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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Χριστός Ανέστη!
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών σας στέλνει τις Ολόθυμες Πασχάλιες προσρήσεις. Το ανέσπερο φως
του Αναστάντος Χριστού ας φωτίζει κάθε μας βήμα και η
χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου ας είναι γιά
όλους μας πηγή δύναμης και ελπίδας.

566η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Σάββατο 25 Μαΐου 2019, ώρα 10.00
Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αθηνών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Μνημόσυνο για τον Ήρωα Αυτοκράτορας Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους
αναιρεθέντες κατά την Άλωση της Βασιλίδας των πόλεων.
Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.
Σάββατο 1 Ιουνίου 2019, ώρα 10.00-12.30
Ημερίδα με θέμα:
Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΚΑΙ Η
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ: ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Ο τόπος πραγματοποίησης και το πρόγραμμα της Ημερίδας
θα ανακοινωθεί συντόμως.
Πρόγραμμα Υποστήριξης της Σπουδάζουσας Κωνσταντινουπολίτικης
Νεολαίας στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος από
την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
Ενώ το Πρόγραμμα υποστήριξης των μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων
Λυκείων φέτος έχει συμπληρώσει 12 χρόνια το αντίστοιχο Πρόγραμμα Υποστήριξης νέων με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
της Ελλάδος και Κύπρου φέτος υλοποιήθηκε για δεύτερη φορά. Υποστηρίχθηκαν όπως και πέρσι 70 νέοι από τους οποίους οι 3 είναι υποψήφιοι διδάκτορες.
Η κατανομή των επιστημονικών κλάδων των νέων που σπουδάζουν είναι:
Επιστήμες Μηχανικών : 15, Κλάδοι Θετικών Επιστημών (ΜαθηματικάΦυσική-Χημεία): 14, Φιλοσοφικές Σχολές: 9, Επιστήμες Ιατρικής και Υγείας :
13, Νομική: 3, Επιστήμες Εκπαίδευσης: 7, Οικονομικά : 15.
Το συνολικό ποσό που διετέθη για το Πρόγραμμα των μαθητών και φοιτητών ανέρχεται σε 17.500 Ευρώ που έχει προέλθει από χορηγίες ιδιωτών και
φορέα του ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ
†ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ
EΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Διατρέξαντες ἐν νηστείᾳ καί προσευχῇ τόν δόλιχον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, φθάσαντες δέ τό σωτήριον πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καθιστάμεθα σήμερον κοινωνοί τῆς χαρᾶς τῆς λαμπροφόρου Ἐγέρσεως Αὐτοῦ.
Τό βίωμα τῆς Ἀναστάσεως ἀνήκει εἰς τόν πυρῆνα τῆς ταυτότητος τῶν Ὀρθοδόξων.
Ἑορτάζομεν τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ὄχι μόνον κατά τό Ἅγιον Πάσχα καί τήν πασχάλιον
περίοδον, ἀλλά κάθε Κυριακήν καί εἰς κάθε Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε
ὁλόφωτος πανήγυρις. Ἡ χριστιανική ζωή εἰς ὅλας τάς πτυχάς της, εἰς τήν θείαν λατρείαν,
εἰς τήν βιοτήν καί μαρτυρίαν μας ἐν τῷ κόσμῳ, ἔχει ἀναστάσιμον πνοήν, δονεῖται ἀπό τήν
νίκην τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου καί ἀπό τήν προσδοκίαν τῆς αἰωνίου Βασιλείας Του.
Ὁ ἄνθρωπος δέν δύναται ἀφ᾿ ἑαυτοῦ νά διαχειρισθῇ τόν φόβον καί τό
ἀναπόφευκτον τοῦ θανάτου, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς
ζωῆς του καί ὄχι μόνον εἰς τό τέλος της. Ἡ αἴσθησις ὅτι ἡ ζωή του εἶναι «πορεία πρός τόν
θάνατον», ἄνευ ἐλπίδος διαφυγῆς, δέν ὁδηγεῖ εἰς τόν ἐξανθρωπισμόν τῆς ἀναστροφῆς του
καί εἰς ἐνίσχυσιν τῆς εὐθύνης καί τῆς μερίμνης του διά τό παρόν καί τό μέλλον. Μᾶλλον, ὁ
ἄνθρωπος συρρικνώνεται, ἀποκόπτεται ἀπό τά οὐσιώδη τοῦ βίου, καταλήγει εἰς τόν κυνισμόν, τόν μηδενισμόν καί τήν ἀπόγνωσιν, εἰς τήν φενάκην τῆς ἀκωλύτου αὐτοπραγματώσεως καί εἰς τόν ἀχαρίτωτον εὐδαιμονισμόν τοῦ «φάγωμεν καί πίωμεν, αὔριον γάρ
ἀποθνήσκομεν». Ἡ ἐπιστήμη, ἡ κοινωνική καί πολιτική δρᾶσις, ἡ οἰκονομική πρόοδος καί ἡ
εὐημερία δέν δύνανται νά προσφέρουν διέξοδον. Ὅ,τι εἶναι δημιούργημα τοῦ ἀνθρώπου
φέρει τό στίγμα τοῦ θανάτου, δέν σώζει, ἀφοῦ καί αὐτό ἔχει ἀνάγκην σωτηρίας. Ὁ πόθος
τῆς αἰωνιότητος δέν καλύπτεται μέ ἐπίγεια ἀγαθά, δέν ἱκανοποιεῖται μέ τήν παράτασιν τῆς
ζωῆς μας καί μέ ὑποσχέσεις ψευδῶν παραδείσων.

