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λεγγύης, σ.1.
Οι.Ομ.Κω. με τον Πρωθυπουργό
της Τουρκίας,σ. 2-3.
Εθελοντική αποστολή για τον
παιδικό σταθμό, σ.3
 Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω. σε
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Αποστολή εθελοντών στην Ιωακείμεια Σχολή., σ.4.

Μηνιαία Ενημέρωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών
εύχεται σε όλους τους αναγνώστες του
χαρούμενες Γιορτές και για το νέο Έτος
Υγεία - Ευτυχία και Λύτρωση του
Ελληνισμού
Η Επείγουσα Ανάγκη της Συμμετοχής περισσότερων Εθελοντών στο Πρόγραμμα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. «Μηνάς Τσιτσάκος»
Το Πρόγραμμα Συνεχίζεται με Αύξηση των Δράσεων σε Περιεχόμενο και Αριθμούς
Στα δελτία των τελευταίων μηνών, έχουμε ενημερώσει για τις πολλαπλές προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. για την υποστήριξη των
αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας, των οποίων ο αριθμός και οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς. Στις δράσεις που υλοποιούνται εδώ και 12 μήνες περιλαμβάνονται: οικονομική βοήθεια σε περίπου 30 οικογένειες μηνιαία, υποστήριξη σε άνω των 60
οικογένειες με υλικά, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων με διαδικασίες του Δημοσίου. Την τελευταία περίοδο οι δράσεις έχουν επεκταθεί και στους τομείς: εύρεσης εργασίας, δωρεάν διάθεσης φαρμάκων,
εξασφάλισης κατοικίας και συνεργασία με τα Ιδρύματα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» για παροχή αγαθών τροφής. Η Οι.Ομ.Κω. έχει πιστοποιηθεί από την Περιφέρεια της Αττικής για παραλαβή δωρεάν οπωροκηπευτικών προϊόντων από
αγροτικούς συνεταιρισμούς. Παράλληλα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για εξασφάλιση πόρων από Ιδρύματα που υποστηρίζουν δράσεις όπως αυτές της Οι.Ομ.Κω. όπως το Σταύρου Νιάρχου και Ιωάννη Λάτση τα οποία έμπρακτα υποστηρίζουν τις
προσπάθειες αυτές για ανακούφιση των αναξιοπαθούντων Κωνσταντινουπολιτών. Επίσης έχουν υποβληθεί προτάσεις και σε
άλλα ιδρύματα όπως το ΤΙΜΑ, Γ.Λεβέντη, Limmat (Ελβετία). Οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και παρακαλούνται οι συμπολίτες
μας που επιθυμούν να συμβάλλουν στις επιμέρους δράσεις να επικοινωνήσουν μαζί μας σε θέματα όπως: συνοδεία ασθενών σε
νοσοκομεία, μεταφορά υλικών αγαθών, διεκπεραίωση διαδικασιών ενώπιον αρχών σε γραφειοκρατικά θέματα.
Επίσης ως Οι.Ομ.Κω. γίνονται ενέργειες ενώπιον του Υπ. Οικονομικών και της Περιφέρειας Αττικής για την εξέταση της τύχης
δεκάδων διαθηκών που είναι σε αδράνεια και όπως διαπιστώθηκε πρόσφατα έχουν σκοπό την υποστήριξη απόρων Κωνσταντινουπολιτών. Δεν είναι δυνατό να μην επισημάνουμε το γεγονός ότι, ακόμα και στις παρούσες τραγικές συνθήκες, με την
ανοχή των αρμόδιων αρχών, η διαχείριση της περιουσίας στην Ελλάδα του Κορυφαίου Ιδρύματος της Ομογένειας του Βαλουκλή παραμένει αδιαφανής, ενώ οι δωρητές των περιουσιών αυτών σίγουρα δεν θα το ήθελαν αυτό. Όπως είναι γνωστό
στους πάντες η Οι.Ομ.Κω. έχει κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες για την άρση της απαράδεκτης αυτής κατάστασης.

