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τον κόσμο Κωνσταντινουπολιτών.
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Κωνσταντινουπολιτών, όπως αυτά
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και συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων
του ανθρώπου.
 Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς
το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως
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Συναυλία
Υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου
του Ορατορίου της συνθέτη
Πηγής Λυκούδη
«ΠΡΟΣΕΥΧΗ»
για την στήριξη του προγράμματος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
με την σύμπραξη
της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ
και την συνεργασία
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικής Δράσης
«ΗΧΟΔΙΑΣΤΑΣΙΣ»
9 Δεκεμβρίου 2017
Κολλέγιο Αθηνών—Ψυχικό
Για προσκλήσεις επικοινωνία: nnap@otenet.gr , τηλ. 210 6464270

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δ.Σ. της ΟΙΟΜΚΩ
Προς τους Απελαθέντες εκ Τουρκίας και απογόνους τους
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που οι ακίνητες περιουσίες τους είχαν
δεσμευτεί και ενδεχομένως παραμένουν στην παράνομη κατοχή του κράτους
της Τουρκίας να επικοινωνήσουν με την Οι.Ομ.Κω. (email: nnap@otenet.gr)
για να τους παρασχεθούν πληροφοριακά στοιχεία για τις περιουσίες τους από
αρχεία που έχουν περιέλθει πρόσφατα στην κατοχή της Οι.Ομ.Κω.

Συνάντηση της Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Τουρκίας
κ. Χακάν Τσαβούοσγλου την 2/11/2017.
Η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. αποτελούμενη από τον Πρόεδρο καθ. κ. Νικ. Ουζούνογλου, Γεν. Γραμματέα κ. Νικ.
Αναγνωστόπουλο και Αντιπρόεδρο κ. Μιχ. Μαυρόπουλο συναντήθηκε την 2/11/2017 με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Τουρκίας κ. Χακάν Τσαβούσογλου μετά από πρόσκληση του ίδιου, στην Πρεσβεία Αθηνών της Τουρκίας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Ιμβρίων και Ρωμιών Αντιοχειτών Αθηνών. Επίσης συμμετείχε και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΚΙ κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης. Στη συνοδεία του Αντιπροέδρου συμμετείχε και ο Γ.
Διευθυντής Βακουφίων κ.Αντνάν Ερτέμ.
Η αντιπροσωπεία υπέβαλε υπόμνημα στην Τουρκική γλώσσα που η μετάφραση του δίνεται ακολούθως και το οποίο
αναπτύχθηκε δια ζώσης στην συνάντηση.
1. Ζητήματα Ελληνορθόδοξων Ευαγών Ιδρυμάτων.
Για τους λόγους που όλοι γνωρίζουν πολύ καλά σήμερα μόλις το 2% του πληθυσμού της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας διαβεί στην Κωνσταντινούπολη. Η συνέχιση της παρουσίας της Κοινότητας αυτής προϋποθέτει πρωτίστως την
δημιουργία συνθηκών παλιννόστησης των νέων μελών της Κοινότητας. Η σημασία των Ευαγών Ιδρυμάτων της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας με την ανεμπόδιστη εύρυθμη λειτουργία τους είναι εξαιρετικής σημασίας για τον σκοπό
αυτό. Επέχει μεγάλη σημασία η επίλυση των μακροχρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Ιδρύματα αυτά.
Τα κυριότερα ζητήματα:
α) Η μη-διενέργεια εκλογών των διοικήσεων στα Μη-Μουσουλμανικά Ευαγή Ιδρύματα τα τελευταία 5 χρόνια παρά
του ότι ο ισχύων νόμος επιβάλει την τακτική διενέργεια εκλογών. Ιδιαίτερα η επιμονή του Ιδρύματος Βαλουκλή να
μην διενεργήσει εκλογές αντίκειται κατάφορα στην αρχή ότι οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για όλους. Το κράτος έχει
την ευθύνη της τήρησης των νόμων του και να ενεργεί για να εξασφαλίσει την εφαρμογή τους.
Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιόν συμφέρει η διατήρηση της κατάστασης αυτής. Βεβαίως κυρίως ζημιώνονται
πρώτα τα Ευαγή Ιδρύματα αλλά και ή ίδια πολιτεία δεν εφαρμόζει τους νόμους της.
β) Η αυτονόητη δυνατότητα των Ρωμιών πολιτών με ιθαγένεια της Τουρκίας που ζουν έξω από την Τουρκία να συμμετέχουν στις εκλογές των Ευαγών Ιδρυμάτων πρέπει να επιβεβαιωθεί με μια εγκύκλιο.
γ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των Ελληνορθόδοξων Ευαγών Ιδρυμάτων είναι 69 και το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό να διοικήσει αυτά είναι πολύ περιορισμένο σε αριθμό, θα πρέπει να επιτραπεί η συνένωση ή από
κοινού διοίκηση τους μια που έχουν παρεμφερείς δραστηριότητες.
δ) Πολλά από τα αναφερόμενα προβλήματα των Ευαγών Ιδρυμάτων θα αντιμετωπιζόταν με την αποκατάσταση του
θεσμού των Κεντρικών Εφοριών που εκλεγόντουσαν με δευτεροβάθμιες εκλογές και καταργήθηκαν αμέσως μετά
από το πραξικόπημα της 27 Μαΐου 1960.
ε) Θα πρέπει να επιστραφούν με βάση τα ιστορικά δεδομένα στην διοίκηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας τα 18
«κατειλημμένα» ιδρύματα που κατά πλειοψηφία βρίσκονται στα Πριγκηπόννησα.
στ) Οι τρεις εκκλησίες και τα περίπου 50 ακίνητα που τους ανήκουν στην συνοικία Γαλατά που ακόμα βρίσκονται
υπό την παράνομη κατάληψη των απογόνων του Ευθύμ Ερένερολ πρέπει πάραυτα να επιστραφούν στον νόμιμο
δικαιούχο του που είναι η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης.
Η βάση των αιτημάτων μας στηρίζεται στην εφαρμογή των νόμων του κράτους της Τουρκίας χωρίς καμιά εξαίρεση και περιορισμούς.
2. Η Προεδρεία πολιτών εκτός Χώρας της Πρωθυπουργίας πρέπει να υποστηρίξει ενεργά την Παλιννόστηση των
νέων Κωνσταντινουπολιτών που θέλουν να ζήσουν στην γενέτειρα των προγόνων τους.
α) Το καλοκαίρι του 2015 η Προεδρία υποστήριξε την εκπαιδευτική εκδρομή 20 νέων Κωνσταντινουπολιτών στα
πλαίσια ενός προγράμματος «Επιστροφή στην Πόλη» που εκτελέστηκε με επιτυχία.
β) Ενώ υποβάλαμε το 2016 δύο προτάσεις: (1) την οργάνωση επίσκεψης 25 Ρωμιών που δεν έχουν επισκεφθεί την
Πόλη 50 χρόνια δεν λάβαμε καμμιά απάντηση, (2) την χορήγηση υποτροφιών σε 10 νέους για να παρακολουθήσουν
εντατικά μαθήματα Τουρκικών και 5 νέους που γνωρίζουν την τουρκική γλώσσα να παρακολουθήσουν σεμινάρια
επιχειρηματικότητας επίσης δεν λάβαμε απάντηση,
γ) Στα προγράμματα που προκηρύσσονται από την Προεδρία αποκλείονται τα ιδρύματα που βρίσκονται στην Ελλάδα όπως π.χ. η υποστήριξη δράσεων που αφορούν την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας.
δ) Πρέπει η Προεδρία σχέσεων με πολίτες του Εξωτερικού να υποστηρίξει ειδικά προγράμματα που θα εξασφαλίσουν την παλιννόστηση νέων Κωνσταντινουπολιτών, όπως της συνεργασίας με το εξαιρετικά σημαντικό επιστημονικό δυναμικό των Κωνσταντινουπολιτών στην Ευρώπη και ΗΠΑ για την δημιουργία ερευνητικών – αναπτυξιακών
φορέων στην Πόλη και τα οποία θα μπορούν να προσελκύσουν νέες και νέους Κωνσταντινουπολίτες.