Η Ορθοδοξία προσφέρει εἰς τόν σύγχρονον λογοκρατούμενον ἄνθρωπον τήν Ἀλήθειαν
τοῦ σωτηριώδους Εὐαγγελίου τῆς Ἀναστάσεως. Δι᾿ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους, τό Πάσχα δέν
εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνησις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλά βίωσις καί τῆς ἰδικῆς μας
ἀναγεννήσεως ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι, πρόγευσις καί βεβαιότης τῆς ἐσχατολογικῆς πληρώσεως τῆς θείας Οἰκονομίας. Ὁ πιστός γνωρίζει ὅτι ἡ ὑπαρξιακή πληρότης εἶναι δῶρον τῆς
χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἐν Χριστῷ, ἡ ζωή μας μεταμορφώνεται, μετατρέπεται εἰς πορείαν πρός
τήν θέωσιν. Οἰ χριστιανοί διακρίνονται, κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, ἀπό τούς «λοιπούς»,
τούς «μή ἔχοντας ἐλπίδα» (πρβλ. Α’ Θεσσ. δ’, 13). Ἐλπίζουν είς Χριστόν, ὁ ὁποῖος εἶναι, «ἡ
ζωή καί ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν», «ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν» (Ἀποκ. α’, 17 – 18).
Ἡ σωτήριος παρουσία τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν ζωήν μας καί ἡ ἐλπίς τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμέναι εἰς τήν χριστιανικήν ὕπαρξιν, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ καί
πραγματώνεται ὡς δημιουργική καί μεταμορφωτική δύναμις ἐν τῷ κόσμῳ. Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖον, ὅτι πρίν ὁ νεωτερικός πολιτισμός κατανοήσῃ καί ἐγκαθιδρύσῃ τόν ἄνθρωπον
ὡς δημιουργόν τῆς ἱστορίας, οἱ πιστοί ἐκλήθησαν νά καταστοῦν «Θεοῦ συνεργοί» (πρβλ.
Α’ Κορ. γ’, 9). Ἀποτελεῖ πλήρη παρανόησιν τῆς Ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας καί τοῦ κοινωνικοῦ καί φιλανθρώπου ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ὑποστηρίζηται ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι
ἐσωστρεφής, ἀκοσμική καί ἀδιάφορος διά τήν ἱστορίαν καί τόν πολιτισμόν.
Ἱερώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἀγαπητά,
Τό Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ μεγαλυτέρα ἑορτή καί πανήγυρις τῶν Ὀρθοδόξων.
Ἀνάστασις εἶναι ὅλη ἡ πίστις, σύνολος ἡ ἐκκλησιαστική ζωή, ὁλόκληρος ὁ πολιτισμός τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἡ ἀνεξάντλητος πηγή, ἐκ τῆς ὁποίας ἀντλεῖ καί τρέφεται ἡ ἐσχατολογική ὁρμή
τῆς ὀρθοδόξου βιοτῆς καί μαρτυρίας. Ἐν τῇ Ἀναστάσει καί ἐκ τῆς Ἀναστάσεως γνωρίζομεν
οἱ πιστοί τόν αἰώνιον προορισμόν μας, ἀνακαλύπτομεν τό περιεχόμενον καί τήν κατεύθυνσιν τῆς ἀποστολῆς μας ἐν τῷ κόσμῳ, εὑρίσκομεν τό νόημα καί τήν ἀλήθειαν τῆς
ἐλευθερίας μας. Ὁ κατελθών ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς καί συντρίψας τάς πύλας τοῦ Ἅδου
καί τό κράτος τοῦ θανάτου, ἀναδύεται ἐκ τοῦ τάφου ὡς ἐλευθερωτής τοῦ ἀνθρώπου καί
ἁπάσης τῆς κτίσεως. Αὐτό τό δῶρον τῆς ἐλευθερίας καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά ἀποδεχθῇ
ἐλευθέρως, ἐντασσόμενος εἰς τήν «κοινότητα τῆς θεώσεως», τήν Ἐκκλησίαν, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἡ
ἐλευθερία εἶναι θεμέλιον, ὁδός καί προορισμός. Ἡ χριστοδώρητος ἐλευθερία βιοῦται καί
ἐκφράζεται ὡς «ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ» (πρβλ. Ἐφεσ. δ’, 15), ὡς γεγονός κοινωνίας καί
ἀλληλεγγύης. «Ὑμεῖς γάρ ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί. μόνον μή τήν ἐλευθερίαν εἰς
ἀφορμήν τῇ σαρκί, ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις» (Γαλ. ε’, 13). Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
«ὑπάρχομεν μέ τόν τρόπον τῆς Ἀναστάσεως», ἀφορῶντες εἰς τήν «κοινήν ἀνάστασιν» ἐν τῇ
ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας.

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, δοξάζοντες ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ τόν Ἀναστάντα καί «ἀνατείλαντα
πᾶσι τήν ζωήν» Κύριον, τόν Θεόν «μεθ᾿ ἡμῶν» καί «ὑπέρ ἡμῶν», τόν ἐπαγγειλάμενον
ἔσεσθαι μεθ᾿ ἡμῶν μέχρι τερμάτων αἰῶνος, καί ἀναβοῶντες τόν πασχάλιον πανευφρόσυνον χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη!», δεόμεθα τοῦ πανδώρου Ποιητοῦ καί Λυτρωτοῦ τοῦ
κόσμου, ὅπως καταυγάζῃ τήν ζωήν πάντων ἡμῶν διά τοῦ φωτός τῆς πανσωστικῆς
Ἀναστάσεως Αὐτοῦ καί χαρίζηται τοῖς πᾶσι χαράν πεπληρωμένην καί πάντα τά σωτήρια
δωρήματα, ἵνα ὑμνῆται καί εὐλογῆται τό πανάγιον καί ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ.
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα,βιθ´
† Ο Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

