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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών

σας εύχεται το Νέο Έτος 2020 να είναι ευτυχισμένο,
ειρηνικό και ευλογημένο από τον Θεό

Τα Θεοφάνια στην Τραπεζούντα

+ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί, προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Φθάσαντες τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν
Χριστουγέννων,
δοξολογοῦμεν
ἐν
ὕμνοις καἰ ᾠδαῖς πνευματικαῖς τόν δι᾿
ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους κενώσαντα
ἑαυτόν καί τήν ἡμετέραν σάρκα
ἀναλαβόντα Κύριον, ἵνα λυτρώσηται
ἡμᾶς ἐκ τῆς «δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου»
καί ἀνοίξῃ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Παραδείσου τάς πύλας. Ἀγάλλεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, βιοῦσα λειτουργικῶς
τό ὅλον μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας, προγευομένη τῆς δόξης τῆς
ἐσχατολογικῆς Βασιλείας καί δίδουσα χριστοπρεπῶς τήν καλήν μαρτυρίαν τῆς
πίστεως, τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἀγάπης ἐν τῷ κόσμῳ.
Ὁ «οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου» χαρακτήρ τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνον δέν τήν ἀποκόπτει
ἀπό τήν ἱστορικήν καί τήν κοινωνικήν πραγματικότητα, ἀλλά ἐμπνέει καί
ἐνδυναμώνει τήν μαρτυρίαν αὐτῆς. Οὕτως, ἡ Ἐκκλησία, ἐν ἀναφορᾷ πάντοτε
πρός τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, διακονεῖ τάς ὑπαρξιακάς ἀνάγκας
αὐτοῦ, ἐπιχέει, ὡς ὁ Καλός Σαμαρείτης, «ἔλαιον καί οἶνον» ἐπί τάς πληγάς, καθισταμένη ὁ «πλησίον» παντός «ἐμπεσόντος εἰς τούς ληστάς» (πρβλ. Λουκ. ι΄,
25-37), ἰωμένη τάς συγχρόνους «ἀσθενείας τοῦ πολιτισμοῦ», φωτίζουσα τάς
διανοίας καί τάς καρδίας τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πνευματικότης, ὡς παρουσία τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν ζωήν τῶν πιστῶν, σημαίνει μαρτυρεῖν ἔργῳ καί λόγῳ
περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος καί δέν ἔχει σχέσιν μέ ἄγονον ἐσωστρέφειαν. Τό Ἅγιον