Συμμετοχή της Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. στην συνάντηση που οργανώθηκε στην Πόλη από το
ΣΥΡΚΙ για την ίδρυση Συμβουλευτικής-Εποπτικής Επιτροπής της Ομογένειας
Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Παρασκευή 20/10/2017, και μετά από πρόσκληση του ΣΥΡΚΙ, πραγματοποιήθηκε στον Σύνδεσμο Αποφοίτων
Ζωγραφείου συνάντηση ανταλλαγής απόψεων ως προς το θέμα της συγκρότησης Εποπτικής και Συμβουλευτικής
Επιτροπής για την αξιοποίηση και αξιολόγηση ακινήτων των Ευαγών Ιδρυμάτων και Βακουφίων.
Στη συνάντηση κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΡΚΙ παραβρέθηκαν μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ, υπό την προεδρεία του κ. Νικολάου Ουζούνογλου, ο τ. Εκπρόσωπος των Μειον. Βακουφίων κ. Λάκης Βίγκας, πρόεδροι και εκπρόσωποι επιτροπών, οι οποίοι έλαβαν τον λόγο και εξέθεσαν τις απόψεις
τους.
Οι ομιλητές, μέσα σε ένα κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου, τόνισαν τις διάφορες πλευρές του θέματος και τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.
Τελικά το θέμα αποφασίστηκε να έλθει προς συζήτηση στην επόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΥΡΚΙ εντός
Δεκεμβρίου, ενώ θα συνεχιστεί ο δημόσιος διάλογος για την διαμόρφωση της τελικής εισήγησης που θα λάβει υπόψη όλες τις απόψεις επί του ζωτικού για την Ομογένεια ζητήματος αυτού. Είναι επιτακτική ανάγκη να προσκληθούν
οι εκπρόσωποι όλων των ευαγών ιδρυμάτων, μηδενός ιδρύματος εξαιρουμένου, και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του θεσμού αυτού εκθέτοντας τις απόψεις τους.
Η λειτουργία της Επιτροπής, προς όφελος όλης της Ομογένειας, προϋποθέτει την αποδοχή των αποφάσεων και
τον σεβασμό προς τα συμφωνηθέντα.

Τα θυρανοίξια του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Μεταμορφώσεως
Σωτήρος της Κοινότητας Σταυροδρομίου (Σισλί)
Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 χοροστατούντος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίου με την συμμετοχή πολλών ομογενών από την Κωνσταντινούπολη και την Ελλάδα. Δημοσιεύουμε
την προσφώνηση του Προέδρου της Μεγαλωνύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου κ. Γεωργίου Παπαλιάρη:
Παναγιώτατε Δέσποτα, Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς, Εντιμότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος, Εντομολογιότατοι άρχοντες, Ελλογιμότατοι καθηγητές και δάσκαλοι, Ευλαβείς προσκυνητές από την Ελλάδα από όλον τον κόσμο, Συμπολίτες και συμπολίτισσες, Φίλες
και φίλοι,
Στα κοιμητήρια και τους κοιμητηριακούς ναούς πηγαίνουμε συνήθως για να
κηδέψουμε ή για να θυμηθούμε τους νεκρούς μας και να τελέσουμε τα καθήκοντά μας, εκκλησιαστικά και ιδιωτικά, για την ψυχή και την μνήμη τους. Συνήθως
η παρουσία μας εδώ συνοδεύεται από στιγμές περισυλλογής και νοσταλγίας,
καθώς ανακαλούμε στη μνήμη τους δικούς μας ανθρώπους, που έχουν πεθάνει
και βρίσκονται εδώ. Σήμερα όμως βρισκόμαστε εδώ και για έναν άλλο λόγο, διαφορετικό, που μας προξενεί μεγάλη
χαρά. Ναι, σήμερα είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο νεκροταφείο του Σισλί, γιατί ήλθαμε εδώ για τα θυρανοίξια από τον Πατριάρχη μας, του περικαλλή αυτού ναού όπου στεκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Η ανακαίνιση και συντήρηση του περίφημου αυτού ναού, που είναι ένα κόσμημα για την Πόλη και την Κοινότητά
μας, κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου της ανακαίνισης, συντήρησης και ανάδειξης του Νεκροταφείου του Σισλί που ξεκίνησε η Κοινότητα Σταυροδρομίου, ήδη από το 2009.
Να θυμίσω πρώτα δύο πράγματα για το νεκροταφείο μας και τα έργα ανακαίνισης σε αυτό.
Το Κοιμητήριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Σισλί είναι το πιο φημισμένο από τα ελληνορθόδοξα νεκροταφεία της Κωνσταντινούπολης. Ξεχωρίζει λόγω της κεντρικής θέσης, του μεγέθους του, κυρίως λόγω των εξαιρετικών ταφικών του μνημείων. Το Κοιμητήριο ανήκει στην κοινότητα Σταυροδρομίου. Ιδρύθηκε το 1859 με μεταφορά των παλαιότερων νεκροταφείων που βρίσκονταν στο Πέρα, και ακολούθησε την πορεία της κοινότητάς στους
δύο σχεδόν αιώνες που μεσολάβησαν.

Με τα Σεπτεμβριανά του 1955, οι καταστροφές στο κοιμητήριο Σισλί, όπως και σε άλλα νεκροταφεία της κοινότητάς μας, ήταν μεγάλες.. Οι φθορές συνεχίστηκαν και
τα επόμενα χρόνια. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, το έργο συντήρησης, αποκατάστασης και διαφύλαξης του κοιμητηρίου μας στο Σισλί. Το έργο ήταν μεγάλο και αποδείχθηκε
μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά είχαμε προβλέψει, αλλά το
φέραμε σε μεγάλο βαθμό εις πέρας χάρη στην βοήθεια
άξιων συνεργατών από την Κωνσταντινούπολη και Αθήνα. Η κύρια φάση των εργασιών ολοκληρώθηκε το
2014 .
Σε αυτήν επισκευάστηκαν και αποκαταστάθηκαν 54 ταφικά μνημεία. Τελείωσε η επισκευή και η τακτοποίηση
του οστεοφυλακίου που ήταν εγκαταλειμμένο τελείως από το 1955. Επισκευάστηκε το παρεκκλήσι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου καθώς και η αίθουσα τελετών. Ταυτόχρονα με τα μνημεία έγιναν, και ακόμα συνεχίζονται, εργασίες για την συντήρηση του χώρου των 38 περίπου στρεμμάτων που καταλαμβάνει το Κοιμητήριο του
Σισλί, των δρόμων και των βοηθητικών κτισμάτων.
Συγχρόνως, μετά από επίπονες προσπάθειες πήραμε το 2012 και το Tapu Senedi, το έγγραφο δηλαδή του τίτλου
της ιδιοκτησίας του Κοιμητηρίου Σισλί.
Την πρώτη αυτή μεγάλη φάση των έργων την καταγράψαμε και σε ένα ντοκυμανταίρ παραγωγής της κοινότητας
μας, με τίτλο «Τότε οι νεκροί πεθαίνουν, όταν τους λησμονάμε» το 2014. Η ταινία προβλήθηκε στην Αθήνα και
στην Πόλη , με αποτέλεσμα το έργο να πάρει μεγάλη δημοσιότητα στα ΜΜΕ και το Κοιμητήριο να γίνει γνωστό
στο ευρύ κοινό της Τουρκίας και της Ελλάδας.
Έκτοτε, πέρα από την διαμόρφωση του χώρου, έχουμε προσθέσει και συνεχίζουμε να προσθέτουμε πινακίδες δίπλα σε κάθε μνήμα που έχει χαρακτήρα μνημείου. Στις πινακίδες αυτές υπάρχουν
φωτογραφίες της καταστάσεως πριν και μετά την συντήρηση, πληροφορίες για το
μνημείο, τον καλλιτέχνη, την οικογένεια ή το πρόσωπο με το οποίο σχετίζεται και
αναφορές στην πρόσφατη συντήρησή του. Έχουμε ολοκληρώσει όλα τα ταφικά
μνημεία των αρχιερέων που αναπαύονται εδώ και συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα.
Μετά από το έργο της υποδειγματικής συντήρησης και αποκατάστασης των σημαντικών ταφικών μνημείων του κοιμητηρίου του Σισλί, η Εφοροεπιτροπή μας
έκρινε πως το έργο της ανάδειξης του μεγαλύτερου ελληνορθόδοξου νεκροταφείου εκτός της Ελλάδος, δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς την αντίστοιχη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση του Ιερού Νεκροταφειακού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Σκοπός μας άλλωστε μέσα από την εν γένει ανάδειξη του
κοιμητηρίου μας είναι η αποκατάσταση της συλλογικής ιστορικής μνήμης της Ρωμιοσύνης και η διαφύλαξή της για τις επόμενες γενεές.
Έτσι η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητας Σταυροδρομίου, με ομόφωνη απόφασή της το 2013, ανέλαβε η ίδια το
έργο της αποκατάστασης του ναού. Ζητήσαμε την σχετική άδεια από τις αρχές και το Συμβούλιο Αρχαιολογικών
Μνημείων (Anıtlar Kurulu), το οποίο με απόφασή που εξέδωσε στις 12 Νοεμβρίου 2014, έδωσε την άδεια για την
αποκατάσταση του ναού. Συγχρόνως αποφάσισε να εντάξει το ρωμέικο Κοιμητήριο του Σισλί στα προστατευόμενα μνημεία της πόλης μας και, κάτι πολύ σημαντικό, να τροποποιήσει το σχετικό σχέδιο του νεκροταφείου, ώστε
να συμπεριλαμβάνει και τον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που βρίσκεται μέσα στο κοιμητήριο,