Συνάντηση της Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. μαζί με τους εκπροσώπους Ιμβρίων με τον
Πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούντογλου και Δέκα Υπουργούς της Συνοδείας του.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 5 Δεκεμβρίου 2014, στο ξενοδοχείο Χίλτον Αθηνών, μετά από
πρόσκληση που διαβιβάστηκε προς την Οι.Ομ.Κω. διαμέσου του Γενικού Προξενείου της Τουρκίας στην Αθήνα την
Δευτέρα 1/12/2014. Για τον σκοπό αυτό συγκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 4/12 συνάντηση των μελών του Δ.Σ. της
Οι.Ομ.Κω με τους προέδρους-εκπροσώπους των μελών σωματείων (δύο σωματεία επικοινώνησαν) της Οι.Ομ.Κω. για
ανταλλαγή απόψεων της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί και ποιές προτάσεις και με ποιο τρόπο θα τεθούν στην
πλευρά της Κυβέρνησης της Τουρκίας. Μόνο ο εκπρόσωπος του Συλλ. Κωνσταντινουπολιτών εξέφρασε, διαμέσου
επιστολής, την άποψη του να μην προσέλθει η Οι.Ομ.Κω. στην συνάντηση. Στην συνάντηση αφού λήφθηκαν οι απόψεις
των μελών σωματείων τα μέλη του Δ.Σ. σε άμεση επικοινωνία μεταξύ τους αποφάσισαν να προβληθούν τα ακόλουθα
αιτήματα γραπτά και προφορικά διαμέσου των δύο αντιπροσώπων του Ν. Ουζούνογλου και Ν. Αναγνωστόπουλου:
Ο βασικός σκοπός των επαφών που έγιναν κατά την διάρκεια των τελευταίων 4.5 ετών μεταξύ των Αρχών της Τουρκίας
και της Οι.Ομ.Κω., ήταν η λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την αποκατάσταση και θεραπεία των συνεπειών όσων
προκλήθηκαν στο παρελθόν από τις εφαρμοσθείσες εκ μέρους του Τουρκικού Κράτους πολιτικές κατά των μειονοτήτων
και εξανάγκασαν σε εκπατρισμό το 98% του πληθυσμού της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας μας στην Κωνσταντινούπολη
και την μείωση του σχεδόν σε βαθμό εξαφάνισης. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2012, δια του Υπουργείου των Εξωτερικών της
Τουρκίας, υποβλήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις μας με την επικεφαλίδα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ. Το γεγονός ότι η
ανταπόκριση στις προτάσεις μας αυτές είναι πολύ αργή στην κατεύθυνση επίλυσης των επιμέρους θεμάτων, μας
απογοητεύει και δημιουργεί σοβαρή θλίψη στα μέλη της Κοινότητας μας.
Το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνονται, στα πρόσφατα πακέτα εκδημοκρατισμού, μέτρα για την άρση των αδικιών που
διαπράχθηκαν κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας και τα εμπόδια που θέτει η εκ νέου επίκληση του όρου
«αμοιβαιότητα» πιστεύουμε ότι αποτελούν μια σοβαρή αρνητική εξέλιξη.
Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση του θεμελιώδους στόχου που σας παρουσιάσαμε στο παρελθόν, σας
υπενθυμίζουμε εκ νέου τις προτάσεις μας.
1) Ο καθορισμός προγραμμάτων υποστήριξης της παλιννόστησης και προσαρμογής για τις νέες γενιές με άμεση
εφαρμογή. Σκοπός είναι ο καθορισμός ενός προγράμματος υποστήριξης, προοριζόμενο για τις νέες γενιές Ρωμιών της
Κωνσταντινούπολης που διαμένουν στο εξωτερικό ή εντός της Κωνσταντινούπολης. Για το θέμα αυτό, υποβλήθηκαν
συγκεκριμένες προτάσεις στις προσκλήσεις των Προγραμμάτων της Ε.Ε. και οι οποίες έλαβαν απαντήσεις που δεν μας
ικανοποίησαν. Πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ σημαντική η πραγματοποίηση ενός σχεδίου που θα προγραμματισθεί και
θα υποστηριχθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
2) Η αποκατάσταση των προσωπικών εμπράγματων δικαιωμάτων και η λήψη μέτρων εξασφάλισης κληρονομικών
δικαιωμάτων. Οι Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης μεταξύ των ετών 1963-1990 αναγκάσθηκαν να εκπατρισθούν, μέσα σε
ένα κλίμα πανικού, αφήνοντας πίσω τους, πολλές φορές, την κινητή και ακίνητη περιουσία τους. Για την θεραπεία αυτής
της κατάστασης πιστεύουμε ότι θα απαιτηθεί η ίδρυση μίας υπηρεσίας που θα υποστηρίζεται από το Κράτος και θα
παρέχει οδηγίες και συμβουλές . Η ανακοίνωση που εκδώσαμε για το θέμα αυτό επεξηγεί το πρόβλημα
3) Η συνεχιζόμενη απαγόρευση διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη διοικήσεων στα Μειονοτικά Ευαγή Ιδρύματα. Το
θέμα έχει λάβει πολύ σοβαρές διαστάσεις και παραπέμπει εκ νέου σε εφαρμοσθείσες ρυθμίσεις που είχαν προκαλέσει
σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η κατάργηση του κανονισμού εκλογών στα Μειονοτικά Ευαγή
Ιδρύματα εδώ και 24 μήνες υπήρξε σαφώς πράξη αντισυνταγματική και θεωρούμε απαραίτητο να αναφέρουμε ότι είναι
ατά της Ευρωπαϊκής πορείας της Χώρας. Πίσω από την ως άνω ματαίωση βρίσκονται μη αιρετοί διοικητές, των οποίων οι
παράνομες συμπεριφορές αντιμετωπίζονται με ανοχή από τις αρμόδιες Αρχές, γεγονός που μας δημιουργεί αρνητικές
σκέψεις. Ο ακυρωθείς Κανονισμός ή ένας νέος Κανονισμός που θα συμπεριλαμβάνει τις προτάσεις των Κοινοτικών
Ιδρυμάτων επαναλαμβάνουμε ότι θα πρέπει επειγόντως να τεθεί σε ισχύ και να εφαρμοσθεί.