Πνεῦμα εἶναι ζωῆς χορηγός, πηγή ἀγαθότητος, νομή χαρισμάτων, ζωή καί φῶς.
Ὁ χριστιανός εἶναι φλεγόμενος ἄνθρωπος, φιλόθεος, φιλάνθρωπος καί φιλοκαλικός, δραστήριος καί δημιουργικός.
Τό Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων ἀκούεται καί ἐφέτος εἰς ἕν πολιτισμικόν περιβάλλον, ὅπου ὑψίστη ἀξία θεωρεῖται τό «ἀτομικόν δικαίωμα». Ὁ
ἑαυτοκεντρισμός καί ἡ φενάκη τῆς αὐτοπραγματώσεως μειώνουν τήν κοινωνικήν συνοχήν, ἐξασθενίζουν τό φιλάλληλον πνεῦμα καί τήν ἀλληλεγγύην καί
ἐργαλειοποιοῦν τάς διανθρωπίνας σχέσεις. Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμός καί ἡ
ἐκκοσμίκευσις βαθύνουν τό ὑπαρξιακόν κενόν καί ὁδηγοῦν εἰς συρρίκνωσιν τῶν
δημιουργικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ Εκκλησία εἶναι ἀδύνατον νά ἀγνοήσῃ τάς ἐξελίξεις αὐτάς, τάς συνεπείας τῶν
ὁποίων ὑφίστανται πρωτίστως οἱ νέοι, μέ ὄχημα τάς σαγηνευτικάς μηχανάς τοῦ
τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ καί τάς παντοειδεῖς ὑποσχέσεις «ψευδῶν παραδείσων». Ἡ Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016)
ἐκάλεσε μετ᾿ ἐμφάσεως τούς νέους «νά συνειδητοποιήσουν ὅτι εἶναι φορεῖς
τῆς μακραίωνος καί εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ταυτοχρόνως δέ καί οἱ συνεχισταί αὐτῆς», νά συμμετέχουν ἐνεργῶς εἰς τήν ζωήν
τῆς Ἐκκλησίας, «νά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί νά καλλιεργοῦν μέ δυναμισμόν τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας διά νά δίδουν τήν ζείδωρον χριστιανικήν μαρτυρίαν» (Ἐγκύκλιος, § 8 και 9).
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, στοιχοῦντες τῇ προτροπῇ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί μέ ἀναφοράν εἰς τήν πρόσφατον ἐκλογήν καί ἐγκατάστασιν τῶν νέων
Ἀρχιεπισκόπων Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας καί Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας
εἰς τάς τρεῖς μεγάλας Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν τῇ Διασπορᾷ,
ἀνακηρύσσομεν τό ἔτος 2020 «ἔτος ποιμαντικοῦ ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς
μερίμνης διά τήν νεολαίαν», καλοῦντες σύμπαντα τόν καθ᾿ ἡμᾶς ἱερόν κλῆρον
καί τόν χριστεπώνυμον λαόν εἰς συμμετοχήν καί εἰς στήριξιν τῆς ἐνθέου ταύτης
προσπαθείας.Ἀποβλέπομεν εἰς τήν ἀνάπτυξιν μιᾶς «διαλεγομένης Ποιμαντικῆς» μέ φαντασίαν καί ὅραμα, μέ ἀκλόνητον πίστιν εἰς τήν ἀείρυτον χάριν τοῦ
Θεοῦ καί μέ ἐμπιστοσύνην εἰς τήν δύναμιν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ
προσωποκεντρική αὐτή Ποιμαντική ὀφείλει νά στρέφῃ τούς νέους ἀπό τό

«ζητεῖν τά ἑαυτῶν» καί τό «ἑαυτοῖς ἀρέσκειν», εἰς τήν «οὐ ζητοῦσαν τά
ἑαυτῆς» ἀγάπην καί εἰς τό «ἀρέσκειν Θεῷ», ἀπό τά «ἀγαθά» εἰς τό «Ἀγαθόν»,
ἀπό τό «πολλῶν δεῖσθαι» εἰς τό «ἕν, οὗ ἐστι χρεία», συμβάλλουσα εἰς τήν
ἀνάδειξιν τῶν χαρισμάτων ἑκάστου ἐξ αὐτῶν. Ὁ ἀληθῶς ἐλεύθερος ἑαυτός γεννᾶται διά τῆς προσφορᾶς τοῦ ἑαυτοῦ μας.
Βάσις διά τήν ἀφύπνισιν τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεως παραμένει καί σήμερον ἡ βίωσις καί ἡ κατανόησις τοῦ νοήματος τῆς χριστιανικῆς λατρείας, τοῦ κοινοτικοῦ, εὐχαριστιακοῦ καί ἐσχατολογικοῦ χαρακτῆρος της. Οἱ νέοι πρέπει νά
συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι σωματεῖον χριστιανῶν ἀλλά
«Σῶμα Χριστοῦ». Καλοῦμεν τόν ἀνά τήν οἰκουμένην ἱερόν κλῆρον τῆς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας εἰς μίαν «κενωτικήν» ποιμαντικήν κινητοποίησιν.
Δέν θά ἀναμένωμεν νά ἔλθουν οἱ νέοι καί αἱ νέαι πρός ἡμᾶς, ἀλλά πορευόμεθα
ἡμεῖς πρός αὐτούς, ὄχι ὡς κριταί ἀλλά ὡς φίλοι, μιμούμενοι τόν «ποιμένα τόν
καλόν», ὅς «τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων» (Ἰωάν. ι΄, 11). Ὁ ποιμήν εὑρίσκεται πάντοτε ἐν ἐγρηγόρσει καί ἐπιφυλακῇ, γνωρίζει τάς ποιμαντικάς
ἀνάγκας τῶν νέων καί τόν κοινωνικόν των περίγυρον καί δρᾷ ἀναλόγως. Ἡ ποιμαντική του παρέμβασις ἀντλεῖ ἔμπνευσιν καί κατεύθυνσιν ἀπό τήν παράδοσιν
τῆς Ἐκκλησίας, προσφέρουσα εἰς τούς νέους ὄχι ἁπλῶς «βοήθειαν», ἀλλά τήν
«ἀλήθειαν» τῆς ἐλευθερίας, «ἧ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν» (Γαλ. ε΄, 1).
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, προσκυνοῦντες μετ᾿ εὐλαβείας τό Θεῖον Βρέφος τῆς
Βηθλεέμ, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν, ἐκ τοῦ πανεόρτου Φαναρίου, εὐλογημένον τό
Ἅγιον Δωδεκαήμερον καί εὔκαρπον τόν ἐπί θύραις νέον σωτήριον ἐνιαυτόν,
ἐπικαλούμενοι ἐφ᾿ ὑμᾶς τήν ἀείζωον χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ συγκαταβάντος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ «Θεοῦ μεθ᾿ ἡμῶν».

