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 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

Εκδηλώσεις 563ης επετείου της
Άλωσης,σ.1.
 Ερωτήσεις προς την Ε. Επιτροπής για
την κατάσχεση της Μονής Χριστού Σωτήρος Χάλκης, σ.2.
Ίδρυση Ρωμαίικου Συνδέσμου στη Σμύρνη, σ.2.
 Φήμες δικών με σκοπό την ανατροπή
επιστροφών ακινήτων περιουσιών προς
τα Ευαγή ιδρύματα, σ.3.
 Βράβευση της ταινίας «Η Απώλεια της
Πατρίδος», σ.3.
Προσφορά της κα. Άννα Βαγενά, σ.4.
 Επιθέσεις κατά Ναών στην Πόλη,

σ.4.
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Χριστός Ανέστη
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
εύχεται σε όλους τους
αναγνώστες του υγεία,
ευτυχία και καλή πατρίδα

Επετειακές Εκδηλώσεις για την 563η Επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Μνημόσυνο και Καταθέσεις Στεφάνων
Κυριακή 29 Μαΐου 2015, ώρα 9.45
Μνημόσυνο για τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους πεσόντες στον Ιερό Πανεπιστημιακό Ναό της
Υπεραγίας Θεοτόκου Καπνικαρέας
Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του Αυτοκράτορα στην Πλατεία Μητροπόλεως (10.30) και
στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (11.30).
Ημερίδα με θέμα: «Τα Δεινά των Ρωμαίικων Κοινοτήτων της Μέσης Ανατολής Σήμερα»
Σάββατο 28 Μαΐου 2016, ώρα 18.00,
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (Τροκαντερό).
Ομιλητές:
- Ευάγγελος Βενέτης: «Οι μελλούμενες πολιτικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και οι Ρωμαίικες Κοινότητες της
Μέσης Ανατολής»
- Γεώργιος Λεκάκης: «Αρχαιοκαπηλίες και καταστροφές αρχαιοτήτων, σε πρόσφατες ταραγμένες εποχές και
περιοχές της Μέσης Ανατολής»
Στο τέλος της Ημερίδας οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην
παραλία του Παλαιού Φαλήρου όπου θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ψαλεί τρισάγιο στην μνήμη του
Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των πεσόντων κατά την Άλωση τα
ης Βασιλίδας των πόλεων τον Μάιο του 1453.
ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:
«ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΩΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»
ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ.

Ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) αναφορικά με την κατάσχεση
εκκλησιαστικής περιουσίας στη Χάλκη από τις τουρκικές αρχές
Ερώτηση προς την Κομισιόν αναφορικά με την κατάσχεση εκκλησιαστικής περιουσίας στη νήσο Χάλκη από τις τουρκικές
αρχές και την παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάννης, κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης. O Ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος την ανακοίνωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών που αναφέρεται στην αυθαίρετη πράξη κατάσχεσης κτιρίων
της ιστορικής Μονής Χριστού Σωτήρος στη νήσο Χάλκη, εστιάζει στο ζήτημα της
παραβίασης άρθρων της Συνθήκης της Λωζάννης και στη μη αναγνώριση του
δικαιώματος διοίκησης από την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα, των θρησκευτικών και
ευαγών ιδρυμάτων της.
Ο Δημήτρης Παπαδημούλης ρωτάει την Κομισιόν ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται
να αναλάβει για να αποκατασταθούν οι αυθαιρεσίες των τουρκικών αρχών και εάν
τέτοιες παραβιάσεις συνάδουν με την διαφύλαξη των θρησκευτικών ελευθερίων, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και με τη
θέληση της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση προς την Κομισιόν: Θέμα: Κατάσχεση εκκλησιαστικής περιουσίας στη νήσο Χάλκη από τις
τουρκικές αρχές. Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών με ανακοίνωσή της στις 5 Απριλίου του 2016 εκφράζει
την βαθιά ανησυχία της για την συστηματική, από την δεκαετία του 1930, παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάννης (άρθρα 40
και 42) από την τουρκική κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές μέσω της μη αναγνώρισης του δικαιώματος διοίκησης από την
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα των θρησκευτικών και ευαγών ιδρυμάτων της.
Τελευταίο περιστατικό η αυθαίρετη πράξη κατάσχεσης κτιρίων της ιστορικής Μονής Χριστού Σωτήρος στη νήσο Χάλκη από
υπαλλήλους της τουρκικής Διεύθυνσης Δασών της Επαρχίας Πριγκηπονήσων χωρίς καμία επίσημη ειδοποίηση.
Βάσει των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1.Γνωρίζει η Επιτροπή τις συστηματικές παραβιάσεις άρθρων της Συνθήκης της Λωζάννης από τις τουρκικές αρχές, και
συγκεκριμένα εκείνες που αναφέρονται στο δικαίωμα διοίκησης από την Ελληνορθόδοξη κοινότητα των θρησκευτικών και
ευαγών της ιδρυμάτων; Οι παραβιάσεις αυτές συνάδουν με την διαφύλαξη των θρησκευτικών ελευθερίων, με το ευρωπαϊκό
κεκτημένο και με τη θέληση της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
2.Ποιές ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για να αποκατασταθούν στο σύνολό τους οι αυθαιρεσίες των
τουρκικών αρχών ώστε να γίνουν απολύτως σεβαστές οι προβλέψεις της Συνθήκης της Λωζάννης;
Ανάλογη ερώτηση κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής κ. Μιλτιάδης Κύρκος.
Η Ανακοίνωση της ΟιΟμ.Κω. για το θέμα υποβλήθηκε αρχίζοντας από τις αρχές της Τουρκίας σε όλους του Διεθνείς
Οργανισμούς.