4) Η επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη των βιβλίων και του αρχείου της βιβλιοθήκης του Ελληνικού Φιλολογικού
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (1862-1923) που είχε μεταφερθεί το 1925 στην Άγκυρα και η στέγασή της σε
Ελληνορθόδοξο Μειονοτικό Σχολείο που στην παρούσα φάση δεν λειτουργεί και η λειτουργία του σχολείου αυτού σαν
ερευνητικό κέντρο. Σχετικά με αυτό το θέμα στείλαμε προς τον Υπουργό των Εξωτερικών λεπτομερή πρόταση μας με όλα
τα δεδομένα.

Αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την διάρκεια δύο (2) ετών :
Αποτέλεσμα της πρώτης συνομιλίας μας (στις 15 Μαΐου 2010) ήταν η έγκριση, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, από το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας, των διδακτικών βιβλίων που διδάσκονται στα Ρωμαίικα Σχολεία τα οποία προετοιμάσθηκαν με
προσπάθειες της Ομοσπονδίας μας.
Ως αποτέλεσμα των συνομιλιών μας με τον καθ. Ομέρ Ντιντσέρ, π.
Υπουργό Παιδείας, κατέστη δυνατή η εγγραφή στα Ρωμαίικα Σχολεία της Κωνσταντινούπολης των μαθητών που δεν είναι τούρκοι πολίτες ως «επισκέπτες μαθητές». Μόνο που αυτή η προσωρινή λύση θα
χρειασθεί να γίνει μόνιμη ώστε τα παιδιά αυτά να αποκτούν επίσημο δίπλωμα.
Όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν το Υπουργείο Εξωτερικών
και ειδικά στο θέμα επανάκτησης της ιθαγένειας υπήρξαν θετικές
εξελίξεις. Η στάση των Τουρκικών Προξενικών Αρχών στην Αθήνα
απέναντι στους Ρωμιούς της Κωνσταντινούπολης κινήθηκε προς θετική κατεύθυνση.
Απαιτούμενες δράσεις
Πέραν των ως άνω τεθέντων τεσσάρων αξιώσεων είναι εξαιρετικά σημαντική η επίλυση των παρακάτω ζητημάτων.
(α) Να συνεχιστούν και να επιταχυνθούν οι εκδόσεις των διοικητικών πράξεων επιστροφής των ιδιοκτησιών των Ευαγών μας
Ιδρυμάτων.
(β) Να αρθεί η απαγόρευση της διδασκαλίας στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης
(γ) Η υποστήριξη της ίδρυσης του Ρωμαίικου Κεντρικού Παρθεναγωγείου του Πέρα ως Πανεπιστήμιο Κληροδοτημάτων
(Βακουφίων).
(δ) Η επιστροφή στους νόμιμους ιδιοκτήτες των τριών Εκκλησιών και των ιδιοκτησιών τους, που βρίσκονται στην συνοικία
Γαλατά και είναι υπό παράνομη κατάληψη από την οικογένεια του Eftim Erenerol.
(ε) Οι ερωτήσεις των εξετάσεων του SBS (εξετάσεις αξιολόγησης επιπέδου) στα Ρωμαίικα Γυμνάσια θα πρέπει να δίδονται και
στην Ελληνική γλώσσα. Όπως είναι γνωστό στα Ρωμαίικα Σχολεία αρκετά μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική Γλώσσα. Προτείνουμε οι ερωτήσεις που δίδονται στις εξετάσεις του SBS στην Τουρκική Γλώσσα να δίδονται μεταφρασμένες και στην Ελληνική Γλώσσα.