Χριστούγεννα ‚βιθ΄
† Ο Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη της Αποτύπωσης της Ακίνητης Περιουσίας
των Ελληνορθόδοξων Βακουφίων της Πόλης
για τα έτη 2000, 2010 και 2017
Στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων, που εξελίσσονται παράλληλα πάρα πολλά
από την Οι.Ομ.Κω. χάρη στους εθελοντές όλων των ηλικιών που προσφέρουν εντελώς αφιλόκερδα, εκπονήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια μια σημαντική εργασία που αφορά την συγκριτική αποτύπωση των ακίνητων περιουσιών που ανήκουν στα Ρωμαίικα Βακούφια της
Πόλης. Ἡ εργασία εκπονήθηκε από την Τοπογράφο Μηχανικό κυρία Χριστίνα Μπούρα και
έχει ήδη παραδοθεί στο Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
Ἡ μελέτη στηρίχθηκε σε ακαδημαϊκές πηγές και αρχεία που διαθέτει η Οι.Ομ.Κω. Για τον
σκοπό της Μελέτης αξιοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό η βάση δεδομένων που είναι διαθέσιμη από την Γενική Διεύθυνση Κτηματολογίου της Τουρκίας (Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü). Πρόκειται για ένα από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα Κτηματολογίου διεθνώς και η δυνατότητα πρόσβασης
του εξυπηρέτησε σε ύψιστο βαθμό την σύνταξη της Μελέτης.
Το σημερινό Κτηματολόγιο της Τουρκίας αποτελεί κληρονομιά
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που και αυτή κληρονομήθηκε
από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για κάθε ακίνητο γνωρίζοντας τα δεδομένα σε ποιο νομό (İl), επαρχία (İlçe) και συνοικία
(Mahalle) ανήκει καθώς επίσης τα δύο αριθμητικά δεδομένα
νησίδα (Ada) και τεμάχιο (Parsel) πολύ εύκολα προκύπτουν όλα τα γεωγραφικά στοιχεία
κάθε ακινήτου.
Ἡ σύγκριση των στοιχειών σε τρείς δεκαετίες δίνει την δυνατότητα εξέτασης των εξελίξεων και επίσης η ψηφιακή δομή των αποτελεσμάτων μελλοντικά μπορεί να δώσει την δυνατότητα της βέλτιστης αξιοποίησης της περιουσίας αυτής της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας
προς όφελος της και κυρίως των Ιδρυμάτων.
Επιπλέον με τα ψηφιακά αρχεία που δημιουργήθηκαν, αναπτύχθηκε διαδραστική εφαρμογή σε περιβάλλον Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος που δίνει την δυνατότητα
στον χρήστη να βρίσκει σε χάρτη τις ακίνητες περιουσίες κάθε βακουφίου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Σύντομα το σώμα της Μελέτης θα παραδοθεί από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη και τον Σύνδεσμο
Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ).