«Έφυγε» ο κορυφαίος βυζαντινολόγος Σπύρος Βρυώνης
του Ιστορικού Βλάση Αγτζίδη*
Ο θάνατος (11/3/2019) του ελληνοαμερικανού βυζαντινολόγου
Σπύρου Βρυώνη είναι μια μεγάλη απώλεια για την ελληνική επιστημονική κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια, η μακρόχρονη ταλαιπωρία της υγείας του τον είχε υποχρεώσει να απέχει από τις
δημόσιες δράσεις.
Το έργο του αποτελεί σταθμό στην έρευνα για τους κρίσιμους
και άγνωστους αιώνες 10ος-15ος… Είχα την τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά σε ένα από τα ταξίδια στην Ελλάδα και να συζητήσουμε για τα θέματα που τότε -ως πολύ νεότερο- με απασχολούσαν… Δεν είναι τυχαίο ότι το κορυφαίο έργο του «Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού, 11ος έως 15ος αιώνας» υπήρξε και για μένα ένα από τα βασικά
έργα αναφοράς… Επίσης βασικό με τον ιδιαίτερα ευρηματικό τίτλο ήταν και «Το τουρκικό
κράτος και η ιστορία: η Κλειώ συναντά το γκρίζο λύκο«.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ενασχόλησή του με το Κυπριακό, όταν έφερε στο φως με το
βιβλίο του «Ο μηχανισμός της καταστροφής» την απόρρητη έκθεση που είχε συντάξει μετά τα Σεπτεμβριανά το ελληνικό υπ.Εξ. αλλά κράτησε στο συρτάρι για να μη διαταράξει τις
«καλές» σχέσεις με τη νατοϊκή σύμμαχο!!!
—————————
Αναδημοσίευση από https://www.presspublica.gr

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν τα μέλη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρουν
μεταξύ άλλων: «Ο Σπύρος Βρυώνης (1928-2019), από τους κορυφαίους βυζαντινολόγους του 20ού αιώνα, γεννήθηκε στο
Μέμφις του Τεννεσί, των Ηνωμένων Πολιτειών, από οικογένεια κεφαλληνιακής καταγωγής. Μετά τις πτυχιακές του
σπουδές στο Southwestern College (το σημερινό Rhodes College) συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Harvard, από όπου πήρε και το διδακτορικό του, το
1956. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Dumbarton Oaks και δίδαξε σε αμερικανικά πανεπιστήμια, ξεκινώντας
από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατείχε τη θέση του διευθυντή του Κέντρου
Ελληνικών Σπουδών «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, από όπου αποχώρησε με τον τίτλο του Ομότιμου καθηγητή του Ελληνικού πολιτισμού. Στη συνέχεια, ίδρυσε και διηύθυνε το ίδρυμα «Τhe Speros Basil Vryonis
Center for the Study of Hellenism», στη μνήμη του πρόωρα χαμένου γιου του.
Ο καθηγητής Βρυώνης ήταν μέλος πολλών επιστημονικών φορέων σε διάφορες χώρες του
κόσμου. Είχε εκλεγεί, μεταξύ άλλων, τακτικό μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών
και Επιστημών, της Αμερικανικής Ακαδημίας Μεσαιωνικών Σπουδών, αντεπιστέλλον μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών, κ.ά.
Από το πλούσιο επιστημονικό του έργο ξεχωρίζουν τα μνημειώδη έργα «The Decline of
Medieval Hellenism in Asia Minor» (1971, ελληνική έκδοση 1997: «Η παρακμή του μεσαιωνικού πολιτισμού της Μικράς Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού, 11ος έως
15ος αιώνας») και «The Mechanism of Catastrophe» (2005, ελληνική έκδοση 2007: «Ο μηχανισμός της καταστροφής: Το τουρκικό πογκρόμ της 6ης – 7ης Σεπτεμβρίου 1955 και ο αφανισμός της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης»).
Ο Σπύρος Βρυώνης έτρεφε, ως ιστορικός και ως Έλληνας της διασποράς, βαθύτατη αγάπη
για την Κύπρο, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της. (Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνεται και η διάλεξη «Βυζαντινή Κύπρος», Λευκωσία: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης
Κύπρου, 1990.) Αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά του στη βυζαντινολογία και στις
σύγχρονες ελληνικές σπουδές, η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου τον είχε
ανακηρύξει Επίτιμο διδάκτορά της, στις 6 Μαρτίου 2003. Για το Τμήμα μας, τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, το μέγεθος της απώλειάς
του είναι βαρύ και δυσαναπλήρωτο.».

Εκδήλωση Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. για την ταινία 1968 με την
συμμετοχή του δημιουργού της Τάσου Μπουλμέτη.
Μια ακόμα καταπληκτική δράση της Γραμματείας Νέων Εθελοντών της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών έλαβε χώρα το απόγευμα, 20 Απριλίου, στο Πνευματικό
Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της ταινίας "1968", όπου στην
συνέχεια προβλήθηκε και ολόκληρη. Η εθελόντρια Δέσποινα Δημητριάδη είπε λίγα λόγια
για το έργο και τις επικείμενες δράσεις των Νέων Εθελοντών και ακολούθησε μια άκρως
ευχάριστη και διδακτική συζήτηση μεταξύ του σκηνοθέτη της ταινίας και Κωνσταντινουπολίτη κ.Τάσο Μπουλμέτη, του προέδρου της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών κ. Νικ. Ουζούνογλου και του κ. Αλ. Αγραφιάδη ο οποίος συμμετείχε στην ταινία με τον
Μορφωτικό Σύνδεσμο Μακροχωρίου "Το έβδομο του Βυζαντίου". Την παρουσίαση της εκδήλωσης επιμελήθηκε η εθελόντρια Μαριαρίνα Μπουκίου.
Η εκδήλωση υπήρξε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, νοήματα και διδάγματα αλλά και στιγμές ευθυμίας και γέλιου με την μεγάλη και ανοικτή παρέα των Νέων Εθελόντων.

Μετά από την προβολή της ταινίας, στο βήμα οι: Α. Αγριαφιάδης, Ν. Ουζούνογλου και Τ. Μπουλμέτης

Στιγμιότυπα από την Εκδήλωση για την ταινία 1968

Η Αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω, έγινε δεκτή σε ακρόαση από Την
Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο
Τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. κ. Νικ.Ουζούνογλου, Νικ. Αναγνωστόπουλος, Μιχ. Μαυρόπουλος και Δημ. Φραντζής έγιναν δεκτά από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολμαίο το απόγευμα τις 17 Απριλίου 2019. Η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. ενημέρωσε Τον Παναγιώτατο για τα εξής θέματα:

Συνεργασία με το ΣΥΡΚΙ και τους Ομογενειακούς φορείς.