Ιδρύθηκε Ρωμαίικος Πνευματικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος Σμύρνης
Με πρωτοβουλία και καθοδήγηση του ΣΥΡΚΙ, ιδρύθηκε στην Σμύρνη, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ελληνικής
κοινότητας Σύνδεσμος με την επωνυμία Ρωμαίικος Πνευματικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος Σμύρνης - İzmır Rum Kültür ve
Düşünçe Derneği. Η ίδρυση αυτού του σωματείου ήταν επιβεβλημένη καθότι τα τελευταία έτη αυξήθηκε ο αριθμός των μονίμων κατοίκων ομογενών και η κοινότητα απέκτησε νέα δυναμική με τις τακτικές θ. λειτουργίες στον Ι. Ναό Αγίας Φωτεινής, τις περιστασιακές θ.
λειτουργίες στον ανακαινισθέντα από τη Δημαρχία της Μεγαλούπολης Ι. Ναό του Αγίου Βουκόλου καθώς και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το πρώτο υπηρεσιακό διοικητικό συμβούλιο εξελέγη από τα
ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου και αποτελείται από τους: Γιώργο Θεοδωρίδη, Πρόεδρος Τίνα Σαμόγλου, Αντιπρόεδρος Νικόλαος Χατζούδης, Γενικός Γραμματέας Ντένης Φιλίδης, ΤαμίαςΛευτέρης
Τριανταφυλλίδης, Μέλος.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, έχει ήδη αποφασίσει την υποστήριξη των προσπαθειών της αναζωογόνησης της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Σμύρνης σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ) και Μικρασιατικά Σωματεία. Σύντομα θα αρχίσει η υλοποίηση των αποφάσεων που έχει
λάβει το Δ.Σ.

Πράξη προσπάθειας Ανατροπής των Επιστραφέντων Ακίνητων Περιουσιών Ευαγών Ιδρυμάτων οι
φημολογούμενες δίκες από τις Διευθύνσεις Δασών της Τουρκίας
Τον τελευταίο μήνα έγινε γνωστό, από ορισμένους δημοσιογραφικούς κύκλους της Τουρκίας, ότι οι Διευθύνσεις Δασών για
δύο σημαντικές περιπτώσεις ακίνητων περιουσιών, που είχαν επιστραφεί μετά από αποφάσεις της Γενικής Διεύθυνσης
Βακουφιών σε Ρωμαίικα Ευαγή Ιδρύματα, έχουν προσφύγει σε
δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης για ακύρωση της πράξης
κατοχύρωσης στο κτηματολόγιο των αντίστοιχων περιουσιών.
Ειδικότερα οι περιπτώσεις αφορούν τον «Λόφο της Ελπίδος» στην νήσο
Χάλκη στην κορυφή της οποία βρίσκεται η Ιερά Θεολογική Σχολή της
Χάλκης και ένα μεγάλης έκτασης οικόπεδο στην ανατολική ακτή του
Βοσπόρου στην περιοχή Γκιοκσού όπου βρίσκεται το Αγίασμα των
Γενεθλίων της Θεοτόκου. Και στις δύο περιπτώσεις οι ενάγοντες
ισχυρίζονται ότι πρόκειται για δασικές περιοχές που στην Τουρκία
απαγορεύεται να ανήκουν σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα κατά αυτούς.
Επειδή ποτέ στην Τουρκία οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία δεν πράττει κάτι
χωρίς την έγκριση και προτροπή των πολιτικών αρχών, η εξέλιξη αυτή
εκτιμάται ότι έχει τον χαρακτήρα μιας προσπάθειας ανατροπής της έστω
και σε περιορισμένη κλίμακα της επιστροφής κατασχεθέντων ακινήτων
των μειονοτικών ευαγών ιδρυμάτων. Σημειώνεται ότι η συνέχιση της
απαγόρευσης διενέργειας εκλογών στα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα
επιτείνει τις ανησυχίες κατά πόσο οι έστω και περιορισμένες
αποκαταστάσεις αδικιών της περιόδου 1923-2000 που έχουν γίνει τα
τελευταία χρόνια, θα συνεχιστούν να εφαρμόζονται. Πάντως μαζί με τους
Ομογενειακούς φορείς το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. παρακολουθεί το θέμα από
κοντά και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες πρώτα προς την
Κυβέρνηση της Τουρκίας και στην συνέχεια προς τους διεθνείς
www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr.
οργανισμούς.

