως είναι η διαπίστωση ότι ο Ε.Φ.Σ.Κ. μέσο της Β.Ε., προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στον τομέα της υγείας με
την θεραπεία των πασχόντων και την αντιμετώπιση του πόνου ανεξάρτητα θρησκεύματος και καταγωγής.
Την ίδια αρχή ακολουθούν οι Κωνσταντινουπολίτες ιατροί σε όλοι την υφήλιο.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΩΝ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ/ΚΩ:
http://www.conpolis.eu/Anakoinwseis/Anakoinwseis.aspx

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
- «Η Ενωση Κωνσταντινουπολιτών» με τα δύο μέλη σωματεία http://www.enokon.gr/
«Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών»
«Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας»
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών» http://www.cpolitan.gr/
- «Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος» https://syllogoskbe.wordpress.com/
- «Αδελφότης Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος "Ο Ταξιάρχης"» http://www.megarevma.gr/
- «Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών» http://www.megalisxoli.gr/
- «Σύλλογος Ζαππίδων» https://www.facebook.com/events/610745252286345/
- «Σύνδεσμος Κεντρικιάδων»
- «Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων»
- «Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως»
- «Αθλητικός Όμιλος Ταταύλα» http://www.tatavlasc.gr/
- «Αθλητικός Σύλλογος Πέρα» http://as-pera.gr/
- «Αθλητικό Βυζαντινό Κέντρο»
- Σύλλογος Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς» https://www.facebook.com/SyllogosPrigipianon/
- «Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης «Ο Αγιος Νικόλαος» http://www.halki-morf-sind.gr/
- «Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» http://www.cmkon.org
- «Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών Κωνσταντινουπόλεως» http://sezografyon.gr/home/
- Εστία Κωνσταντινουπόλεως http://estiakon.gr/
- Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών
- Μορφωτικός Σύνδεσμος Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως «Το Έβδομο του Βυζαντίου» https://
www.facebook.com/makrochoricon/
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας»
- «Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Αυστραλίας» με 3 σωματεία στις περιοχές της Αυστραλίας
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» www.agcos.ch

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ
- «Επτάλοφος» Ιστορική Βιβλιοθήκη Μελέτης και Έρευνας
- Σύλλογος των Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής.
- Φίλων Βυζαντινών Τεχνών
- Πολιτισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης.
- Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Μικρασιατών Βορείου Αττικής η "Αγία Σοφία".
- Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής https://www.facebook.com/etmelan1/
- Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου.
-Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών περιοχής Washington D.C.