Τα αποτελέσματα της επίσκεψης με κυβερνητικούς παράγοντες στην Άγκυρα τον προηγούμενο Νοέμβριο.

Την συνδρομή της Οι.Ομ.Κω. στα προγράμματα: (α) συντήρησης της Πατριαρχικής Ιωακειμείου Σχολής για δημιουργία υποδομής συντήρησης κειμηλίων και αγιογραφιών, (β) την
συντήρηση της αστικής σχολής Πριγκήπου, (γ) τις διάφορες εθελοντικές αποστολές, (δ) την
συνεργασία με την Επιτροπή Μέριμνας για την διάσωση του κτιρίου του Ορφανοτροφείου
της ν. Πριγκήπου.

Την συνεργασία με τα Ομογενειακά Σχολεία μέσω του Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας και ειδικότερα με την Ζάππειο Σχολή για τα οικονομικά ζητήματα που απασχολούν
αυτήν.

Την συνεργασία με μέλη σωματεία της Οι.Ομ.Κω. εντός και εκτός της Ελλάδος.
Στην συνέχεια τα μέλη της Οι.Ομ.Κω. συμμετείχαν στα εγκαίνια της Έκθεσης Αγιογραφίας
της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος του Αγίου Όρους που έγινε στο Σισμανόγλειο Μέγαρο.

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος»
Δράσεις το Πάσχα 2019
α) Διανεμήθηκαν σε 161 Οικίες Διατακτικές στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνολικής αξίας 6.150 Ευρώ καθώς επίσης Πασχαλινά Τσουρέκια και χυμοί σε συνεργασία με τον
Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών.
β) Συνεχίστηκε η τακτική παροχή φαρμάκων και ειδών υγιεινής σε 75 οικογένειες.
γ) Τα τρόφιμα που προήλθαν από το Πρόγραμμα ΜΠΟΡΟΥΜΕ μαζί με την αγορά λαχανικών-φρούτων την Μ. Πέμπτη διανεμήθηκαν στους στεγαζόμενους στο Κοσμέτειο
Ίδρυμα και τον Νέο Οίκο του Πολίτη.
δ) Δωρίσθηκαν 75 κουτιά φάρμακα στην Επιτροπή Φιλανθρωπίας του Ι.Ν. Αγ. Θεράποντα Ζωγράφου.
ε) Παραλήφθηκαν τρόφιμα από το Πρόγραμμα «Όλοι Μαζί Μπορούμε».
Στ) Συνεχίστηκαν όλες οι υπόλοιπες δράσεις για την εξασφάλιση της πρόσβασης συμπολιτών μας σε ιατρικές υπηρεσίες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα Wikipedia στα μέλη της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) και η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των 2 φορέων, διοργάνωσαν
ένα διήμερο εργαστήριο μαθημάτων συγγραφής λημμάτων στη
wikipedia στις 17 & 19 Απριλίου
σε μέλη της Ομοσπονδίας.

Στο εργαστήριο αυτό παρουσιάστηκαν ο βασικές αρχές σύνταξης
λημμάτων (πολιτική, χρήση του
επεξεργαστή και άλλων εργαλείων) και οι βασικές λειτουργίες και
μέθοδοι που μπορεί να
χρησιμοποιήσει ένας συντάκτης
για να δημοσιεύσει Ανοιχτό Περιεχόμενο στη Wikipedia
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν τον προσωπικό τους λογαριασμό και ξεκίνησαν να εμπλουτίζουν τη Wikipedia με θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους και την ιστορία της Kωνσταντινούπολης.
Στα μαθήματα συγγραφής λημμάτων στην Wikipedia, πέρα από τη χρήση των εργαλείων
και την εκμάθηση των τεχνικών, μαθαίνει κανείς να γράφει σε εγκυκλοπαιδικό ύφος: να είναι αντικειμενικός, να εκφράζεται ουδέτερα, να μην μεροληπτεί, να τεκμηριώνει το λόγο
του και ταυτόχρονα να γίνεται κατανοητός από τον μη ειδικό. Ο σεβασμός στα πνευματικά
δικαιώματα, η καλή πίστη, η ευγένεια, η ευθύνη του λόγου και η μετουσίωση της κριτικής
μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον είναι από τις βασικές αρχές εμπλουτισμού των λημμάτων της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας,
Ένας από τους βασικούς στόχους του συμφώνου συνεργασίας των δύο φορέων είναι η ενίσχυση της διάδοσης, διάχυσης, έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών
που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, περιεχομένου και λογισμικού στο χώρο της ομογένειας, και το εργαστήριο στη wikipedia ήταν η πρώτη από μια σειρά κοινών δράσεων σε αυτήν την κατεύθυνση.