(στ) Εντός των προτάσεων μας περιλαμβάνεται και η ίδρυση τριών ερευνητικών κέντρων με την υποστήριξη διαπρεπών Κωνσταντινουπολιτών επιστημόνων που βρίσκονται στο Εξωτερικό. Η δράση αυτή πρέπει να υποστηριχθεί από την Κυβέρνηση
της Τουρκίας.

Αποστολή εθελοντριών στον Παιδικό Σταθμό της Κοινότητας
Σταυροδρομίου
Οι εθελοντικές αποστολές της Οι.Ομ.Κω. ,για συνεργασία με τα Ομογενειακά
Ιδρύματα της Πόλης, συνεχίζονται επεκτεινόμενες και σε νέους τομείς όπως
υπήρξε η αποστολή εθελοντριών για συνεργασία με τον παιδικό σταθμό. Στα
πλαίσια αυτών των δράσεων οι Ελένη Σκούπα, Μυρτώ Σωφρονίου και Ελένη
Μπούμπα με εμπειρία και παρεμφερείς σπουδές στην προσχολική εκπαίδευση,
εργάστηκαν εθελοντικά σε συνεργασία με το προσωπικό του Σταθμού την
περίοδο 13-19/11/2014. Οι δράσεις περιελάμβαναν μουσικές δραστηριότητες,
παιχνίδια
γνωριμίας,
εκμάθηση
τραγουδιών με την συνοδεία αρμονίου, αφηγήσεις και αναπαραστάσεις τραγουδιών,
χειροτεχνίες προσωπικές και ομαδικές και παιχνίδια κίνησης - μίμησης. Η εθελοντική
ομάδα επίσης επισκέφθηκε το Γηροκομείο στο Μείζων Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Βαλουκλή
το Σάββατο 15/11/2014 και το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε δεκτή από την Α.Θ.Π.
τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Οι αποστολές εθελοντών
www.conpolis.eu
θα συνεχιστούν με συστηματικό τρόπο υπό την
Email Επικοινωνίας:
καθοδήγηση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
nnap@otenet.gr.

Συνάντηση της Επιτροπής κατά της Μισαλλοδοξίας και
Ρατσισμού στην Κωνσταντινούπολη του Οργανισμού
Ασφάλειας και Συνεργασίας (ΟΑΣΕ) Ευρώπης
8 Δεκεμβρίου 2014
Μετά από πρόσκληση της αναφερόμενης στον τίτλο Επιτροπής προς
την Οι.Ομ.Κω. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Ν. Ουζούνογλου
μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για να συμμετάσχει στην Συνάντηση στην οποία συμμετείχαν: ο Ομογενειακός φορέας ΣΥΡΚΙ
μαζί με την Οι.Ομ.Κω., φορείς ΜΚΟ υπεράσπισης δικαιωμάτων του ανθρώπου και τα στελέχη του Σωματείου Κοινωνικής
Αλλαγής που ήταν συν-διοργανωτής της συνάντησης. Εκ μέρους του ΟΑΣΕ συμμετείχαν τα στελέχη: Andrew Baker (Ραβίνος),
Talip Küçukcan και Alexey Avtonomov. Κατά την συνάντηση ο εκπρόσωπος της Οι.Ομ.Κω. παρουσίασε σε λεπτομέρεια τα
θέματα που αφορούν την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης όπως: οι αρνητικές διακρίσεις στα σχολεία (μη - εγγραφή
μαθητών με τον έλεγχο του γενεαλογικού δένδρου μαθητών, προβλήματα εξετάσεων κατάταξης, επίκληση της
αμοιβαιότητας), η συνέχιση της απαγόρευσης της λειτουργίας της Ι. Θεολογικής Σχολής Χάλκης, αρνητικές αναφορές στα
διδακτικά βιβλία ιστορίας, η επίθεση στην Αγ. Παρασκευή Καζλίτσεσμε (23/3/2014), η μετατροπή μνημείων ξανά σε τεμένη
που είχαν αναγερθεί ως εκκλησίες επί Βυζαντίου (Αγ. Σοφίες Νικαίας και Τραπεζούντας), τα απαράδεκτα δημοσιεύματα που
καλλιεργούν την μισαλλοδοξία κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ανάγκη της επιτάχυνσης της επιστροφής των
ακινήτων που ανήκουν στα βακούφια της Ομογένειας συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιών και ακινήτων τους που
παραμένουν υπό την κατάληψη των απογόνων του Ευθύμ Καραχισαρίδη, το σοβαρότατο πρόβλημα που επί 24 μήνες έχουν
