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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω. εύχεται το Νέο Έτος να φέρει σε όλη
την Οικουμένη ειρήνη και ελπίδα και σε όλους τους αναγνώστες
του υγεία, ευτυχία και ευημερία.
Διεθνές Συνέδριο
«Οι απελάσεις των Ρωμιών της Πόλης το 1964:

Ορόσημο για την ομογενοποίηση της κοινωνίας στην Τουρκία»
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015—ώρες 10.00-14.00
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων-Ακαδημίας 50 - Αθήνα 10679
Συνδιοργάνωση : Οι.Ομ.Κω - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Bilgi
Το Πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα
ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΟ και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΜΗΝΑ ΤΣΙΤΣΑΚΟ
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) και η Αδελφότητα Μέγα Ρεύματος
Βοσπόρου «ο Ταξιάρχης» (Αδ.Με.Ρε.) ανακοινώνει την πραγματοποίηση Θρησκευτικού Μνημόσυνου με
την συμπλήρωση ενός έτους από την αδόκητη εκδημία του Μηνά Τσιτσάκου, Γεν. Γραμματέα Αντιπροέδρου για πολλά χρόνια της Οι.Ομ.Κω. και Προέδρου της Αδελφότητας Αδ.Με.Ρε. επί σειρά
ετών, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015 ώρα 9.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων.
Θα ακολουθήσει στις 10.30 π.μ. Πνευματικό Μνημόσυνο στο Πνευματικό
Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δ. Σούτσου 46.

Απογραφή Κωνσταντινουπολιτών
Η απογραφή των Κωνσταντινουπολιτών συνεχίζεται. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν
το σχετικό έντυπο επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. www.conpolis.eu . Επίσης το έντυπο
μπορεί να σας σταλεί ηλεκτρονικά στέλνοντας μήνυμα στην διεύθυνση nnap@otenet.gr

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης άναψε το κερί της ελπίδας και της προσμονής
στον Άγιο Ιωάννη της συνοικίας Γαλατά
Το πρωί της εορτής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσήλθε και προσκύνησε στο ευρισκόμενο υπό κατάληψη των Ευθυμικών Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου των Χίων, προσευχόμενος για την ευόδωση των προσπαθειών για την γρήγορη απόδοση στο νόμιμο δικαιούχο του ιστορικού Ιερού Ναού στην Ρωμιοσύνη. Επίσης προσευχήθηκε για την ανάπαυση των ψυχών
των Κτητόρων και των υπηρετησάντων κληρικών και λαϊκών στελεχών του Ιερού Ναού.
Ο Αγιος Ιωάννης των Χίων είχε καταληφθεί δια της βίας από τον
αλήστου μνήμης Ευθύμ Καραχισαρίδη-Ερένερολ τις μαύρες μέρες του 1964 μαζί με τον Άγιο Νικόλαο της ίδιας συνοικίας. Τον
Ιερό Ναό του Αγ. Ιωάννη των Χίων τα τελευταία χρόνια έχει ενοικιάσει η Συροϊακωβίτικη Κοινότητα της Πόλης από τους παράνομους καταληψίες των τριών Ελληνορθόδοξων Ναών του Γαλατά.
Ο Ιερός Ναός του Χριστού που είχε επιστραφεί στην Ρωμαίικη Κοινότητα αλλά απαλλοτριώθηκε και κατεδαφίστηκε το 1958 κατά την διάνοιξη της Λεωφόρου Γαλατά. Ωστόσο η σχετική αποζημίωση δόθηκε στον Ευθύμ. Την απαίτηση της επιστροφής των παράνομα κατασχεθέντων 3 Ιερών Ναών, μαζί με τα ακίνητα τους στην Ρωμαίικη Κοινότητα, θέτει σε συνεχή βάση η Οι.Ομ.Κω. προς την Τουρκική Κυβέρνηση και παράλληλα ενώπιον των διεθνών οργανισμών.