αλλά ως τότε δεν είχε αποτυπωθεί στα επίσημα σχέδιά του. (Για να καταλάβουμε την σημασία αυτής της μεταβολής, ο ναός φαινόταν ως τότε επισήμως σα να μην υπάρχει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται). Στην συνέχεια προσφύγαμε
στην Πολεοδομία και τον Δήμο Σισλί για τις επιπλέον άδειες. Τελικά, όταν και αυτές εκδόθηκαν, ξεκινήσαμε στις 31
Ιουλίου 2015 τις εργασίες για την συντήρηση του ναού .
Να πούμε εδώ πως ο υπέροχος αυτός ναός, που είναι κατασκευασμένος στο αρχιτεκτονικό ύφος του εκλεκτικιστικου ρυθμού, είναι ένα κόσμημα για την ορθόδοξη εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Χτίστηκε στο κέντρο του κοιμητηρίου από την επιφανή ρωμέικη οικογένεια των Σκυλίτση, η οποία χρηματοδότησε την ανέγερσή του το 1888. Παρά την
υψηλή ποιότητα της κατασκευής του όμως ο ναός και ο
εξαιρετικός του διάκοσμος είχαν υποστεί φθορές από
τον χρόνο.
Έτσι , μετά από δύο χρόνια εντατικής δουλειάς, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και εμείς σήμερα τελούμε τα
θυρανοίξια του ναού με την υψηλή παρουσία του Πατριάρχή μας.
Να σημειώσουμε εδώ, ότι η Κοινότητα μας ανέλαβε εξ
ολοκλήρου και αποκλειστικά το κόστος του έργου, το
οποίο ανήλθε στις 800.000 Λίρες Τουρκίας και καλύφθηκε από ίδιους πόρους.
Ωστόσο οφείλουμε να πούμε πως ο δήμαρχος της περιοχής μας , του Σισλι, ο κ. Χαΐρι Ινονού , γνωρίζοντας
την ευαισθησία της Κοινότητος μας αλλά και την οικονομική αδυναμία που έχουμε την περίοδο αυτή, μας πρόσφερε τον γυάλινο εξωνάρθηκα του ναού, σε αντικατάσταση του παλαιότερου που ήταν από λαμαρίνα. Να αναφέρω εδώ πως ο εξωνάρθηκας δεν υπήρχε στα αρχικά σχέδια του ναού, αλλά προστέθηκε αργότερα ως προσκυνητάρι, για να ανάβουν ένα κερί οι επισκέπτες του νεκροταφείου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ο κυρίως ναός
είναι κλειστός. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κ. Ινονού για την προσφορά αυτή.
Πληροφορίες για τον ναό μας, και για το έργο της ανακαίνισής του υπάρχουν στο φυλλάδιο που θα έχετε ήδη στα
χέρια σας ή μπορείτε να προμηθευθείτε στην είσοδο. Το φυλλάδιο σύντομα θα το έχουμε και στα τουρκικά και τα
αγγλικά για να το παίρνουν όλοι οι επισκέπτες του κοιμητηρίου.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας πληροφορήσω για μία πολλή σημαντική εξέλιξη με προοπτική στο μέλλον, για το κοιμητήριό μας.
Το νεκροταφείο του Σισλί εντάχθηκε στην «Ένωση Σημαντικών Ευρωπαικών Κοιμητηρίων» (ΕΣΕΚ) - “The Association
of Significant Cemeteries in Europe (ASCE)” ,ένα Eυρωπαικό δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που έχουν
υπό την αιγίδα τους κοιμητήρια με ιστορικό ή καλλιτεχνικό ενδιαφέρον.
Η Ενωση είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με καθαρά παγκόσμιο χαρακτήρα και σκοπός της είναι:
Η ανάδειξη των Ευρωπαικών κοιμητηρίων σε ένα θεμελιώδες κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας.
Η γνωστοποίηση της «σημαντικότητας» των νεκροταφείων στους Ευρωπαίους πολίτες.
Η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών.
Η συνεργασία με σκοπό την προστασία, επισκευή, διαφύλαξη και συντήρηση των κοιμητηρίων.
Ο χαρακτηρισμός ενός Ευρωπαϊκού κοιμητηρίου ως “ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ” έχει μεγαλη σημασία για πολλούς λόγους Εκτός
από ότι τονίζει την σπουδαιότητα του κοιμητηρίου στους επισκέπτες του, αποκτώντας τον χαρακτηρισμό αυτό μπορεί το κοιμητήριο να έχει καλύτερη πρόσβαση στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς και στην ανεύρεση χρηματικών πηγών για έργα όπως αυτά που κάναμε εδώ στο Σισλί και άλλα. Επίσης , το κοιμητήριο μπορεί να
προβάλλεται μέσω των δικτύων επικοινωνίας του “ASCE.
Είναι τέλος σαφές πως η ένταξη του κοιμητηρίου σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό ισχυροποιεί τον χαρακτήρα του, το
ιδιοκτησιακό του καθεστώς , και ως εκ τούτου την σύνδεσή του με την κοινότητά μας και στο μέλλον.
Να πω στο σημείο αυτό πως η προσπάθεια αυτή έγινε με σε συνεργασία με τον κύριο Νίκο Μιχαηλίδη τον ευχαριστούμε και τον συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία του να μας φέρει σε επαφή.
Στο σημείο αυτό η Κοινότητα Σταυροδρομίου επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους όσοι με οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην σύλληψη, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου.

Ευχαριστίες επίσης οφείλουμε:
Στην κ. Έντα Ουγούρ (Eda Uğur) που ανέλαβε την αρχιτεκτονική μελέτη.
Στον κ. Νίκο Καλογερά, υπό την επίβλεψη του οποίου ομάδα ειδικών, τεχνικών και συντηρητών, εκτέλεσε την μελέτη.
Στον κύριο Σερβετ και την ομάδα του που εργάστηκαν επί
μήνες για την εξαιρετική αποκατάσταση των τοιχογραφιών,
όπως επίσης και την πίστωση πληρωμής που μας έκαναν.
Στους εργαζομένους και τους συνεργάτες της Κοινότητας για
την ακάματη συμπαράσταση σε ένα έργο που και οι ίδιοι
πίστεψαν και αγάπησαν και ιδιαιτέρως στον κ. Μανώλη Σεισόγλου και το προσωπικό του Κοιμητηρίου
Στην εταιρεία Ρεος για την βοήθειά της στην έκδοση άδειών
από τις αρχές, υπηρεσία την οποία μας προσέφερε χωρίς
αμοιβή.
Στον κύριο Κασιμ Ζοτο για την χορηγία κερασμάτων στην
σημερινή μας γιορτή.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε ακόμη θερμά:
Τον κ. Νίκο Μιχαηλίδη, τον άνθρωπο που οραματίστηκε το έργο αυτό και μοιράστηκε μαζί μας τον ενθουσιασμό
και την αγάπη του για τον κοιμητήριο του Σισλί.
Την ΟΙΟΜΚΩ, τον Πρόεδρο της κ. Νικόλαο Ουζούνογλου , αλλά και τα άλλα μέλη του ΔΣ, τους κυρίους Μιχάλη
Μαυρόπουλο, Νικόλαο Αναγνωστόπουλο, Δημήτρη Φραντζή, για την ποικίλη και σταθερή συμπαράσταση στο έργο
μας.
Τους ιερείς της Κοινότητάς μας, τους πατέρες Δημήτρη Μαγιόγλου και Φώτιο Ζωγραφίδη, για τον ζήλο και την αγάπη με την οποία περιέβαλαν το έργο.
Τον Αρχιερατικό Προϊστάμενο της περιφερείας μας, Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ. Γερμανό, τον ακούραστο συμπαραστάτη και σοφό σύμβουλο στο έργο μας στο Σταυροδρόμι.
Ευχαριστίες οφείλουμε επίσης στην ελληνική κυβέρνηση που στέκεται ποικιλοτρόπως συμπαραστάτης στην Ομογένεια και στο Πατριαρχείο μας και μας τιμά σήμερα δια της υψηλής παρουσίας του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Γιάννη Αμανατίδη
Τέλος, τις πλείστες ευχαριστίες οφείλουμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, σε εσάς , Παναγιώτατε,
που με την παρουσία και το ενεργό παράδειγμά σας, μας εμπνέετε, μας ενθαρρύνετε και ευλογείτε τα έργα μας.
Παναγιώτατε, είναι διπλή η χαρά μας για την παρουσία σας σήμερα εδώ και η γιορτή για όλους μας γίνεται διπλή,
αφού σήμερα ακριβώς συμπληρώνονται τα 26 χρόνια από την εκλογή σας ως Οικουμενικού Πατριάρχου και εισέρχεστε στο 27ο έτος της σπουδαίας Πατριαρχίας σας. Ευχόμαστε να είναι ακόμα πολλά και αγλαόκαρπα τα έτη σας.
Κυρίες και Κύριοι , σας ευχαριστούμε όλους για την σημερινή σας παρουσία στην μεγάλη αυτή μέρα για την Κοινότητα μας και την Ομογένεια.
Στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο θα δημοσιευτούν οι λόγοι της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Νίκ.
Μιχαηλίδη στην ίδια τελετή των Θυρανοιξίων.
Ενέργεια του Δ.Σ. προς τους Συλλόγους Συμβολαιογράφων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
για την μορφή πληρεξουσίων
Έχουμε ενημερωθεί από συμπολίτες μας, που δεν διαθέτουν την ιθαγένεια της Τουρκίας, ότι στην προσπάθεια
να διεκδικήσουν τις περιουσίες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα τα Δικαστήρια της Τουρκίας ζητούν τα πληρεξούσια
που χορηγούνται με συμβολαιογραφικές πράξεις να φέρουν φωτογραφίες τους για ταυτοποίηση τους. Για τον
σκοπό αυτό έχει σταλεί επιστολή στους δύο Συλλόγους. Παρακαλούνται οι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα αυτό να επικοινωνήσουν με την Οι.Ομ.Κω. (nnap@otenet.gr) .