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών στην Διάρκεια του Έτους 2019
Συγκεντρωτικά Απολογιστικά Στοιχεία
ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ 1800 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΜΕΡΟ ΤΩΝ
30 ΕΥΡΩ ΣΕ 130 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ 150
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΕ 15 (ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ) ΚΑΙ 60 (ΚΟΣΜΕΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ) - ΣΥΝΟΛΟ 75 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΙΣΙΕΣ ΣΕ 50 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1500 ΚΙΛΩΝ
Ευχαριστούμε τις εταιρείες, ιδρύματα και ιδιώτες που δώρισαν την
Οι.Ομ.Κω. και τα μέλη Σωματεία μας για την δωρεά τροφίμων την
περίοδο των Χριστουγεννιάτικων Εορτών
Μπισκότα Παπαδοπούλου
Μακαρόνια Barilla
Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος
Μύλοι Λούλη
Μακαρόνια Κίκιζα-Μέλισσα
Ανώνυμος Κωνσταντινουπολίτης
Βασιλόπιττες:
Ζαχαροπλαστεία Μαξίμ και Μπελβού
Σύλλογος Φίλοι της Ευρώπης
Αρτοβιομηχανία Στεργίου
Είδη Υγιεινής: Όμιλος Σαράντη

Υποστήριξη των Μαθητών και της Διεύθυνσης του Βαρβάκειου
Γυμνασίου στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Η Οι.Ομ.Κω. ευχαριστεί πολύ την Διεύθυνση και τους μαθητές του Βαρβάκειου
Γυμνασίου για την οργάνωση συλλογής τροφίμων προς υποστήριξη του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η
προσπάθεια έγινε κατόπιν εισήγησης της εκπαιδευτικού κα. Ντόρα Λεονταρίδου.

Ανυψώθηκαν οι σημαίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ελληνική και
η Βυζαντινή στον Άγιο Γεώργιο Προμπονά της Μονής Βλατάδων—Θεσσαλονίκης

Απόψεις Διαπρεπών Ακαδημαϊκών Αρχαιολόγων της Τουρκίας για το θέμα
της πιθανολογούμενης μετατροπής του Μουσείου Καριγιέ – Μονή της Χώρας
– σε τέμενος μετά από εισήγηση του τμήματος Ντανιστάϊ*
Το Μουσείο Καριγιέ πρέπει να παραμείνει Μουσείο
Οι απόψεις για το θέμα του τίτλου δημοσιεύτηκαν από το Τμήμα Πόλης του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Τουρκίας και της Europa Nosta Τουρκίας την 12η Δεκεμβρίου 2019, μετά από
την ενημέρωση ότι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Τουρκίας (Danıştay) εισηγήθηκε
προς την ολομέλεια του Δικαστηρίου να εξετάσει την
μετατροπή του Μουσείου της Μονής της Χώρας σε
τέμενος, που είναι γνωστό ως Καριγιέ. Οι απόψεις
διατυπώθηκαν από τους πανεπιστημιακούς: Prof.
Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Nevra Necipoğlu, Prof.
Dr. Engin Akyürek και τις ερευνήτριες αρχαιολόγους: Dr. Mine Esmer, Dr.
Nisa Semiz, Dr. Esra Kudde.
Ἡ έκθεση των απόψεων ξεκινάει με το εύλογο ερώτημα: « αφού το Ανώτατο Δικαστήριο βασίστηκε στην άποψη ότι το Καριγιέ πρέπει να μετατραπεί στην αρχική του χρήση, κατά πόσο οι δικαστές γνωρίζουν ότι το
Καριγιέ αναγέρθηκε την τελευταία περίοδο του Βυζαντίου ως μοναστηριακή εκκλησία;».
Στο κείμενο της ανακοίνωσης τονίζονται τα εξής:

Ἡ Μονή της Χώρας ανεγέρθηκε από τον Θεόδωρο
Μετοχίτη στις αρχές του 14ου αιώνα. Σε μωσαϊκό του
μνημείου απεικονίζεται ο κτήτωρ Μετοχίτης να δωρίζει
τον Ναό στον Ιησού Χρηστού. Το Καριγιέ βρίσκεται μεταξύ των μνημείων της Κωνσταντινούπολης που αναγνωρίστηκαν από την UNESCO ως Παγκόσμια Κληρονομιά της
Ανθρωπότητας. Όταν το Κράτος μας υπέβαλε την εισήγηση αυτή εξέφραζε την επιθυμία του τα μνημεία αυτά και
το Καριγιέ να προστατευτεί όσον το δυνατό καλλίτερα.
Τα μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομίας της Ανθρωπότητας δεν ανήκουν μόνο στην χώρα
που βρίσκονται αυτά αλλά σε όλη την ανθρωπότητα που έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται την προστασία τους. Ἡ αρχή αυτή συνεπάγει ότι όλη οι πολίτες του πλανήτη να έχουν
το δικαίωμα απρόσκοπτα να επισκέπτονται αυτά τα μνημεία.
————————*Το Ντανστάϊ είναι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Τουρκίας.

Το Μουσείο Καριγιέ διαθέτει εξαιρετικά μωσαϊκά και τοιχογραφίες της Βυζαντινής τέχνης. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν πολλές εκκλησίες από την εποχή του Βυζαντίου (σ.σ. η μόνη εκκλησία που λειτουργεί ως Ορθόδοξος Ναός είναι η Παναγία Μουχλίου
στο Φανάρι), η μοναδική που είναι επισκέψιμη όπου μπορεί να δει κανείς μωσαϊκά και τοιχογραφίες είναι το Καριγιέ. Ἡ δυνατότητα αυτή επίσκεψης έγινε μετά από απόφαση το
1948 για την μετατροπή σε μουσείο του Καριγιέ από την Κυβέρνηση της Τουρκίας και τις
κοπιώδεις εργασίες συντηρήσεων που ακολούθησαν. Ἡ σημασία της προστασίας των μνημείων παγκόσμιας κληρονομίας της ανθρωπότητας πρέπει να κατανοηθεί από όλους και
δεν υπάρχει χώρος σε οπισθοδρομικές απόψεις τον 21ο αιώνα που θα επιφέρουν μεγάλη
ζημιά στην χώρα μας.

Ἡ μετατροπή του Μουσείου Καριγιέ σε τέμενος αναπόφευκτα θα επιφέρει αλλαγή της
ταυτότητας. Αν και την Οθωμανική περίοδο η εκκλησία μετατράπηκε σε τέμενος όμως δεν
έγινε σκέψη να σκαφθούν τα μωσαϊκά και οι τοιχογραφίες του Ναού. Οι πηγές μας αποδεικνύουν τον σεβασμό στην Οθωμανική περίοδο. Ο Εβλιγιά Τσελεμπή στο έργο του Σεϊχατναμέ αναφέρει την εκκλησιαστική προέλευση του τζαμιού και το ίδιο έκανε τον 18ο αιώνα
Αϊβανσαραγλί Χουσεϊν Εφένδη. Ο Καθ. Σεμαβί Εβίτζε αναφέρει ότι κατά την διάρκεια των
μουσουλμανικών προσευχών οι αγιογραφίες καλυπτόταν με ξύλινες πινακίδες.

Στην απόφαση της UNESCO για τα μνημεία της Πόλης έχει τονιστεί ιδιαίτερα ότι: «Ἡ Πόλη έχει την μοναδικότητα να είναι το κέντρο στους πολιτισμούς της Βυζαντινής και Οθωμανικής περιόδου». Είναι ανάγκη όλοι να σέβονται την άποψη αυτή. Οι Οθωμανοί διέσωσαν
τα Βυζαντινά μνημεία συντηρώντας αυτά ώστε να φθάσουν μέχρι τον 20ο αιώνα, πράγμα
που δείχνει ότι σεβάστηκαν αυτά. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μια άποψη που θα περιορίσει την ελεύθερη πρόσβαση όλων σε ένα μνημείο όπως το Μουσείο Καριγιέ.