Πρόσκληση για την Υποστήριξη της Δημιουργίας Τράπεζας Αίματος Κωνσταντινουπολιτών
Παρακαλούνται όλοι όσοι μπορούν να δώσουν εθελοντικά αίμα, όντας ήδη εθελοντές ή να γίνουν, να
δηλώσουν κατά την αιμοδοσία ότι αυτή αποτελεί συμβολή στην δημιουργία Τράπεζας Αίματος
Κωνσταντινουπολιτών υπό την αιγίδα της Οι.Ομ.Κω. Για ερωτήματα παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση: nnap@otenet.gr

Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω. για βελτίωση των Διαδικασιών Έκδοσης των Νέου Τύπου Δελτίων Άδειας Παραμονής
και Ειδικού Δελτίου για τους Ομογενείς σε Κωνσταντινουπολίτες
Η Οι.Ομ.Κω. έχοντας γίνει αποδέκτης διαφόρων παρατηρήσεων για τις διαδικασίες χορήγησης νέου τύπου δελτίων
ταυτοτήτων από Κέντρα Αλλοδαπών της Επικράτειας, έστειλε στις 21/12/2014 επιστολή προς το Υπ. Δημοσίας Τάξεως
ζητώντας την εξέταση των ακολούθων θεμάτων:

Κατά την ανανέωση των αδειών παραμονής, ορισμένες φορές, ζητείται στους διαβιούντες στην Ελλάδα για πολλές
δεκαετίες, να μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη και να αποταθούν στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος. Η σχετική Κοινή
Υπουργική Απόφαση δεν προβλέπει μια τέτοια διαδικασία.

Η πλειοψηφία των αιτούντων είναι Κωνσταντινουπολίτες που η Ελληνική τους καταγωγή έχει καταγραφεί από τα Κέντρα
Αλλοδαπών βάση των πιστοποιητικών Βάπτισης ή άλλων πιστοποιητικών εκκλησιαστικών αρχών κατά την έκδοση πρώτη
φορά των αδειών παραμονής τους. Η Ελληνική καταγωγή κάθε ενδιαφερόμενου είναι καταχωρημένη στους
προσωπικούς τους φακέλους στα Κέντρα Αλλοδαπών. Με βάση αυτή την διαπίστωση, στα Δελτία Ταυτοτήτων Αλλοδαπών
καταγραφόταν η Ελληνική καταγωγή, παράλληλα με την αναγραφή της ιθαγένειας της Τουρκίας. Επομένως το δεδομένο
αυτό πιστεύουμε πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να μην ζητούνται νέα πιστοποιητικά.
Τις τελευταίες μέρες πληροφορούμαστε ότι τα περισσότερα προβλήματα έχουν λυθεί. Μάλιστα οι αρμόδιες αρχές μας
παρακάλεσαν να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους ότι σε περίπτωση δυσκολιών μετάβασης ενδιαφερομένων (π.χ.
υπερηλίκων) θα υπάρξει μέριμνα οι διαδικασίες να γίνουν με την αποστολή αξιωματικών στις οικίες των ενδιαφερομένων.

Ενέργειες Υποστήριξης της Παιδείας της Οι.Ομ.Κω.

Συνεχίζοντας τις ενέργειες υποστήριξης της Ομογενειακής Παιδείας το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. έχει προβεί στις εξής
ενέργειες:

Αποστολή των ειδικών Δρ. Άννα Χατζηπαναγιωτίδου και Επ.Καθ. Μαρίας Ιωαννίδου για θέματα
διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας.

Απόκτηση σύγχρονου ειδικού υπολογιστικού εξοπλισμού για την υποστήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης
που έχει αναπτυχθεί από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) Κρήτης.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης
καταγωγής.