Ξεκίνησε η Φωτογράφιση — Ψηφιοποίηση του Αρχείου Προσφυγικών Περιουσιών που
εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν οι Έλληνες σε όλες τις περιοχές της
Ανατολής — Ανατολικής Θράκης και Κωνσταντινούπολης
Μετά από τρίμηνη περίπου περίοδο προετοιμασίας και άριστης συνεργασίας της Διεύθυνσης των Γενικών Αρχείων του Κράτους, της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) και της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε.) και την έγκριση από την ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας, ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου η φωτογράφιση του Αρχείου που είχαμε αναφερθεί στα προηγούμενα Ενημερωτικά μας Δελτία. Πρόκειται για ένα αρχείο 3.000.000 χειρόγραφων σελίδων στις οποίες έχουν αποτυπωθεί με καλλιγραφικούς χαρακτήρες (ενδεικτικό της μόρφωσης του Ελληνισμού της καθ’ ημάς
Ανατολής) οι περιουσίες που εξαναγκάστηκαν να αφήσουν οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής. Στο σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί η τελευταία παράγραφος αναφέρει
ότι το έργο θα εκτελεστεί χωρίς την οικονομική επιβάρυνση της Πολιτείας αλλά και των δύο Ομοσπονδιών. Η αναγκαία συσκευή φωτογράφισης, που φαίνεται παράπλευρα, κατασκευάστηκε από Πανεπιστημιακό Εργαστήριο και παραχωρήθηκε δωρεάν. Το έργο της φωτογράφισης και της αποδελτίωσης εκτελείται από 8 εθελοντές των
δύο Ομοσπονδιών και οι οποίοι με την εντατική τους προσφορά εργασίας έχουν προχωρήσει στην φωτογράφιση σημαντικού αριθμού
Ελληνικών Κοινοτήτων της Ανατολής. Σε κάθε περίπτωση οι ανάγκες
του έργου κυρίως στον τομέα αποδελτίωσης είναι σημαντικές και
είναι ευπρόσδεκτοι πολλοί εθελοντές.
Δεν νομίζουμε ότι είναι αναγκαίο να αναφέρουμε την σημασία του
έργου από πολλές πλευρές. Σημειώνεται ότι η Οι.Ομ.Κω. την περίοδο 2011-2015 χάρη στην γενναιόδωρη προσφορά 15 εθελοντών του έχει φέρει με επιτυχία σε τέλος την ψηφιοποίηση ενός άλλου σημαντικού αρχείου της Δημογραφικής Απογραφής των Εξαιρούμενων της Ανταλλαγής των Πληθυσμών Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης γνωστών ως «Εταμπλί».

Δημιουργία Ομάδας Προφορικής Ιστορίας των Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω.
Η ομάδα Νέων Εθελοντών της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών προχώρησε στη δημιουργία Ομάδας Προφορικής Ιστορίας (ΟΠΙ.ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), με σκοπό την καταγραφή και δημιουργία αρχείου, με μαρτυρίες Κωνσταντινουπολιτών. Το αρχείο αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης κατά τον 20ο αιώνα, καθ' ό,τι αφενός δεν υπάρχει σήμερα
κάποιο αρχείο προφορικής μνήμης Κωνσταντινουπολιτών, αφετέρου με
την έλευση του χρόνου εκλείπουν οι μάρτυρες αυτής της ιστορικής περιόδου.
Για την δημιουργία της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας οργανώθηκε σεμινάριο τεσσάρων συνεδριών. Το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε
από 14 Οκτωβρίου έως 11 Νοεμβρίου 2017, συνδιοργανώθηκε με τον
Σύλλογο Ιμβρίων και ήταν ελεύθερο σε όποιον ήθελε να το παρακολουθήσει. Εκπαιδευτής του σεμιναρίου ήταν η κα Τασούλα Βερβενιώτη, η
οποία έχει βοηθήσει στην οργάνωση ανάλογων ομάδων και σε άλλους
χώρους. Συντονίστρια του σεμιναρίου εκ μέρους των Νέων Εθελοντών
της Οι.Ομ.Κω. ήταν η Μαριαρίνα Μπουκίου. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στην ΟΠΙ.ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ή για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να στείλουν μήνυμα στην ηλ. διεύθυνση ethelontesoiomko@gmail.com

2η Ημερίδα
«Κρίσιμα Ζητήματα του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης:
Προσπάθειες και τα Αποτελέσματα προηγούμενου Εξαμήνου»
Θεσσαλονίκη 18 Νοεμβρίου 2017
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στη συνέχεια της 1ης Ημερίδας που οργανώθηκε στην Αθήνα
29/4/2017 και είχε σκοπό την ανοικτή συζήτηση των κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, ανεξάρτητα που διαβιεί, αποφάσισε την οργάνωση της 2ης Ημερίδας το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στην Θεσσαλονίκη. Η επόμενη Ημερίδα προγραμματίζεται να γίνει στην Κωνσταντινούπολη σε περίπου 6 μήνες.
Το Πρόγραμμα Ημερίδας, καθώς επίσης και τα Πρακτικά της 1ης Ημερίδας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. : www.conpolis.eu
Ξεκίνησε η Προσπάθεια Συντήρησης του Μαυσωλείου του Χρηστάκη Ζωγράφου
Κατόπιν της υποβολής από την Οι.Ομ.Κω. με την αρωγή δύο
ΜΚΟ πρότασης προς την EUROPANOSTRA για την κήρυξη του
Μαυσωλείου του Χρηστάκη Ζωγράφου που βρίσκεται στο Α’
Κοιμητήριο Αθηνών υπήρξε η επιδιωκόμενη κινητικότητα για το
θέμα. Μετά από αίτημα της Οι.Ομ.Κω. το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της μη-Κερδοσκοπικής Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού στη συνεδρίαση της
5/10/2017 αποφάσισε να συνδράμει με την παροχή επιστημονικών συμβουλών στην προσπάθεια της διαμόρφωσης προγράμματος
συντήρησης
αυτού του μοναδικού στην
Ευρώπη μνημείου. Έχουν
ήδη πραγματοποιηθεί επιτόπιες επισκέψεις στο
Μαυσωλείο για την σχεδίαση των απαραιτήτων ενεργειών. Επίσης φορέας
της Ομογένειας έχει στείλει στην Οι.Ομ.Κω. σημαντική επιχορήγηση
για τους σκοπούς του έργου. Τα κύρια βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν είναι η σύνταξη της Μελέτης Συντήρησης και στη συνέχεια η κύρια φάση του έργου των εργασιών συντήρησης. Στην προσπάθεια αυτή συνδράμει ο συμπολίτης μας Νίκος Μιχαηλίδης που
έχει συμβάλει ουσιαστικά στην συντήρηση του Κοιμητηρίου Σισλί
(δείτε σχετικό άρθρο σ. 2-3).