Συνάντηση Στρατηγικής της Αντιπροσωπείας της Οικουμενικής Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών με το Δ.Σ. του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων
Κοινοτικών Ιδρυμάτων και Κοινοτικούς Παράγοντες της Ομογένειας
16 Απριλίου 2019
Κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. πραγματοποιήθηκε στα Κοινοτικά γραφεία της
Μεγαλονύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου στην Αγία Τριάδα η συνάντηση με σκοπό την
εξέταση ζητημάτων μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την Ρωμιοσύνη της Πόλης.
Συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. του
ΣΥΡΚΙ: Αντώνιος Παριζιάνος
(Πρόεδρος), π. Δημήτριος Μαγιόγλου
(Γενικός Γραμματέας), Γεώργιος Παπαλιάρης (Αντιπρόεδρος), Πέτρος
Μπαζγκάρλο (Βοηθ. Γεν. Γραμματέας)
Κωνσταντίνος Κυρατζόπουλος
(Ταμίας) Στράτος Δολτσινιάδης, Λουκία Κωτάμ, Μιχάλης Πουσκιούλογλου,
Λία Γκαλίτση, Ιωάννης Κουρτέσογλου.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν από
το ΣΥΡΚΙ και συμμετείχαν οι: Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης (Δώδεκα Αποστόλων, Φερίκιοϊ), Αγνή Νικολαϊδου και Απόστολος Πορίδης (Κοινότητα Πριγκήπου), Δημήτρης Ζώτος (Κοινότητα Ταταούλων), Λάκης Βίγκας (κοινότητα Παναγίας - Νεοχωρίου) Μιχάλης Χανούτογλου (Κοινότητα Μ. Ρεύμα). Εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω. συμμετείχαν οι:
Νικ.Ουζούνογλου, Νικ. Αναγνωστόπουλος, Μιχ. Μαυρόπουλος, Δημ. Φραντζής και ο κ. Γεώργ. Κιοσέογλου.
Την συνεδρίαση συντόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΚΙ κ. Αντ Παριζιάνος που αφού καλωσόρισε
τους παριστάμενους έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Οι.Ομ.Κω. Νικ. Ουζούνογλου ο οποίος εξήγησε τους λόγους που η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ζήτησε με επιστολή της αυτή την συνάντηση
και προέβη σε αναλυτική εισήγηση επί των δύο στρατηγικής σημασίας θεμάτων που απασχολούν τους Κωνσταντινουπολίτες που είναι: (α) η πληθυσμιακή παρουσία των Ρωμιών
στην Πόλη και (β) η Διαχείριση της Κοινοτικής περιουσίας που έχει προέλθει από την προαιώνια παρουσία των Ρωμιών στην Πόλη. Ο κ. Νικ. Ουζούνογλου παρουσίασε τις θέσεις
της Οι.Ομ.Κω. με βάση το κείμενο που δίνεται στις επόμενες σελίδες και επικεντρώνεται
στα δύο ζητήματα που καθορίζουν την μελλοντική μας παρουσία στην Κωνσταντινούπολη.

Κατόπιν τον λόγο έλαβαν:
Ο κ. Λ. Βίγκας που αφού ευχαρίστησε την Οι.Ομ.Κω. για τις προσπάθειες της υπέρ της Ομογένειας συμφώνησε για την σοβαρότητα του δημογραφικού και του συντονισμού των
βακουφίων. Ανέφερε ότι είμαστε μια μικρή κοινότητα με μεγάλα όνειρα. Πρότεινε να
βρεθεί τρόπος να ενώσουμε την διοίκηση των παρεμφερών βακουφίων λόγω του μικρού
αριθμού ομογενών να συμβάλλουν σε αυτά. Τόνισε ότι το κράτος της Τουρκίας δεν θέλει
την εξαφάνιση της Κοινότητας.
Ο κ. Μ. Μαυρόπουλος ζήτησε την εφαρμογή μέτρων προσθέτοντας ότι εάν αυτά που
σκεφτόμαστε τώρα τα σκεφτόμασταν πριν 10 χρόνια δεν θα ήμασταν εδώ τώρα.
Ο κ. Κ. Σανταλτζίδης : είπε ότι η νέα εγκύκλιος της Γ.Δ. Βακουφίων μας δίνει την δυνατότητα να διορίσουμε άτομα και προσθέτει ότι με την βοήθεια της Οι.Ομ.Κω. θα μπορούσαν
να βρεθούν νέα ικανά στελέχη. Ανέφερε τέλος ότι ως Φερίκιοϊ έχουν 1 θέση κενή.
Ο κ. Αντ. Παριζιάνος έθεσε το ερώτημα ότι πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα κατά πόσο δεχόμαστε την Εγκύκλιο της 11/3/2019 της Γ.Δ. Βακουφίων.
Εκφράστηκε από την κα. Αγ. Νικολαϊδου, κ.Στρ. Δολτσιάνιδη και κ.Ν. Ουζούνογλου ότι η
Ρωμαϊκή Κοινότητα θα μπορούσε να οργανώσει εσωτερικές εκλογές και με βάση αυτές να
εφαρμόσει την αναφερόμενη εγκύκλιο.
Ο κ. Γ. Παπαλιάρης : αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντηση των Κοινοτήτων Βοσπόρου
και την προσπάθεια απογραφής της Ομογένειας. Τόνισε την σημασία της ομοψυχίας στην
Ομογένεια για την αντιμετώπιση ζωτικών ζητημάτων όπως το οικονομικό ζήτημα της Ζαππείου Σχολής. Ζήτησε από την Οι.Ομ.Κω. στο μέλλον να υπάρξουν από κοινού συναντήσεις
με τους ιθύνοντες στην Άγκυρα. Επίσης πρότεινε να υποστηριχθεί από την Ομογένεια κάθε ικανό μέλος που θα έλθει από το εξωτερικό.
Ο κ. Ν. Ουζούνογλου απαντώντας για το θέμα των από κοινού αποστολών στην Άγκυρα
είπε ότι αυτό είναι πολύ επιθυμητό και από την Οι.Ομ.Κω.
Ο κ. Κ. Κυρατζόπουλος τόνισε ότι οτιδήποτε γίνει χωρίς θεσμική κάλυψη δεν θα πετύχει
και έθεσε το ερώτημα προς την Οι.Ομ.Κω. για την υποστήριξη από τον οργανισμό ΤΙΚΑ της
Τουρκίας του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.
Απαντώντας στον κ. Κ. Κυρατζόπουλο ο κ. Ν. Ουζούνογλου είπε ότι η υποστήριξη από το
ΤΙΚΑ έγινε κατόπιν έκθεσης των δεινών που αντιμετωπίζουν οι αναξιοπαθούντες Κωνσταντινουπολίτες στην Ελλάδα και αφορά την αγορά φαρμάκων που στερούνται αυτοί. Με
την ευκαιρία αυτή τόνισε την ξεκάθαρη θέση της Οι.Ομ.Κω. προς την Κυβέρνηση της
Τουρκίας, ότι εμείς ερχόμαστε για να διεκδικήσουμε τα δίκαια μιας ξεριζωμένης Κοινότητας από αδικίες που διέπραξαν οι προκάτοχες Κυβερνήσεις της Τουρκίας και η παρούσα
Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση της θεραπείας των αδικιών που έχουμε υποστεί.