Επιστροφή του ακινήτου του Μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχη Μάξιμου Ε’ στο Φαναράκι της
Χαλκηδόνας μετά από απόφαση του Γιαργκιτάϊ
Στις 18/12/2014 ανακοινώθηκε η απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Τουρκίας (Γιαργκιταϊ)
για την επιστροφή της ιδιοκτησίας στους κληρονόμους του οικοπέδου που υπήρχε η κατοικία του μακαριστού
Οικουμενικού Πατριάρχη Μάξιμου Ε’, στο Φαναράκι της Χαλκηδόνας.
Στην σχετική ειδησιογραφία αναφέρεται ότι η κατάσχεση από το Κράτος της περιουσίας έγινε με το μυστικό
διάταγμα του 1964 που εκδόθηκε κατά την κορύφωση των διωγμών κατά της Ρωμιοσύνης με τις Απελάσεις.
Αναφέρονται στα δημοσιεύματα ότι το Διάταγμα του 1964 αποσκοπούσε στον περιορισμό των δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας των μελών της Ρωμαίικης μειονότητας. Η ιδιοκτησία αφού κατασχέθηκε από το Τουρκικό Κράτος,
κατεδαφίστηκε η κατοικία και επί του οικοπέδου κτίστηκε το τέμενος του Φενερμπαχτσέ. Η απόφαση του Γιαργκιτάϊ ορίζει ότι η ιδιοκτησία του οικοπέδου πρέπει να εγγραφεί στο όνομα του νόμιμου κληρονόμου κ. Σταμάτη Παπαμανωλάκη ο οποίος, σύμφωνα πάντα με τα σχετικά δημοσιεύματα, δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση για
την παραμονή του τεμένους αλλά θα διεκδικήσει την αποζημίωση της ιδιοκτησίας από το Κράτος.
Έχει σημασία και πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι το ίδιο Δικαστήριο (με την
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δίκη που αφορούσε ακίνητη περιουσία του Μείζονος Ιδρύματος Βαλουκλή είχε εκδώσει την
πραξικοπηματική απόφαση στηριζόμενο στο σκεπτικό ότι
«τα μέλη μειονοτήτων αν και είναι πολίτες της Τουρκίας είναι και ξένοι» και έτσι είχαν κατασχεθεί χιλιάδες μειονοτικά
ακίνητα, ενώ σήμερα έχει λάβει την παρούσα απόφαση.
Το ιστορικό της κατάσχεσης της περιουσίας αυτής που αποτελεί ένα από τα χιλιάδες ακίνητα που κατασχέθηκαν στο
πλαίσιο του προγράμματος αφανισμού της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας είναι η κλασσική σειρά των ενορχηστρωμένων
διαδικασιών αρπαγής των περιουσιών, ιδιωτικών και βακουφικών, παράλληλα και με την μη-αναγνώριση κληρονομικών
δικαιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, το θησαυροφυλάκιο
της Τουρκίας προσέφυγε στο πρωτοδικείο της Χαλκηδόνας το 1985, με βάση το Μυστικό Διάταγμα του 1964 και
έτσι ακυρώθηκαν τα κληρονομικά δικαιώματα που απέρρεαν για την ιδιοκτησία αυτή, με αποτέλεσμα η περιουσία να περιέλθει στο Κράτος. Η δίκη για την επιστροφή της ιδιοκτησίας ξεκίνησε το 2008 και η τελική απόφαση
εκδόθηκε από το Γενικό Νομικό Συμβούλιο του Γιαργκιταϊ που με άλλη σύνθεση το 1974 είχε εκδώσει την απόφαση περί ξένων πολιτών που αναφέραμε παραπάνω. Στην διαδικασία της δίκης παρεμβλήθηκε και το θέμα
της αμοιβαιότητας, χωρίς όμως να αλλάξει το αποτέλεσμα. Το όλο θέμα έχει άμεση σχέση με την Ημερίδα που
είχε οργανώσει η Οι.Ομ.Κω. στην 59η επέτειο των Σεπτεμβριανών, της οποίας τα Πρακτικά είναι διαθέσιμα στον
ιστότοπο www.conpolis.eu. Στην επόμενη σελίδα παραθέτουμε σύντομο ιστορικό της βιογραφίας του αείμνηστου Οικουμενικού Πατριάρχη Μάξιμου Ε’ για λόγους ιστορικής αναψηλάφησης και επειδή τα γεγονότα που
αναφέρονται διατηρούν την επικαιρότητα τους.