Ομιλία του Δημοσιογράφου
Bruce Clark
Στην Ημερίδα της Οι.Ομ.Κω. στο Λονδίνο 7/9/2017
ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Η Ιστορική του πορεία τον 20ο και αρχές του 21ου αιώνα και η σημασία της επιβίωσης του ως ενός
παγκόσμιας σημασίας θρησκευτικού ιδρύματος
Η επιβίωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου πάνω από 17 αιώνες αποτελεί ένα θαύμα. Στην ανάδειξη της Α.Θ.Π.
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε μια παγκόσμια σεβάσμια
προσωπικότητα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, που του
προσέδωσε το προσωνύμιο του «πράσινου Πατριάρχη», υπάρχει επίσης
κάτι το θαυμαστό.
Μεταξύ των 269 προκατόχων του που υπηρέτησαν ως Αρχιεπίσκοποι
Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης, μόνο τρεις υπηρέτησαν πάνω από
25 έτη. Μεταξύ του 16ου και αρχές του 20ου αιώνα, 159 Πατριάρχες υπηρέτησαν τον Οικουμενικό Θρόνο και 105 από αυτούς εξαναγκάστηκαν
να παραιτηθούν κάτω από διάφορες συνθήκες αντιξοοτήτων.
Ίσως ο περισσότερο γνωστός μάρτυρας είναι ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος
Ε’ που απαγχονίστηκε στην πύλη του Πατριαρχείου την Κυριακή του Πάσχα του 1821 ως τιμωρία για την επανάσταση του ποιμνίου των Ρωμιών.
Επίσης πολλοί άλλοι Πατριάρχες είχαν δραματικό τέλος τον 17ο αιώνα. Ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης ενθρονίστηκε και εκθρονίστηκε έξι φορές πριν τον στραγγαλίσουν, ενώ ο διάδοχός του Κύριλλος Β΄
Κονταρής βασανίστηκε στην προσπάθεια να τον αναγκάσουν να εξισλαμιστεί και τελικά τον απαγχόνισαν.
Ο τωρινός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης έχει
βαθιά συνείδηση της ιστορικής του αποστολής. Όλοι οι προκάτοχοι του
ανακηρύχθηκαν στον πατριαρχικό θρόνο κάτω από ειδικές πολιτικές και
γεωπολιτικές συνθήκες και είχαν να αντιμετωπίσουν αυτές με δημιουργικότητα. Στην περίπτωση του σημερινού οικουμενικού πατριάρχη, που ενθρονίστηκε το 1991, οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Όμως υπήρχαν επίσης νέες ευκαιρίες.
Ας θυμηθούμε ορισμένα στιγμιότυπα από την Ιστορία του Πατριαρχείου τον 20ο αιώνα.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Λωζάνη τον Ιανουάριο του 1923 για το μέλλον της περιοχής, πολλοί
περίμεναν το Πατριαρχείο να διωχθεί από την πόλη που έδρευε. Όμως η Βρετανία, με την υποστήριξη του Αρχιεπισκόπου Κανταουρίας, υποστήριξε την παραμονή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Λόρδος Κουρζόν, ως Υπουργός
Εξωτερικών της Βρετανίας, τόνισε ότι θα είναι μια κηλίδα στην συνείδηση του Πολιτισμένου κόσμου αν το Πατριαρχείο εκδιωχνόταν. Τελικά συμφωνήθηκε το αρχαίο αυτό ίδρυμα να παραμείνει στην έδρα του, υπό την προϋπόθεση
η λειτουργία του να είναι μόνο θρησκευτική, και να μην έχει πολιτικές και διοικητικές ευθύνες. Πάντως ορισμένα
ερωτήματα έμειναν αναπάντητα. Διαδοχικές Κυβερνήσεις της Τουρκίας επέμειναν ότι ο ρόλος του Πατριαρχείου
περιορίζεται στην θρησκευτική ηγεσία του τοπικού ποιμνίου, αρνήθηκαν τον τίτλο του «οικουμενικού» που σημαίνει ότι έχει ευθύνες για τον ευρύτερο Κόσμο.
Λόγω των αναταραχών στη διάρκεια του 20ου αιώνα το τοπικό ποίμνιο μειώθηκε δραματικά. Ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος Στ’ έμεινε στον θρόνο 43 μέρες (μέχρι την 30 Ιανουαρίου 1925) όταν απελάθηκε από την Τουρκία με την
πρόφαση ότι υπαγόταν στην Ανταλλαγή πληθυσμών. Το γεγονός αυτό παραλίγο να προκαλέσει ένα νέο πόλεμο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος.
Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου οι αρχές της Τουρκίας επέβαλαν ένα σκληρό φόρο στις εθνικές
μειονότητες με βαριές συνέπειες σε αυτούς που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Επιστρατεύτηκαν επίσης όλοι οι
άνδρες 18-45 ετών των μειονοτήτων σε τάγματα εργασίας τον Μάιο του 1941 για 1,5 χρόνο.

Μετά ήλθε το Πογκρόμ του 1955, οπότε οργανωμένες ομάδες επιτέθηκαν κατά Ελληνικών συνοικιών, καταστρέφοντας καταστήματα, εκκλησίες και κοιμητήρια. Ακολούθησαν οι απελάσεις το 1964 των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων
την περίοδο των Ελληνο-Τουρκικών εντάσεων.
Ο αμέσως προηγούμενος του τωρινού, Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, ήταν ένας ήπιος και αφοσιωμένος
ιεράρχης του οποίου η θητεία σημαδεύτηκε από τραυματικά γεγονότα στην Τουρκία όπως το πραξικόπημα του
1980. Μόνο τα τελευταία χρόνια της θητείας του είχε κάπως την ελευθερία να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να πάρει
πρωτοβουλίες.
Κατάφερε να πετύχει δύο σημαντικές πρωτοβουλίες.
Το 1988 να ενθαρρύνει την πραγματοποίηση ενός σημαντικού συνεδρίου για την πίστη και το περιβάλλον
στην νήσο Πάτριου και το 1989 να ανακηρύξει την 1
Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το περιβάλλον.
Όταν ο τωρινός Πατριάρχης ενθρονίστηκε το 1991,
όντας ένας ιεράρχης με άριστη μόρφωση, πολύγλωσσος και με διπλωματικές ικανότητες σε ηλικία στις αρχές της πεντηκοετίας του, φαινόταν ως μια άριστη επιλογή. Όμως υπήρχαν πολλά μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα.
Νέες συγκρούσεις γεννιόταν στα Βαλκάνια. Νέα ρήγματα ανοιγόταν στην περιοχή, γεννιόταν νέα χάσματα
μεταξύ των Ορθόδοξων Χριστιανών και των γειτόνων
τους των Ρωμαιοκαθολικών και Μουσουλμάνων. Ένας πολύ γνωστός πολιτικός επιστήμων είχε προβλέψει
«σύγκρουση των πολιτισμών» με την θρησκεία να είναι η κυρία διχαστική γραμμή. Όταν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ενθρονίστηκε, ήταν φυσικό για αυτόν να ανακαλέσει τα λόγια του Αγίου Παύλου: η γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται (η δύναμη του Θεού γίνεται τέλεια στην αδυναμία μας).
Όμως, με την εστίαση στα προβλήματα κοινά σ’ όλη την ανθρωπότητα, και πάνω απ’ όλα για το περιβάλλον, ο Πατριάρχης επέτυχε να ανυψώσει το ηθικό κύρος του θρόνου που υπηρέτησε σε βαθμό που μόνο μπορούν να ονειρευτούν πολλοί Χριστιανοί Αρχιερείς.
Επανήλθε στις ρίζες της λέξης «Οικουμενικό» εστιάζοντας χωρίς επιδίωξη συμφέροντος στα προβλήματα όλης της
Οικουμένης, όλης της κατοικημένης γης. Το 2008, κατατάχθηκε από το περιοδικό ΤΙΜΕ μεταξύ των πλέον με επιρροή 100 προσωπικοτήτων του κόσμου.
Τούτο συνέβη όπως αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Κανταουρίας Dr. Rowan Willians γιατί ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης «μετέτρεψε τη σχετική εν δυνάμει αδυναμία της έδρας του σε δύναμη». Όπως προσθέτει ο Αγγλικανός ηγέτης, ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος «προβάλλοντας ένα καθαρό ηθικό και πνευματικό όραμα που περιβάλλεται από τη φροντίδα για το περιβάλλον».
Με το πνεύμα αυτό οργάνωσε οκτώ συμπόσια για τον υδάτινο κόσμο, με έμφαση τις λίμνες, ποταμούς και τις θάλασσες. Όλες αυτές οι συναντήσεις είχαν τη μορφή ταξιδιών με ένα ή πολλά πλοία διαμέσου οικολογικά ευαίσθητων υδάτινων ζωνών.
Το πρώτο συμπόσιο, το 1995, αποτελούταν από το ταξίδι του Πατριάρχη από την Κωνσταντινούπολη στην νήσο
Πάτμο. Ήταν μάλλον ένα επίσημο γεγονός, με τη συμμετοχή όχι μόνο υψηλόβαθμων θρησκευτικών προσωπικοτήτων, αλλά και κοσμικών προσωπικοτήτων όπως του περιβαλλοντολόγου τηλεόρασης David Bellamy και του Timothy
Wirth ως ειδικού του Λευκού Οίκου επί θεμάτων προβλημάτων μόλυνσης. Ήταν ένα καλό ξεκίνημα για την αντανάκλαση της λέξης «αποκάλυψη» στην σύγχρονη εποχή.
Από τη μια πλευρά ο σύγχρονος άνθρωπος ζει με την πιθανότητα μιας πραγματικής αποκάλυψης, είτε από τα πυρηνικά όπλα ή τη μόλυνση, σε βαθμό που οι προηγούμενες γενιές δεν φαντάζονταν. Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι οι Χριστιανοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το όραμα της αποκάλυψης ως δικαιολογία
να αγνοήσουν ή να καταχραστούν το φυσικό κόσμο.
Ακολούθησαν τέσσερα ακόμα ταξίδια που είχαν κοινό στοιχείο να είναι στα όρια του Ορθόδοξου κόσμου. Με άλλα
λόγια, συμπεριλάμβαναν όλες τις περιοχές όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι καλά εδραιωμένη, αλλά επίσης ζώνες
που σχετικά ήταν εκτός αυτής. Ήταν μιας μορφής αποστολή ή επαφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τους γείτονες της,
που πραγματοποιήθηκαν σ’ ένα πνεύμα αγάπης και όχι συνοριακών ή κοσμικών επιδιώξεων.