Ο κ. Μ. Μαυρόπουλος τόνισε ότι η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. δεν λαμβάνει εντολές από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Ο κ. Σ. Δολτσινιάδης έθεσε το ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε οικονομικά για να φέρουμε νέους ανθρώπους συμπληρώνοντας ότι κάνετε πολλά ως Οι.Ομ.Κω. για εμάς.
Ο π.. Δημήτριος Μαγιόγλου υπογράμμισε ότι στην συνάντηση των Μειονοτήτων
(28/3/2019) όπου συζητήθηκε η νέα εγκύκλιος, ο εκπρόσωπος των Μειονοτήτων στο Συμβούλιο της Γ.Δ. Βακουφίων στην Άγκυρα κ. Moris Levi δήλωσε ότι η επιστολή της
Οι.Ομ.Κω. προς τον Adnan Ertem σχολιάστηκε αρνητικά από ορισμένους στην Άγκυρα.
Ο κ. Νικ. Ουζούνογλου διάβασε την επιστολή που έστειλε η Οι.Ομ.Κω. στον Γ.Δ. Βακουφίων κ. Adnan Ertem και τόνισε ότι το όλο σκεπτικό της επιστολής (έχει δημοσιευτεί στο
προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο της Οι.Ομ.Κω.) είναι η υπεράσπιση της νομιμότητας μέσα στην Τουρκία και αναρωτήθηκε αυτό που αναφέρει ο κ, Moris Levi αν είναι αλήθεια ή
είναι δικές του απόψεις. Τόνισε ότι η μακρά εμπειρία δείχνει ότι η θαρραλέα διατύπωση
απόψεων γινόταν πάντοτε σεβαστή από τους ιθύνοντες της Τουρκίας ακόμα και σε πιο δύσκολες εποχές ενώ η σιωπή δεν ωφέλησε ποτέ. Παρακάλεσε να δοθούν τα Πρακτικά της
συνεδρίασης της 28/3/2019 και να επανέλθουμε στα αναφερθέντα από τον κ. Moris Levi.
Ο κ. Λ. Βίγκας ανέφερε ότι συμφωνεί με τις ενέργειες της Οι.Ομ.Κω. να μεταβεί στην
Άγκυρα. Τόνισε δε ότι η Άγκυρα δεχόμενη την αντιπροσωπεία της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. αναγνωρίζει τον θεσμό των εκπατρισμένων συμπολιτών μας αλλά και των αδικιών που υπέστη η
Μειονότητα μας.
Ο κ. Δ. Ζώτος: τόνισε τον σοβαρό του προβληματισμό για το δημογραφικό και ζήτησε να
εξεταστεί η πρόταση της Οι.Ομ.Κω. για την ανάληψη προσπαθειών της παλιννόστησης 5
οικογενειών νέων ετήσια ως αρχικού στόχου.
Ο κ. Ν. Ουζούνογλου ζήτησε να υπάρξει συνεχής συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. με το ΣΥΡΚΙ
για το θέμα της παλιννόστησης και παρακάλεσε η Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από το
ΣΥΡΚΙ (2/12/2017) να ολοκληρώσει το έργο της για τον Κανονισμό του Συντονιστικού Φορέα των Ευαγών Ιδρυμάτων.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η έκδοση κοινής ανακοίνωσης και η οποία
δίνεται στη συνέχεια.
Η κα. Αγ, Νικολαϊδου και ο κ. Α. Πορίδης ευχαρίστησαν την Οι.Ομ.Κω. για την συνεργασία
που έχουν για την συντήρηση της αστικής σχολής της ν. Πριγκήπου.
Η συνεδρίαση που διήρκησε 3 ώρες διεξήχθη σε ένα κλίμα ωριμότητας και ειλικρινούς
διαλόγου που αρμόζει στο επίπεδο των ζωτικών ζητημάτων που εξετάστηκαν.

Πόλη, Τρίτη 16 Απριλίου 2019
Συνάντηση ΣΥΡΚΙ - ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Αρχίζοντας από το Συνέδριο του 2006 ξεκινήσαμε ως Κοινότητα να συζητάμε το μέλλον
μας.
Ίσως η καθημερινότητα, αλλά και τα δεδομένα που προέκυψαν από την ιστορική πορεία
μας τον τελευταίο αιώνα, δεν επέτρεψαν η συζήτηση αυτή να έχει γίνει με συστηματικό
τρόπο.
Είναι όμως ανάγκη να αναλογιστούμε όλα όσα συνέβησαν μέσα στην πάροδο του χρόνου
και, κυρίως, τις ενέργειες κρατικών παραγόντων που καθόρισαν την ροή των πραγμάτων
(περίοδος 1950-2000) και δημιούργησαν την σημερινή κατάσταση της Κοινότητας. Αν δεν
είχαν γίνει τα γνωστά γεγονότα, θα είχαμε ίσως ένα πληθυσμό της τάξεως των 250.000.
Ό χρόνος φέρνει:
Αν όχι κατακόρυφη πτώση της βιολογικής μας παρουσίας όπως έγινε το 1964-1974,
όμως συνεχή μείωση κάθε χρόνο με αποτέλεσμα σε μια πενταετία ο ρωμαίϊκος πληθυσμός
στην Πόλη να κατέλθει κάτω από 500 ψυχές.