Βραβείο στην Ταινία «Η Απώλεια της Πατρίδος» του Aydin Kapancık
Πρώτο βραβείο στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών της Άγκυρας που οργανώνεται από την Ραδιοτηλεόραση της Τουρκίας
(Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) έλαβε η ταινία με τον παραπάνω τίτλο που αναφέρεται στον βίαιο εκπατρισμένο της
Ρωμαίικης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης μέσα από την ζωή των φιλοξενούμενων στον Οίκο του Κωνσταντινουπολίτη
του Κοσμετείου Ιδρύματος. Η ταινία είχε ήδη προκριθεί μεταξύ 100 και πλέον ταινιών. Η πρώτη προβολή της ταινίας είχε
γίνει 18 Μαρτίου 2016 στην Ρωμαίικη Σχολή του Γαλατά στην και στη συνέχεια την 4 Απριλίου 2016 με ελληνικούς υπότιτλους στην Αθήνα στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών. Στις 3 Απριλίου 2016 το Κοσμέτειο Ίδρυμα είχε βραβεύσει τον δημιουργό της ταινίας κ.
Aydin Kapancık και τους συνεργάτες του για την ταινία τους αυτή κατά την
διάρκεια του Φιλανθρωπικού Δείπνου που οργανώθηκε από την Οι.Ομ.Κω.
Πρέπει να τονιστεί ότι το γύρισμα της ταινία υπήρξε εντελώς αδαπάνως για
το Ίδρυμα. Το βασικό χαρακτηριστικό της ταινίας είναι ότι παρουσιάζει τις
συνέπειες των διωγμών κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης με εντελώς αντικειμενικό τρόπο και απευθύνεται στις συνειδήσεις
όλων των ανθρώπων χωρίς να εκδηλώνεται στις συνεντεύξεις των Κωνσταντινουπολιτών η έστω και παραμικρή εκδικητική διάθεση των παθόντων. Οι
δημιουργοί είναι νέοι άνθρωποι που έχουν καταλάβει που οι διωγμοί κατά
του Ελληνισμού της Πόλης ήταν πράξεις απάνθρωπες και κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τέλος η ταινία έχει σταλεί σε
αρκετούς ιθύνοντες της Τουρκίας για να μάθουν τι συνέβη κατά των Ρωμιών της Πόλης και τις συνέπειες των πράξεων των
προκάτοχων τους.

Θεατρική Παράσταση της Άννας Βαγενά του έργου «Λωξάντρα» υπέρ
της Δράσης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.
Η ηθοποιός και βουλευτής κα. Άννα Βαγενά διέθεσε της εισπράξεις θεατρικής
παράστασης την Πέμπτη 7/4/2016 που η ίδια ανέβασε και βασίζεται στο πολύ
γνωστό μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου «Λωξάντρα». την Πέμπτη
7/4/2016.Το έργο αποτελεί ένα ύμνο στη χαρά της ζωής και τη δύναμη της γυναίκας, με επίκεντρο τον Ελληνισμό της Πόλης
από το 1870 έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η Λωξάντρα αναδεικνύεται σε σύμβολο της πολίτικης Ρωμιοσύνης, διασώζοντας τη μνήμη και την
ταυτότητα με τον αυθορμητισμό και τη γνησιότητα του απλού λαϊκού ανθρώπου, με το βαθύ γυναικείο ένστικτο και τη μητρική αγκαλιά. Η Αννα
Βαγενά, που έκανε η ίδια τη διασκευή και σκηνοθεσία του κειμένου, ανέβασε το έργο ως μονόπρακτο που αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα για τον ηθοποιό τύπο παράστασης. Ήδη έχει σταλεί πρόσκληση από την Κοινότητα της Χαλκηδόνας της Πόλης
για να ανέβει το έργο και στην Κωνσταντινούπολη. Στην προσπάθεια αυτή συνδράμει και η Οι.Ομ.Κω.
Μη- μεμονωμένες και Ανησυχητικές οι Αντιχριστιανικές πράξεις στην Κωνσταντινούπολη κατά Εκκλησιών
Στην διάρκεια της Μ. Εβδομάδος συνέβησαν δύο επεισόδια κατά Εκκλησιών μας που θυμίζουν τις μέρες των δεκαετιών 19551970. Την Κυριακή των Βαΐων στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα στην συνοικία Κουζκουντζουκιού ομάδα μελών της νεολαίας του
κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, ερχόμενη κοντά στην είσοδο του Ναού φώναζαν την ιαχή «Αλλάχου Εκμπέρ». Επενέβη η τοπική
αστυνομία και σταμάτησε το γεγονός. Άτομο με περιβολή ιερωμένου του Ισλάμ εισήλθε τις ίδιες μέρες στην Αγία Τριάδα
Σταυροδρομίου και προκάλεσε μικροζημιές στην είσοδο της Εκκλησίας. Και στην περίπτωση αυτή υπήρξε επέμβαση της
αστυνομίας, που μόνο εκείνη την ημέρα έλειπε στον περίβολο του Ναού !, και ο δράστης συλλήφθηκε. Το Υπ. Εξωτερικών της
Ελλάδος ενόψει και των εορτών του Πάσχα κάλεσε την Κυβέρνηση της Τουρκίας να προβεί στα απαραίτητα μέτρα προστασίας
των Εκκλησιών. Ως Οι.Ομ.Κω. έχουμε επισημάνει πολλές φορές προς τις αρχές της Τουρκίας την ανάγκη της εισαγωγής στα
εκπαιδευτικά σύστημα της Τουρκίας της ανάγκης σεβασμού όλων των θρησκειών και την καταπολέμηση των πράξεων που
πηγάζουν από θρησκευτικό και φυλετικό μίσος. Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. το θέμα έχει τεθεί υπόψη των αρχών της Τουρκίας
ενώ έχουν επίσης ενημερωθεί οι διεθνείς οργανισμοί για τα συμβάντα.