Ἡ προσπάθεια της μετατροπής του Μοσυείου Καριγιέ σε τέμενος, χωρίς να υπάρχει αντικειμενικά μια τέτοια ανάγκη, πλήττουν την διεθνή υπόληψη της χώρας μας αλλά και της
Πόλης. Πολύ κοντά στο Καριγιέ υπάρχουν πολλά ιστορικά τζαμιά σε κοντινή απόσταση
όπως στην πύλη Αδριανουπόλεως (Εντιρνέκαπι) το τέμενος Μιχμιράχ που έχει αναγείρει ο
Αρχιτέκτων Σινάν τον 16ο αιώνα. Ἡ χρήση του κτιρίου ως τεμένους θα εμποδίσει τις ειδικές εργασίες συντηρήσεων που είναι αναγκαίες για ένα τέτοιο μνημείο. Οι εμπειρίες μας
των βλαπτικών συνεπειών της μετατροπής σε τέμενος των μουσείων – εκκλησιών Αγίας
Σοφίας της Νίκαιας (Ιζνίκ) και Τραπεζούντας μας έχουν δείξει αλήθειες που δεν μπορεί να
αρνηθεί κανένας. Δεν πρέπει να επιτραπεί σε μερικούς οπισθοδρομικούς να προκαλέσουν
τέτοια βλάβη στην Πόλη.


Η Α.Θ.Π. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στην τελετή
κοπής Βασιλόπιττας της Πατριαρχικής Παιδούπολης της νήσου Πρώτης
Έψαλαν τα Κάλαντα οι Εθελοντές Νέοι της Οι.Ομ.Κω.*
Ἡ Πατριαρχική Παιδούπολη της ν. Πρώτης που λειτουργεί ως θεσμός από τις αρχές του
1960 οργάνωσε το απόγευμα της 3 Ιανουαρίου 2020 πρωτοχρονιάτικη εορτή στην αίθουσα
τελετών «Δημήτριος Φραγκόπουλος» στην Ζωγράφειο Σχολής. Πατρικές συμβουλές προς
τα παιδιά της Ομογένειας, το μέλλον της Ρωμηοσύνης, αλλά και προς τους γονείς τους,
έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, όταν ευλόγησε την Βασιλόπιττα της
Παιδοπόλεως της Πρώτης. Ο Παναγιώτατος επεσήμανε την βαθύτατη επίδραση που έχει η
τεχνολογική ανάπτυξη στην Κοινωνία και επέστησε την προσοχή σε γονείς, αλλά και στις
νέες και τους νέους, για τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των νέων τεχνολογιών."Ἡ
συμμετοχή των παιδιών μας εις την εορταστικήν αυτήν σύναξιν μας δίδει το έναυσμα να
αναφερθώμεν εις μερικάς συγχρόνους τάσεις και εξελίξεις, αι οποίαι εμπεριέχουν κινδύνους διά την παιδικήν ηλικίαν. Ριζικάς αλλαγάς εις την ταυτότητα του παιδιoυ επέφερεν η
καταλυτική παρουσία της τηλεοράσεως, του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών εις την ζωήν των κοινωνιών και η επιρροή των εις την παιδικήν ψυχήν, εις τον κόσμον
του παιδιού, την αγωγήν και την καθημερινότητά του. Ειδικοί ομιλούν περί «εξαφανίσεως»
της παιδικής ηλικίας και της παιδικής «αθωότητος». Επικίνδυνη διά τα παιδιά είναι, επίσης, η μετατροπή των εις πρωίμους καταναλωτάς. Ο όρος «παιδική ηλικία» είναι σήμερα,
όπως έχει λεχθή, «οικονομική κατηγορία». Ἡ κρίσις του γάμου και της οικογενείας, η ταχεία αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η ανεξέλεγκτος
μετοχή των παιδιών εις τον κόσμον των ενηλίκων προκαλούν περαιτέρω αλλοιώσεις της
ταυτότητος της παιδικής ηλικίας. Αν, μάλιστα, αναλογισθώμεν τας παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως, τα παιδιά - αθώα θύματα πολεμικών συγκρούσεων,
τα παιδιά – πρόσφυγας, τας ποικίλας εκμεταλλεύσεις των από επιτηδείους, την πείναν και
τας στερήσεις, αι οποίαι πρωτίστως επηρεάζουν τα παιδιά, τότε κατανοούμεν διατί ακούεται η άποψις ότι ο σύγχρονος πολιτισμός δεν προσφέρει το κατάλληλον περιβάλλον διά
την ανάπτυξιν και την προστασίαν της παιδικής ηλικίας”.Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η
Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, ενώπιον όλων αυτών των προκλήσεων, στρέφεται με
ιδιαίτερη στοργή προς τα παιδιά, υπενθυμίζοντας την αγάπη και το ένθερμο ενδιαφέρον
του Χριστού γι’ αυτά.
———————————
* Το κείμενο στηρίζεται στην ανταπόκριση της εφημερίδας ΤΟ ΘΕΜΑ της δημοσιογράφου κα. Ισμήνης Χαραλαμποπούλου https://www.protothema.gr/greece/article/961454/
o-vartholomaios-se-eortastiki-ekdilosi-afieromeni-sti-neolaia-tis-polis/