Το 1997, το ταξίδι στον Εύξεινο Πόντο, επικεντρώθηκε στο ζήτημα της
ρίψης χημικών αποβλήτων στην κλειστή αυτή θάλασσα από τα ποτάμια της Ευρώπης. Επίσης επισημάνθηκε ο φρικτός κίνδυνος η νεκρά
ζώνη στα μεγάλα βάθη του Εύξεινου πόντου να επεκταθεί στα μικρότερα βάθη.
Το 1999, το ταξίδι στον Δούναβη επισήμανε τα συντρίμμια που παρέμειναν στον ποταμό αυτό μετά από τον πόλεμο του Κοσόβου. Στην
διάρκεια ταξιδιού εντός της Σερβίας αναγκαστικά έπρεπε να γίνει αλλαγή πλοίου λόγω των συσσωρευμένων συντριμμιών. Το 2002, το
ταξίδι στις Αδριατικές ακτές είχε σκοπό να προσελκύσει το ενδιαφέρον για την τρομερή χημική μόλυνση σε ορισμένα λιμάνια της Αλβανίας όπως επίσης κοινή πολιτισμική κληρονομιά
στις παράλιες ζώνες.
Το 2003, το ταξίδι στην Βαλτική θάλασσα προέβαλε τα προβλήματα των κλειστών υδάτινων ζωνών που είναι φραγμένα με τρίμματα. Σε όλες αυτές τις περιοχές, τονίστηκε ότι το τέλος του κομμουνισμού και του ψυχρού πολέμου
φέρνει νέες ευκαιρίες, και νέες αναγκαιότητες, για την συνεργασία μεταξύ εθνών και πίστεων στην αντιμετώπιση
κοινών προκλήσεων.
Στη συνέχεια μετά από τρία χρόνια, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδειξε την μεγάλη τόλμη να μεταφέρει τα συμπόσια έξω από την «ήσυχη ζώνη» των Ευρωπαϊκών υδάτων σε περιοχές όπου η Ορθόδοξος Εκκλησία ήταν ελάχιστα
γνωστή.
Το 2006, με μια εξαιρετικά τολμηρή οργανωτική προσπάθεια, έλαβε χώρα το συμπόσιο κοντά στην πόλη Manaus της
Βραζιλίας στην καρδιά του Αμαζονίου δάσους βροχών. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ηγήθηκε ενός εντυπωσιακά
ευρύ και διακεκριμένου συνόλου αντιπροσώπων, συμπεριλαμβανομένων πολλών τοπικών αντιπροσώπων, στην καταγγελία των συμφορών από την παράνομη καταστροφή του δάσους.
Στο σημείο που συνενώνονται οι δύο μεγαλειώδεις ποταμοί και συγκροτούν τον Αμαζόνιο, ο Παναγιώτατος πραγματοποίησε την αρχαία Ορθόδοξη τελετή του Αγιασμού των υδάτων. Παρακολούθησε επίσης με σεβασμό την δική
τους τελετή ευλογίας των υδάτων που πραγματοποίησαν οι γηγενείς με προσοχή όμως και διακριτικά αποφεύγοντας οποιαδήποτε «ανάμιξη» ή θρησκευτικό συγκρητισμό.
Τα νέα αυτά των τελετών μεταδόθηκαν σε δεκάδες εκατομμύρια πολίτες της Βραζιλίας διαμέσου τηλεοπτικών εκπομπών και ανταποκρίσεων από εφημερίδες. Για πρώτη φορά στην χώρα αυτή, καθιερώθηκε με τον πλέον επίσημο
τρόπο ότι η μέριμνα για την δημιουργία πρέπει να είναι απόλυτα συνυφασμένη με την οργανωμένη Χριστιανοσύνη.
Αυτό στην συνέχεια επηρέασε την οργάνωση το 2007 από τους Ρωμαιοκαθολικούς Επισκόπους της Νότιας Αμερικής
μιας κομβικής συγκέντρωσης, συμπεριλαμβανομένου του επόμενου Πάπα Φραγκίσκου, του οποίου «η πράσινη εγκύκλιος» πολλές φορές κάνει αναφορά στην επιρροή της Ορθόδοξης Χριστιανικής σκέψης.
Στην συνέχεια το 2007, οργανώθηκε συμπόσιο που περιείχε ταξίδι μέχρι την δυτική ακτή της Γροιλανδίας, όπου οι
συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να δουν τους παγετώνες που λειώνουν και να ακούσουν τις αναφορές των Ινουϊτών κατοίκων το πώς εξαφανίζονται τα πεδία που κυνηγούσαν λόγω των περιβαλλοντολογικών αλλαγών.
Το ταξίδι αυτό ολοκληρώθηκε από κάποιες πολύ συγκινητικές στιγμές. Στο νοτιότερο άκρο της Γροιλανδίας οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την Χριστιανική εκκλησία που είχε κτιστεί 1000 χρόνια πριν και πρόσφατα ανακαινίσθηκε
σε ένα μικρό ξύλινο αντίγραφο. Με εμφανή την συγκίνηση του ο Πατριάρχης έψαλε το τροπάριο της Πεντηκοστής
καθώς έφθανε σε αυτόν τρόπο με ακτινοβολία ιεροσύνης.
Ένας τοπικός ηγέτης των Ινουϊτών που ήταν το πρεσβύτερο μέλος της Δανικής Λουθηρανικής εκκλησίας μίλησε πολύ θερμά στην τοπική γλώσσα, που μεταφράστηκε με κόπο από την κόρη του στα Αγγλικά. Τα μάτια δάκρυσαν όταν
απέδιδε τα λόγια του πατέρα της, από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο: «λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Πολλοί θα
έλθουν από την ανατολή και την δύση και θα πάρουν θέση στο γιορτινό τραπέζι με τον Αβραάμ με τον Ιάκωβο στην
βασιλεία των ουρανών).
Μετά από αυτά τα εξαιρετικά και ιστορικά ταξίδια, υπήρχε στην σκέψη όλων των οργανωτών το ανοικτό ερώτημα,
τι πρέπει να ακολουθήσει παραπέρα. Όπως και έγινε υπήρχε ένα ακόμα τελευταίο μεγάλο συνέδριο να γίνει αυτό
της Νέας Ορλεάνης το 2009. Από τότε, ο Πατριάρχης συνέχισε τις περιβαλλοντολογικές δραστηριότητες και με
άλλους τρόπους όπως: την εκφώνηση σημαντικών λόγων, με την ηθική του υποστήριξη στους ηγέτες του κόσμου
όπως του Προέδρου Francois Hollande και την οργάνωση συναντήσεων στην Κωνσταντινούπολη. Όταν μιλάει στους
επισκέπτες του για το περιβάλλον, δεν ξεχνάει να αναφερθεί στα οικεία του νησιά: το πανέμορφο νησί που

γεννήθηκε την Ίμβρο, την νήσο Χάλκη και άλλους τόπους της χώρας του συμπεριλαμβανομένης και της Καππαδοκίας.
Στο συμπόσιο του 2009 στη Νέα Ορλεάνη ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρέθηκε ενώπιον ορισμένων δύσκολων διπλωματικών και ανθρωπιστικών δυσκολιών. Επισκέφθηκε μια πόλη που είχε τραυματιστεί βαριά από τον τυφώνα
Κατερίνα. Πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι τράβηξαν την προσοχή του, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της πόλης
και των κρατικών αρχών, των τοπικών Ελληνοαμερικανών και των περιβαλλοντικών ομάδων που διαμαρτυρόταν
για την μολυσμένη κατάσταση της υδροδότησης. Αντιμετώπισε αυτές τις προκλήσεις με χαρακτηριστική λεπτότητα
και έπεισε τους ανθρώπους της πόλης για την πραγματική δική του ανησυχία για την δυσχερή κατάσταση που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι.
Λίγους μόνο μήνες μετά από αυτό το συμπόσιο κατέστη σαφές ότι ο Πατριάρχης ήταν προφητικός, από πολλές
πλευρές, φιλοξενώντας το τελικό μεγάλο συμπόσιο του στη Νέα Ορλεάνη. Τον Απρίλιο του 2010 σημειώθηκε τρομερή πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού, δημιουργώντας μια πρωτοφανή περιβαλλοντική καταστροφή. Οι προειδοποιήσεις του Πατριάρχη για την ανάγκη εξισορρόπησης της οικονομικής ανάπτυξης με την ανάγκη της μέριμνας
για τη δημιουργία και για όλες τις μορφές ζωής, εμφανίστηκαν στην πράξη με καταστροφικό τρόπο.
Ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ήταν κοινά για όλες τις συγκεντρώσεις του Πατριάρχη για τα ύδατα. Χωρίς
να υποχωρεί στις αρχές του ως ορθόδοξος χριστιανός, ο Παναγιώτατος έχει συναντήσει σε όλα τα λιμάνια που επισκέφθηκε όλους τους εντόπιους κατοίκους με πνεύμα ευγένειας και σεβασμού. Είτε μιλάει σε προέδρους, βασιλείς
ή σε απλούς ανθρώπους, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει ένα χάρισμα για την καθιέρωση ανθρώπινων σχέσεων και την ενθάρρυνση των συνομιλητών του. Με τα λόγια του, τις πράξεις και τα ταξίδια του, ο Πατριάρχης διακήρυξε ασταμάτητα το μήνυμα ότι «είμαστε όλοι στην ίδια λέμβο».
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης
καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για έκτη κατά σειρά χρονιά, έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών (μερική οικονομική ενίσχυση ή/και πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) για την υποστήριξη της προετοιμασίας στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Ελλάδα, σε μαθητές των 2 τελευταίων τάξεων του
λυκείου που κατάγονται αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας
υπόψη τις σχολικές επιδόσεις, τον βαθμό ανάγκης υποστήριξης και τις συνεντεύξεις/γραπτές εξετάσεις που θα
πραγματοποιηθούν.
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος. Οι τελειόφοιτοι
μαθήτριες/τές που έλαβαν πέρσι υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα.
Η προθεσμία υποβολής είναι η 17/11/2017. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με
email: nnap@otenet.gr.
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Email:
Διεύθυνση οικίας:
Λύκειο φοίτησης:
Ποιοί γονείς κατάγονται από την Κων/λη:
Επιστήμη και οι λόγοι που επιθυμεί να σπουδάσει :
Βαθμοί στα μαθήματα του προηγούμενου έτους (παρακαλούμε την υποβολή των βαθμών με πιστοποιητικό του
σχολείου για το προηγούμενο έτος σπουδών):
Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης:
Έχετε υποβάλει πέρσι αίτηση για το ίδιο πρόγραμμα :