Στην εκπατρισμένη Κοινότητα ο αριθμός αυτών που γεννήθηκαν και έζησαν στην Πόλη
μέχρι την ενηλικίωσή τους η και λίγο πριν μειώνεται επίσης ραγδαία, με αποτέλεσμα και ο
πληθυσμός αυτός να είναι αριθμητικά συγκρίσιμος με εκείνον της Πόλης. Η Κοινοτική μας
παρουσία στην Πόλη και τα νησιά - Ίμβρο και Τένεδο - είναι αλληλένδετη και σχετίζεται
παραδοσιακά με την Μ.τ.Χ.Ε., της οποίας η φυσική υπόσταση είναι η Κοινοτική Ακίνητη Περιουσία. Η χρηστή και σωστά οργανωμένη διαχείριση της περιουσίας αυτής είναι θεμελιώδης παράγοντας για την εξασφάλιση της συνέχισης της παρουσίας μας στην Πόλη. Το ίδιο
ακριβώς ισχύει για την Ίμβρο και την Τένεδο.

Η Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία 5 χρόνια έχει προσπαθήσει να θέσει στο επίκεντρο των συζητήσεων την ανάγκη ανασυγκρότησης ενός μηχανισμού συντονισμού μεταξύ των βακουφίων με μοναδικό σκοπό την βέλτιστη δυνατή διαχείριση της Κοινοτικής Περιουσίας. Οργανώθηκαν 3 Ημερίδες, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το ΣΥΡΚΙ επίσης συζήτησε το θέμα αρκετές φορές και έχει συγκροτήσει Επιτροπή (2/12/2017). Όμως, κατά γενική ομολογία, η
Επιτροπή δεν φαίνεται, παρά τις προσπάθειες ορισμένων μελών της, να παράγει έργο το
οποίο θα μπορούσε, να οδηγήσει σε μια λύση για τον συντονισμό των Βακουφίων.


Επί των δύο θεμάτων
Η παραπάνω σύντομη ανάλυση οδηγεί στην ανάγκη να ενσκήψουμε σε δύο θέματα:
Η πληθυσμιακή παρουσία μας με διατήρηση της Ρωμαίϊκης συνείδησης.
Η διαχείριση της Κοινοτικής Περιουσίας με τρόπο ώστε να αποτελέσει τον υποστηρικτικό
μοχλό της συνέχισης της παρουσίας μας ως συγκροτημένη Κοινότητα.
Εάν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο θεραπείας, ο θάνατος θα είναι βιολογικός και θα έλθει από μόνος του.
Σε 10 χρόνια αυτοί που έχουμε ζήσει και ξέρουμε τις λεπτές πτυχές του θέματος θα είμαστε ελάχιστοι.
Η Πόλη κινδυνεύει άμεσα να μείνει χωρίς Ρωμιούς.
Η ανησυχία μας είναι μεγάλη.
Χρειάζεται ένα από κοινού επεξεργασμένο, στρατηγικό ευρείας κλίμακας, συντονισμένο
σχέδιο.
Η ιστορία διδάσκει ότι μπορεί να υπάρξει αναζωογόνηση. Έχει επαναληφθεί αρκετές φορές στην μακραίωνη ιστορία με μπροστάρη το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Το πρώτο που κατά την άποψη μας πρέπει να γίνει είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι τον
άκρως επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και την απόλυτη ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων.
Οι αρχικές μας προτάσεις είναι;
1) Πληθυσμιακή Τόνωση
Τα δεδομένα επί του θέματος είναι:

Η μόνη δυνατότητα για την ανατροπή της βιολογικής εξαφάνισής μας είναι να υπάρξει
παλιννόστηση συνειδητοποιημένων νέων οικογενειών (κατά προτίμηση οικογενειών
των οποίων το ένα τουλάχιστον μέλος θα έχει ιθαγένεια). Η εκτίμηση είναι ότι εάν υπάρξει μια τέτοια μετάγγιση 5 οικογενειών ανά έτος αποφεύγεται ο ζωτικός κίνδυνος.

Οι νέοι που θα παλιννοστήσουν πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι. Να μπορούν, μαθαίνοντας τουρκικά, να αποκτήσουν την ικανότητα να ανοίξουν δική τους εταιρεία. Η
Οι.Ομ.Κω. με τις περιορισμένες της δυνατότητες κάνει ότι μπορεί σε συνεργασία με
σχετικούς με το θέμα και άλλους φορείς.

Η ίδρυση με κηδεμονία της Οι.Ομ.Κω. μικρών αναπτυξιακών-μελετητικών μονάδων θα
μπορούσε να βοηθήσει. Το θέμα που συζητάμε συνέχεια με την ηγεσία της Τουρκίας
στην Άγκυρα είναι κατά βάση αυτό.
Ως Μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από κοινού ΣΥΡΚΙ και Οι.Ομ.Κω. είναι

ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΡΚΙ
ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ (3-4 ΧΙΛ. ΕΥΡΩ/ΕΤΟΣ).

ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΠΟ ΟΙΟΜΚΩ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΝΕΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΗΣ ΜΕΧΡΙ 3-4
ΜΗΝΕΣ.
------------

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ.

ΠΑΡΟΧΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΙΑ 18-24 ΜΗΝΕΣ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΧΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΕΙΟΥ 200 Μ2. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ
ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΝΕΟΥΣ ΤΗΔΩΡΕΑΝ.
Σ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΝΕΟΥΣ

2) Συντονιστικός φορέας:
Στην συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή κ. Adnan Erdem από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. προτάθηκε:

Η συγκρότηση ενός συμβουλευτικού φορέα (Danışma Merkezi) στο επίπεδο όλων των
ρωμαίικων ευαγών ιδρυμάτων, τον οποίο θα πρέπει να ενημερώνουν και να συμβουλεύονται υποχρεωτικά όλα τα βακούφια όσον αφορά σε θέματα διαχείρισης, όπως αγοροπωλησίας, ενοικίασης, κλπ. ή θέματα αρχιτεκτονικού και νομικού περιεχομένου,
και άλλα. Ο κ. Erdem εξέφρασε την καταρχήν αποδοχή του για την ίδρυση ενός συμβουλευτικού φορέα στη μορφή που περιέγραψε η Οι.Ομ.Κω. Ο ίδιος θεώρησε την λειτουργία ενός φορέα με αυτές τις αρμοδιότητες χρήσιμη και συμβατή με τις αρχές της
ισχύουσας νομοθεσίας, τονίζοντας μάλιστα ότι θα έπρεπε να καταστεί υποχρεωτική η
λήψη της γνώμης σε σοβαρά θέματα των επί μέρους βακουφίων χωρίς αυτά να χάνουν
την αυτοδιοίκηση τους.