Μάξιμος Ε’ Οικουμενικός Πατριάρχης (1946-1948)
Γεννήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1897 στη Σινώπη του Πόντου. Ήταν γιος του Ελευθερίου και της Αικατερίνης Βαπορτζή. Αφού
τελείωσε το σχολείο στην πατρίδα του, σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1918 και ιερέας το 1928. Το 1930 εξελέγη Μητροπολίτης Φιλαδελφείας και το 1932 Μητροπολίτης Χαλκηδόνος. Κατά τη διάρκεια της αρχιεροσύνης του ως Μητροπολίτης Χαλκηδόνος συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές και εκτοπίστηκε στη Προύσα για "λόγους ασφαλείας". Η κύρια αιτία ήταν η υπεράσπιση των δικαίων της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας και των Ευαγών της Ιδρυμάτων. Τον
Φεβρουάριο του 1946 εξελέγη, σε ηλικία 50 ετών, χωρίς προβλήματα και παρεμβάσεις, Οικουμενικός Πατριάρχης. Η εκλογή
του συνοδεύτηκε με την ελπίδα ότι θα έδινε νέα πνοή στο αξίωμά του, που αντιμετώπιζε πολλά
προβλήματα ύπαρξης μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο που είχε επιβάλλει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το Κεμαλικό κράτος. Σε έκθεση επιτροπής ιεραρχών του Πατριαρχείου, μετά την ανάρρηση
στο θρόνο του Μαξίμου, που συναντήθηκε με επισήμους στην Άγκυρα αναφέρονται μεταξύ
άλλων: "Η επιτροπή τυχούσα ευμενούς υποδοχής, έλαβε την υπόσχεσιν ότι θα χορηγηθώσιν
άδειαι προς διενέργειαν κοινοτικών εκλογών, θα απαλλαγώσι της φορολογίας τα φιλανθρωπικά
καταστήματα της ελληνορθοδόξου Κοινότητος, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης θα μεταγραφεί και
πάλιν επ΄ ονόματι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θα αποδοθεί εις αυτό ο προ πολλού κατεχόμενος υπό του διαβοήτου παπά-Ευθύμ ναός του Γαλατά και θα ανεξετασθή το ζήτημα του ναού
της Καφατιανής, εβεβαίωσε δε την Επιτροπή, ο πρωθυπουργός, ότι θα αυξηθή η εις τας σχολάς
της ελληνικής μειονότητος παρεχομένη κρατική επιχορήγησις". Ο Μάξιμος Ε’ τον Μάιο του 1947,
επισκέφτηκε την Ελλάδα όπου και έγινε δεκτός με ιδιαίτερα μεγάλες τιμές. Και όμως πίσω από
τις θαυμαστές εκείνες πλην όμως καθ΄ όλα φαινομενικές τελετές, προσφωνήσεις – δηλώσεις και
δεξιώσεις που ακολούθησαν, η ελληνική κυβέρνηση του Δημητρίου Μαξίμου , πειθήνια εντολοδόχος των ΗΠΑ, είχε ήδη αρχίσει να δρομολογεί την αντικατάσταση του Πατριάρχη με το πρόσχημα της ασθενείας του, ενώ οι λόγοι ήταν ουσιαστικά πολιτικοί, στους οποίους και η τουρκική κυβέρνηση δεν είχε ιδιαίτερη αξίωση να μη συναινέσει. Η περίοδος ήταν αυτή της έναρξης
του Ψυχρού Πολέμου και ειδικά η Ελλάδα βρισκόταν μέσα στην δύνη του εμφύλιου σπαραγμού που οι καταστροφικές τις συνέπειες διήρκησαν για πολλές δεκαετίες. Μέσα σε αυτό το κλίμα άρχισε να διαδίδονται ψεύδη περί δήθεν ότι ο Μάξιμος Ε΄
είναι ρωσόφιλος και διέπεται από «αριστερισμό». Στο χορό της λοιδορίας εκείνης ενεπλάκησαν δυστυχώς και μητροπολίτες