Ναι

Όχι

Παρουσίαση του Έργου του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ίμβρου από τον απερχόμενο
Προέδρου του κ. Λάκη Βίγκα στην Ίμβρο
(28/10/2017)
Κύριε πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης,
Φίλες και φίλοι,
Με απερίγραπτη χαρά και ικανοποίηση βρίσκομαι σήμερα
ενώπιόν σας ως πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ., για να αξιολογήσουμε όλοι μαζί τα τρία έτη που μας πέρασαν από την
προηγούμενη εκλογοαπολογιστική συνέλευσή μας, να δρομολογήσουμε την πορεία και τη στρατηγική των επόμενων
χρόνων και να εκλέξουμε τη
νέα μας διοίκηση, η οποία θα περάσει στο τιμόνι του Εκπαιδευτικού & Μορφωτικού
Συνδέσμου Ίμβρου (ΕΠΣΙ).
Όταν επισκέφτηκα για πρώτη φορά την Ίμβρο, πριν από 30 χρόνια και για ελάχιστες ημέρες, είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου να μην επιστρέψω ποτέ! Θλιβερές εικόνες στο Σχοινούδι, μοναξιά στα Αγρίδια, ερειπωμένο το Γλυκύ και απελπισμένο το
βλέμμα των ηλικιωμένων. Αυτή ήταν η Ίμβρος.
Κι όμως! Ο χρόνος μάς ωριμάζει, οι πολιτικές εξελίξεις μάς προκαλούν, καθώς και
άνθρωποι σαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας και τόσους άλλους μαχητικούς Ιμβρίους μάς εμπνέουν στον αγώνα ενός νέου στόχου, μιας νέας ιστορίας, μιας πορείας με πάθος και αντοχές, ξεπερνώντας τις δυνατότητές μας, καταπολεμώντας τους
φραγμούς της Ιστορίας και των προκαταλήψεων.
Η Ιμβρος, σήμερα, μας καλεί να την επισκεφτούμε με αμβλυμένα πάθη και λιγότερους μύθους.
Αυτό ακριβώς υπηρετεί και ο ΕΠΣΙ, που ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό να αναγεννήσει την Παιδεία, να δημιουργήσει θεσμούς, να αναπτύξει τον ελληνικό πολιτισμό,
να συμβάλλει στην πρόοδο και την ευημερία του τόπου, να δημιουργήσει θέσεις
εργασίας, να γεφυρώσει το κοινωνικό χάσμα με διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, να ανακαλύψει τις δυνάμεις
της ίδιας της κοινωνίας ώστε μακροπρόθεσμα να είναι η κοινότητα ανεξάρτητη οικονομικά, βιώσιμη και δημιουργική.
Όσο και να φαίνονται μεγαλόπνοα και ίσως υπερβολικά όλα αυτά για μία κοινωνία που υπέφερε συστηματικά από
το 1960, όσο και να μας θεώρησαν αιθεροβάμονες ή ανεδαφικούς, πιστεύω ότι σήμερα θα πρέπει να αναγνωρίσουν, όσοι είχαν τις καχυποψίες τους (που ίσως εν μέρει είχαν δίκιο), ότι όλοι μαζί προχωρήσαμε, κοπιάσαμε, οικοδομήσαμε και συνεχίζουμε να έχουμε στόχους και οράματα.
Δεν ήταν αλλά ούτε είναι εύκολο να κρατάς εδραία την πίστη σου και να κυνηγάς μία υπόθεση που την θεωρούσαν
όλοι χαμένη. Αρκετοί πολιτικοί, διπλωμάτες, κληρικοί, γραφειοκράτες, Ίμβριοι και συνυπήκοοί μας είχαν τις αμφισβητήσεις και τους ενδοιασμούς τους. Κι όμως, ένας μικρός πυρήνας ανθρώπων, με την έμπνευση και στήριξη του
Πατριάρχη μας, έπεισε τους πάντες για το δίκαιο και για την αναγνώριση του ιμβριακού ζητήματος. Ένα δίκαιο που
αναζητά μέλλον, αισιοδοξία, δημιουργία, συνύπαρξη, σεβασμό και ισοπολιτεία.
Σήμερα η τοπική κοινότητά μας αριθμεί πάνω από 500 κατοίκους. Έχει σχολεία, νηπιαγωγείο, συλλόγους, συσσίτιο,
κέντρο αθλητισμού, και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και άλλες καλές εξελίξεις.
Έχουμε περισσότερη περιουσία τόσο κοινοτική όσο και ιδιωτική σε σχέση με πριν από 10-15 χρόνια.
Διαθέτουμε τα εκπαιδευτήριά μας, στα οποία φοιτούν 38 παιδιά, με διευθυντές, δασκάλους, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό.
Οι Ίμβριοι άρχισαν να μας εμπιστεύονται δίνοντάς μας σημαντικές δωρεές, είτε χρηματικές είτε από το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων τους.
Η τουρκική κοινή γνώμη, τα ΜΜΕ και οι κρατικοί φορείς, έως τώρα, σε όλες μας τις προσπάθειες μάς στηρίζουν.
Όπως ακριβώς έπραξαν και πράττουν οι ελληνικές κρατικές υπηρεσίες των Υπουργείων Εξωτερικών και Παιδείας, το
Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Πόλη, Έλληνες επιχειρηματίες και Σωματεία, που πάντα ήταν
και είναι αρωγοί στις προσπάθειές μας.