Ο κ. Erdem εξέφρασε την καταρχήν αποδοχή του για την ίδρυση ενός συμβουλευτικού φορέα στη μορφή που περιέγραψε η Οι.Ομ.Κω. Ο ίδιος θεώρησε την λειτουργία ενός φορέα
με αυτές τις αρμοδιότητες χρήσιμη και συμβατή με τις αρχές της ισχύουσας νομοθεσίας,
τονίζοντας μάλιστα ότι θα έπρεπε να καταστεί υποχρεωτική η λήψη της γνώμης σε σοβαρά θέματα των επί μέρους βακουφίων χωρίς αυτά να χάνουν την αυτοδιοίκηση τους.
Εκλογικοί κατάλογοι
Ως Οι.Ομ.Κω. θεωρούμε δίκαιο όποια μέλη της Εκπατρισμένης Κοινότητας έχουν δεσμούς
με την γενέτειρα τους με τρόπο που τεκμηριώνεται (π.χ. τακτική παρουσία στην Πόλη με
ενεργή συμμετοχή στις δράσεις της Ομογένειας, συνεργασία με Κωνσταντινουπολίτικους
φορείς που ενεργούν υποστηρικτικά προς την Ομογένεια) να έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις εκλογές των Βακουφίων, μάλιστα δε εφ’ όσον διαβιούν μόνιμα στην Πόλη περισσότερο από 6 μήνες τον χρόνο, να έχουν και το δικαίωμα να εκλέγονται.
Το αίτημα αυτό της Οι.Ομ.Κω. υπεβλήθη κατά την διάρκεια της συνάντησης με τον κ.
Adnan Erdem, με το σκεπτικό δεδομένο ότι εδώ και χρόνια έχουν το δικαίωμα ψήφου στις
βουλευτικές και προεδρικές εκλογές. Ο κ. Erdem δήλωσε ότι το αίτημα είναι λογικό και δεν
βλέπει κανένα εμπόδιο εφόσον υπάρχει η τουρκική ιθαγένεια.
ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 στην έδρα του, επισκέφτηκε ο Πρόεδρος Εντιμολ. Άρχων της
ΜτΧΕ κ. Νικόλαος Ουζούνογλου και τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών το ΣΥΡΚΙ και πραγματοποιήθηκε μια γόνιμη
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν την ομογένεια και συμπολίτες μας διαβιούντες στο εξωτερικό. Έθεσαν τα συμπεράσματα από επαφές τους με
αρμοδίους φορείς στην Άγκυρα και Αθήνα, το θέμα της νέας εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων, το θέμα δυνατοτήτων επαναπατρισμού συμπολιτών μας και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν για ορισμένα ειδικά θέματα, πρόεδροι και μελλοντικά προς
όφελος των δύο κεντρικών και συντονιστικών οργάνων της ομογένειας.
Η συνεδρίαση έληξε αφού συμφωνήθηκε η επαφή αυτή να συνεχίσει και άλλα θέματα
κοινού ενδιαφέροντος.
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΩΜΑΙΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Νέες Αρχαιολογικές Ανακαλύψεις στην Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως
Στην διάρκεια των πρόσφατων εργασιών αποκατάστασης στην Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως βρέθηκε, κατά πάσα πιθανότητα, η άγνωστη για μεγάλο διάστημα το Μέγα Βαπτιστήριο και άλλα μνημεία μέσα και πέριξ της Αγίας Σοφίας. Στο βιβλίο που εκδόθηκε από
τους συγγραφείς Ken Dark και Jan Kostenec με τίτλο: Haghia
Sophia in Context: An Archeological Re-examination of the
Cathedral of Byzantine Cathedral, Oxbow Books, 2019, παρουσιάζονται οι πρόσφατες αρχαιολογικές ανακαλύψεις και
μελέτες. Στο βιβλίο αναφέρεται: «οι έρευνες που έγιναν την
περίοδο 2004-18 ανακαλύφθηκαν άγνωστες μέχρι σήμερα
δομές μέσα και πέριξ της Αγίας Σοφίας. Διαπιστώθηκε που
στεκόταν ο Βυζαντινός Αυτοκράτωρ κατά την διάρκεια των
τελετών». Επιπρόσθετα οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι εργασίες πεδίου ανακαλύφθηκαν πέριξ του Ναού διάφορες Βυζαντινές δομές. Βρέθηκαν ίχνη μαρμάρινων πλακών που περιέβαλαν την Αγία Σοφία που υπήρχε πριν από την σημερινή
και καταστράφηκε στην Επανάσταση «Νίκα». Κατά την
άποψη ερευνητών υπάρχει η πιθανότητα να έχει βρεθεί ο χώρος της βιβλιοθήκης της Αγίας Σοφίας που φιλοξενούσε μεγάλο αριθμό περγαμηνών και παπύρων. Ανακαλύφθηκαν
επίσης μεσαιωνικά μωσαϊκά, φρέσκα και σπαράγματα γλυπτών. Επίσης διαπιστώθηκε η
κατασκευή που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Ναού ότι είχε κατασκευαστεί επί Ιουστινιανού
Α’ ενώ παλαιότερα αποδιδόταν ότι είχε κατασκευαστεί την Οθωμανική περίοδο.

Ο Υποτιθέμενος χώρος Βιβλιοθήκης



Γεωμετρικά Μωσαϊκά που ανακαλύφθηκαν το
2012

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
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου» https://www.facebook.com/acguk.net/
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.