της Εκκλησίας της Ελλάδος προβάλλοντας κινδύνους σλαβισμού με στόχο την αναγνώριση σε περίοπτη θέση του πατριάρχη
Μόσχας Αλέξιου. Όλα αυτά συνέβαιναν παρά του ότι ο Μάξιμος είχε αρνηθεί την συμμετοχή το 1947 σε Διορθόδοξη Διάσκεψη
που προσπάθησε να οργανώσει ο Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος και ερχόμενος στην Αθήνα κάλεσε τους αντάρτες να καταθέσουν τα όπλα και να ειρηνεύσει ο τόπος. Η χειρότερη στάση ήταν αυτή των Διπλωματών του Βασιλείου της Ελλάδος με πρώτο
του υποπρόξενου Άγγελου Βλάχου (ανιψιού του Γ. Βλάχου γνωστού για την μόνιμη αντιπάθεια του κατά του Ελληνισμού της
Ανατολής και του άρθρου «Οίκαδε» κατά την Μικρασιατική Καταστροφή). Η ανάγνωση του βιβλίου του Α. Βλάχου «Μια φορά
κι ένα καιρό ένας διπλωμάτης»- (Αθήνα 1984, τομ. 2ος, σελ.55-56) δείχνει σε ποιο βαθμό η άγνοια της ιστορίας μπορεί να οδηγήσει σε ασεβείς συμπεριφορές προς τον κορυφαίο θεσμό του Γένους το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Παρά τις δικαιολογημένες αντιδράσεις στο Φανάρι, όταν άρχισαν να γίνονται γνωστές οι κινήσεις των παραπάνω κυβερνήσεων αυτές εντάθηκαν αρχές του 1948. Επικεφαλής των αντιδρώντων ιεραρχών που διέβλεπαν την έξωθι χειραγώγηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν ο μητροπολίτης Δέρκων Ιωακείμ, ο Λαοδικείας Μάξιμος, ο Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος, ο Περγάμου Αδαμάντιος, ο Σάρδεων Μάξιμος και ο Χαλδείας Κύριλλος, οι οποίοι στις επισημάνσεις των εκπροσώπων της Αθήνας για
την ανάγκη της αντικατάστασης του Πατριάρχη, λόγω ασθενείας, υπερασπιζόμενοι την ανεξαρτησία του Πατριαρχείου απαντούσαν ότι πολλές φορές το Πατριαρχείο αντιμετώπισε στη μακρά ιστορία του παρόμοιες καταστάσεις τις οποίες μόνο του
κατάφερε να τις ξεπεράσει, συνεπώς δεν είχαν χρεία εξωγενών παραγόντων για εσωτερικές διευθετήσεις. Τελικά στις 18 Οκτωβρίου του 1948, κάτω από το καθεστώς εκείνο των αφόρητων πιέσεων και εκβιασμών, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί, ο Πρέσβης Π. Σκέφερης συνοδευόμενος από τον πρόξενο Π. Μελά μετέβησαν στη Χάλκη και παρέλαβαν το ιδιόχειρο έγγραφο της
παραίτησης του Μαξίμου Ε΄.
Ο Μάξιμος Ε’ το υπόλοιπο της ζωής του το διένυσε στο Φαναράκι της Χαλκηδόνας και ενίοτε λειτουργώντας στο κοντινό Ιερό
Ναό Ιωάννη Προδρόμου Καλαμησίων. Στο τέλος του 1971 προσβλήθηκε από οξεία βρογχοπνευμονία και κοιμήθηκε πάμπτωχος την Πρωτοχρονιά του 1972. Η σορός του μεταφέρθηκε στη Κωνσταντινούπολη όπου και ετάφη με τιμές στο προαύλιο της
Πατριαρχικής Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή. Βιβλιογραφία: «Μάξιμος ο Ε' : ο όσιος και μαρτυρικός Οικουμενικός
Πατριάρχης : μαρτυρία περί του βίου και του έργου του», Βιτάλης, Φιλάρετος Α., Αρχιμανδρίτης, Αθήνα-1992.