Επιβεβαιώθηκε η Ύπαρξη των Χειρόγραφων Αρχείων του Ελληνικού Συλλόγου
Κωνσταντινουπόλεως στην Άγκυρα το Τουρκικό Ίδρυμα Ιστορίας
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στα πλαίσια των πολλών θεμάτων που έχει θέσει προς τις αρχές της Τουρκίας, με
ακηδεμόνευτο τρόπο, έχει απαιτήσει από την Κυβέρνηση της Τουρκίας την αποκατάσταση της παράνομης και σφετεριστικής κατάσχεσης των Αρχείων και της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ) το 1923-24. Η σφράγιση του μεγαλοπρεπούς κτιρίου του ΕΦΣΚ στο
Πέρα έγινε αμέσως με την εγκατάσταση των αρχών της Κυβέρνησης της Άγκυρας στην Πόλη το 1923 και όλα τα χρόνια που
ακολούθησαν το ζήτημα που βρίσκονται τα αρχεία και τα βιβλία του ΕΦΣΚ υπήρξε ένα αίνιγμα. Κατά πολλούς τα αρχεία είχαν
πωληθεί ή είχαν πολτοποιηθεί. Σημειώνεται εξαιρετική αξία έχουν τα Αρχεία (τα περισσότερα χειρόγραφα βιβλία αρχίζοντας
ακόμα και από την Βυζαντινή περίοδο) παρά τα εκτυπωμένα βιβλία του 19ου ή αρχών του 20ου αιώνα που έτσι και αλλιώς για
τα περισσότερα υπάρχουν αντίτυπα. Από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η Οι.Ομ.Κω. με ακαδημαϊκά ιδρύματα διαπιστώθηκε ότι στο Τουρκικό Ίδρυμα Ιστορίας (Türk Tarih Kurumu) υπάρχουν όλα τα χειρόγραφα αρχεία του ΕΦΣΚ και τα οποία είναι
ψηφιοποιημένα. Μάλιστα οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές έχουν την δυνατότητα να αγοράζουν τα ηλεκτρονικά αρχεία. Βέβαια ο
καθ. Πώλ Μοριώ (Παν. Βερολίνου) από την δεκαετία του 1974 είχε δημοσιεύσει τον κατάλογο των αναφερόμενων αρχείων.
Μετά από τις διαπιστώσεις αυτές το Δ.Σ. έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διαμέσου της Πρεσβείας της Τουρκίας ζητώντας κατ’ αρχή πριν από όλα την παράδοση όλων των ψηφιακών αρχείων του ΕΦΣΚ χωρίς κανένα κόστος προς την Οι.Ομ.Κω.
και στην συνέχεια να συζητηθεί το θέμα της επιστροφής των αρχείων στην Κωνσταντινούπολη σε Ομογενειακό Ίδρυμα, των
οποίων έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη τους στο αναφερόμενο Ίδρυμα της Άγκυρας. Παράλληλα θα συνεχιστεί η προσπάθεια του
ακριβούς εντοπισμού που βρίσκονται τα διασωζόμενα βιβλία του ΕΦΣΚ.