απαγορευτεί οι εκλογές στα βακούφια των μειονοτήτων και της νομικής αναγνώρισης από το κράτος της Τουρκίας του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και των 24 Βυζαντινών μονών - εκκλησιών που βρίσκονται υπό το καθεστώς εγκαταλειμμένων
περιουσιών (μαζμπούτ). Κατά την συνεδρίαση υπήρξε εκτενής συζήτηση επί του επίκαιρου θέματος αντισημιτισμού στην
Τουρκία, με κορυφαίο την πρόσφατη δήλωση του νομάρχη Αδριανούπολης κατά της απόδοσης στην Εβραϊκή Κοινότητα της
Συναγωγής που είχε ανακαινισθεί από κρατικά κονδύλια, με την επίκληση αντιποίνων για την συμπεριφορά του κράτους του
Ισραήλ προς τους Παλαιστίνιους. Οι εκπρόσωποι του ΟΑΣΕ δεσμεύτηκαν να μεταφέρουν τις τοποθετήσεις των
συμμετεχόντων προς τις κυβερνητικές αρχές της Τουρκίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον οίκο Τζεζαγιήρ στο Πέρα.
Σημειώνεται ότι με πρωτοβουλία της Οι.Ομ.Κω. 26/11/2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω με το Δ.Σ.
του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών (που έχει για πολλά χρόνια συμμετοχή στα ετήσια συνέδρια του ΟΑΣΕ) για την καλύτερη
εκπροσώπηση των θέσεων για τα καίρια ζητήματα της Ρωμαίικης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης.

Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω. στις εργασίας του 7ου Φόρουμ (25-26 Νοεμβρίου 2014) Ζητημάτων των
Μειονοτήτων στα πλαίσια της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε.
Οι αντιπρόσωποι της Οι.Ομ.Κω, κα. Ντ. Μοραμπιτώ (Πρόεδρος του Συλλ. Κων/λιτών Ελβετίας) και κ. Ν. Αναγνωστόπουλος (Γ.
Γραμματέας Οι.Ομ.Κω.) συμμετείχαν στο αναφερόμενο Φόρουμ με την υποβολή πρότασης προς την Πρόεδρο της Επιτροπής
για την υιοθέτηση σύστασης προς τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προβούν σε μέτρα αποκατάστασης στα θύματα Πογκρόμ του
παρελθόντος και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να μην συμβούν αυτά στο μέλλον. Επίσης παρουσιάστηκε εισήγηση από
την κα. Μοραμπιτώ ως εκπροσώπου της Οι.Ομ.Κω. με τίτλο «Η ανάγκη της πρόληψης μαζικών αδικοπραγιών κατά των μειονοτήτων» με περιεχόμενο ανοικτής αναφοράς στους διωγμούς που ασκήθηκαν από το κράτος της Τουρκίας στην διάρκεια του
20ου αιώνα. Στο Φόρουμ συμμετείχε μεγάλος αριθμός εκπροσώπων κρατών αλλά και μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και στελεχών του Ο.Η.Ε. Το κείμενο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.conpolis.eu

Αποστολή Εθελοντών Μηχανικών για την Συντήρηση της Πατριαρχικής Ιωακειμείου Σχολής
Δύο εθελοντές νέοι Πολιτικοί Μηχανικοί οι κ.Χ. Χούσος και κ. Χρ.Γ. Γαβριηλίδης μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 19-26 Νοεμβρίου 2015 για την λήψη των δεδομένων που απαιτούνται για την σύνταξη μελέτης συντήρησης του Ιωακειμείου. Στο έργο συνέβαλαν οι: ο συμπολίτης μας Πολ. Μηχ. Πρ. Μπαχτιάρ, ο καθ. Σεισμολογίας Κ. Σπυράκος και ο Αρχιτ. Μηχανικός Κορχάν Γκιουμούς. Η σχετική έκθεση είναι υπό προετοιμασία και καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς στην Τουρκία. Για τους σκοπούς του έργου καταρτίζονται δύο εκθέσεις που θα υποβληθούν προς το Συμβούλιο Μνημείων της Κων/λης και την ανάθεση εργολαβίας που θα προβεί στις εργασίες συντήρησης. Η όλη προσπάθεια βρίσκεται υπό την
εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