Οι κοινότητες της Κωνσταντινούπολης, η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η Μονή Βατοπεδίου, Αρχιερείς του Πατριαρχείου
μάς στηρίζουν, και ο καθένας με τις δυνατότητές του.
Η Turkcell με την ιστορική της κίνηση και την τεράστια χορηγία έδωσε ώθηση στην ύπαρξη ποιοτικής και σύγχρονης
εκπαίδευσης στο σχολείο μας.
Στις 29 Οκτωβρίου ξεκινά μία νέα περίοδος στη
διοίκηση του πιο σημαντικού Συνδέσμου της Ομογένειάς μας στην Τουρκία. Είναι μία περίοδος εδραίωσης κι εμβάθυνσης των όσων κατακτήσαμε,
και συνάμα μία περίοδος ανάπτυξης επαγγελματικών επενδύσεων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων ελληνικής γλώσσας, κατασκευής υποδομών για τη φιλοξενία νέων Ιμβρίων
(κι όχι μόνο) και φοιτητών Erasmus. Είναι μία περίοδος κατά τη οποία πρέπει να δώσουμε έμφαση
και στην κοινωνική πρόνοια, όπως π.χ. στη δημιουργία ενός οίκου ευγηρίας, με απώτερο στόχο
το ρίζωμα και την αυτονόμηση της κοινότητας στο
νησί.
Φίλες και φίλοι,
Στην επταετία της συστηματικής μας παρουσίας και ενασχόλησης με τα θέματα της Ίμβρου, προσωπικά αισθάνομαι ευεργετημένος από την Ιστορία και τους ανθρώπους που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια.
Η Ιμβρος μού έδωσε την ευκαιρία να την ανακαλύψω, να τη νιώσω, να την πονέσω και να την αγαπήσω.
Μαζί με την Ίμβρο αγάπησα κι εσάς, καθώς εισέπραξα και τη δική σας αγάπη και υποστήριξη. Κωνσταντινούπολη,
Άγκυρα, Τσανάκαλε, Αθήνα. Ταξιδέψαμε, συνεργαστήκαμε, συνδιαλεχθήκαμε, εκπροσωπήσαμε, διαπραγματευθήκαμε με πολιτικούς, διπλωμάτες, με ανθρώπους της πολιτείας αλλά και με τους άρχοντες και τους πολίτες του νησιού.
Άλλοτε ήρθαμε να συνοδέψουμε έναν γενικό γραμματέα υπουργείου, άλλοτε κάποιον βουλευτή, άλλοτε να πραγματοποιήσουμε μια έκθεση κι άλλοτε για να παραστούμε σε εγκαίνια.
Χαρά σε εσάς κ εμάς που ταχθήκαμε να οικοδομήσουμε μία νέα Ίμβρο.
Αυτό το μήνυμά μας πρέπει να το γνωρίζουν άπαντες και να στηρίζουν τις πρωτοβουλίες της εδώ κοινωνίας.
Κλείνοντας την ομιλία μου, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επαινέσω και να ευχαριστήσω το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των σχολείων, τους ανθρώπους του Συνδέσμου και τους καθηγητές των τουρκικών μαθημάτων
και τους υποδιευθυντές των σχολείων για την κατανόηση, την άριστη συνεργασία και την εποικοδομητική διάθεση.
Ευχαριστίες θερμές, επίσης, στους Συλλόγους Ιμβρίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που πάντοτε ανταποκρίνονταν στα
διάφορα αιτήματά μας.
Σήμερα, θα παραδώσω τη σκυτάλη του ΕΠΣΙ σε άλλον καπετάνιο ή άλλη καπετάνισσα, και θέλω να εκφράσω προσωπικά αλλά κι εκ μέρους των μελών του Δ.Σ. τις ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη σας.
Παραδίδουμε, αποχωρούμε από τις θέσεις μας, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν φεύγουμε, δεν εγκαταλείπουμε την Ίμβρο. Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας, θα σας στηρίζουμε και θα σας βοηθούμε.
Σε εμάς έλαχε ο κλήρος για να ανοίξουμε τον δρόμο για το μέλλον του ελληνισμού στην Ίμβρο. Σειρά σας είναι αυτόν τον δρόμο να τον πλατύνετε, να τον επεκτείνετε και να τον στεριώσετε.
Σας ευχαριστώ όλες κι όλους!

www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr.



Η Εθελοντική Αποστολή για την Αποτύπωση Ακινήτων της Κοινότητας ν. Χάλκης Κωνσταντινουπόλεως
Αντρέα Μεταξά, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ΕΜΠ
Το έργο που προσφέρθηκε στη Χάλκη την περίοδο 3 - 22 Αυγούστου 2017 ήταν η αποτύπωση και τεκμηρίωση μιας
διόροφης κατοικίας στην οδό Bahriyeli Şükrü Bey 2, που ανήκει στην ελληνική κοινότητα.
Το κτίριο είναι χαρακτηριστική Κωνσταντινουπολίτικη αστική κατοικία των τελών του 19ου αι., σχεδόν αποκλειστικά
ξύλινη κατασκευή, με χαγιάτια στον όροφο, μικρό ημιυπόγειο και αποθήκες. Ενώ αρχικά ήταν μία κατοικία, γύρω
στα μέσα του 20ού αι. χωρίστηκε σε δύο διαμερίσματα, ένα σε κάθε όροφο, εκ των οποίων το ισόγειο κατοικείται. Η
μετατροπή αυτή έχει αλλοιώσει έντονα τη δομή του κτιρίου και πιθανόν έχει επιβαρύνει τη στατική του επάρκεια. Η
κατάσταση διατήρησης κρίνεται μέτρια προς κακή. Κυριότερα προβλήματα είναι η έκθεση στις καιρικές συνθήκες
λόγω κατάρρευσης τμήματος της στέγης και η αποδιοργάνωση τμήματος της φέρουσας κατασκευής του ισογείου
λόγω σήψης και πιθανόν ελλιπούς θεμελίωσης. Η κατοικία είναι
απλή στις διακοσμήσεις τις, έχει ωστόσο αξιόλογες κατασκευαστικές λύσεις.
Η κατοικία τεκμηριώθηκε φωτογραφικά, ανά όροφο και χώρο,
σύμφωνα με την δόκιμη μεθοδολογία. Αποτυπώθηκε με την παραδοσιακή μέθοδο, δηλαδή με παραγωγή σκαριφημάτων και
την αναγραφή των διαστάσεων σε σκαριφήματα τριών κατόψεων, τριών όψεων, και πέντε τομών. Οι μετρήσεις έγιναν ώστε να
δημιουργείται τριγωνισμός, με μετροταινίες διαφόρων τύπων.
Οι μετρήσεις του ύψους έγιναν με τη βοήθεια οριζοντίων επιπέδων.
Η συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες ήταν άριστη από
κάθε άποψη. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης παρείχε άριστη φιλοξενία και ελαστικότητα στο ωράριο, σημαντικό στοιχείο ώστε
να καταρτιστεί το ημερήσιο πρόγραμμα. Οι υπεύθυνες της ελληνικής κοινότητας, κυρίες Καίτη Πρόκου και Ολυμπία
Κερσένογλου παρείχαν κάθε δυνατή
διευκόλυνση. Συγκεκριμένα, παρείχαν απεριόριστη πρόσβαση στην κατοικία, όργανα μέτρησης που δεν ήταν δυνατό να μεταφερθούν από την Αθήνα, (με την φροντίδα του κ. Ουζούνογλου), και οικονομική κάλυψη στις αγορές που
χρειάστηκαν. Ο ψάλτης του Αγ. Νικολάου Χάλκης, Κώστας Κλαρούδας είχε την ευγενική καλοσύνη να με οδηγήσει
στα καταστήματα της Πόλης για αγορές σχετικές με την εργασία. Χωρίς τα παραπάνω δε θα γινόταν δυνατή η εκτέλεση της εργασίας σε αυτό το χρονικό διάστημα, κι ακόμη η αποτύπωση δεν θα ήταν τόσο ακριβής. Επίσης οι κυρίες
Πρόκου και Κερσένογλου έδειξαν μεγάλη κατανόηση στις δυσκολίες και ήταν απολύτως συνεργάσιμες. Και από αυτή τη θέση, τις ευχαριστώ. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η πολύτιμη συνεργασία της οικογένειας Γκαζάν,
που κατοικεί στο ισόγειο της κατοικίας, οι οποίοι άνοιξαν το σπίτι, καθ’ υπόδειξη των κυριών Πρόκου και Κερσένογλου, διαφώτισαν σχετικά με λεπτομέρειες, και ανέχτηκαν την παρουσία του αρχιτέκτονα ακόμη και σε ώρες κοινής
ησυχίας, ή σε ώρες που δεν βρίσκονταν καν στο σπίτι.
Η δυσκολία του εγχειρήματος ήταν ότι τελικά στη συγκεκριμένη εργασία ήμουν μόνος μου, αν και αναμένονταν δυο
μηχανικοί ακόμη. Αυτό παράτεινε το χρόνο εργασίας κατά δέκα μέρες. Σαν αποτέλεσμα, ενώ ολοκληρώθηκε το κύριο 80% της εργασίας, ώστε να κλείσει η αποτύπωση, έμεινε ένα 20% το οποίο είναι πιθανότατα απαραίτητο για την
έκδοση άδειας αποκατάστασης· πάντως απολύτως αναγκαίο για την σωστή αποκατάσταση της κατοικίας. Αν την
εργασία αναλάμβαναν τρεις μηχανικοί, δέκα μέρες θα ήταν αρκετές για την ολοκλήρωση της εργασίας. Ευχαριστώ
θερμά από αυτή τη θέση τις δεσποινίδες Άννη Ιωαννίδου και Θάλεια Γκραικού, που εθελοντικά με βοήθησαν στην
εκτέλεση των μετρήσεων και το πέρασμα των οριζοντίων επιπέδων, σε επιβάρυνση του δικού τους έργου στη Χάλκη.
Χωρίς τη βοήθειά τους θα ήταν αδύνατον να μετρηθεί το κτίριο. Επίσης ευχαριστώ τον π. Καισάριο Χρόνη από τη
Θεολογική Σχολή, για την κατανόηση της δυσκολίας και την άδεια που έδωσε στην διδα Γκραικού.
Παρά τις δυσκολίες, η πορεία της εργασίας κρίνεται απολύτως ικανοποιητική. Η δουλειά που έγινε ολοκλήρωσε το
πιο εκτεταμένο και ουσιαστικό μέρος της αποτύπωσης, ώστε τα τελικά σχέδια να παραχθούν με ασφάλεια και ακρίβεια. Οι συλλεχθείσες πληροφορίες επιτρέπουν μια σαφή εκτίμηση για την έκθεση παθολογίας του κτιρίου. Στο μέρος αυτό δεν υπάρχουν παραλείψεις, και τα σχέδια θα είναι έτοιμα περίπου στην αρχή της άνοιξης του 2018.

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.