“Τα νέα κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα εις την εποχήν μας καθιστούν την αγωγήν και
την εκπαίδευσιν της νέας γενεάς δυσκολωτέραν και πολυπλοκωτέραν, αναδεικνύουν όμως
εκ παραλλήλου και την σημασίαν της ως συμβολής εις την μόρφωσιν του ανθρώπου, ως
«ανθρωποποιίας», την Ορθόδοξον Εκκλησίαν προβληματίζει σήμερα η κυριαρχία ενός
«εκκοσμικευμένου ατομοκεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος», το οποίον ταλανίζει τα
παιδιά και τους νέους. Ἡ τηλεόρασις και το διαδίκτυον λειτουργούν ως πηγή αξιών, ως
«παράλληλο σχολείο», ως παράγων εκπαιδεύσεως ο οποίος μεταδίδει αξίας και διαμορφώνει στάσεις ζωής, συχνά ασυμβάτους με τας αρχάς του σχολείου, της οικογενείας, της
Εκκλησίας ή και αντιθέτους προς αυτάς. Οι ορθόδοξοι γονείς οφείλουν να ανατρέφουν και
να διαπαιδαγωγούν τα τέκνα των «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» (Εφεσ. στ’, 4) και να
μεταδίδουν εις αυτά τας αιωνίους αξίας της πίστεώς μας. Ἡ Εκκλησία, διά του κατηχητικού
της έργου, αποβλέπει εις την «ενσυνείδητον και ενεργόν συμμετοχήν» των νέων εις την
λειτουργικήν και πνευματικήν ζωήν, καλλιεργεί εις αυτούς τον σεβασμόν προς τας παραδόσεις του Γένους, την αγάπην προς τον πλησίον και το πνεύμα αλληλεγγύης, εν επιγνώσει
ότι αυτό το οποίον θα αγαπήσουν τα παιδιά και οι νέοι εις αυτήν την φάσιν της ζωής των,
κατά την οποίαν ο άνθρωπος είναι εύπλαστος και επιδεκτικός αγωγής, θα μείνη ανεξίτηλον
εις την ψυχήν των εις ολόκληρον την πορείαν των”.
Απευθυνόμενος, ιδιαιτέρως, προς τις νέες και τους νέους, ο Οικουμενικός Πατριάρχης
τους προέτρεψε: “Ἡμείς προσωπικώς, δραττόμεθα της ευκαιρίας της σημερινής μας συνάξεως διά να δώσωμεν μίαν πατρικήν συμβουλήν εις την νέαν γενεάν αναφορικώς προς την
σχέσιν αυτής με τας νέας τεχνολογίας. Επειδή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το smartphone
και το διαδίκτυον αποτελούν εν τεχνολογικόν θαύμα και σας γοητεύουν, οφείλετε να ασκηθήτε εις την ορθήν χρήσιν των ως σπουδαίων μέσων. Αυτό είναι το ζητούμενον, αυτό αναδεικνύει και την αξίαν της τεχνολογικής προόδου της ελευθερίας και της υπευθυνότητος
του ανθρώπου”.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ευχήθηκε το νέο έτος να είναι για όλους τους παρισταμένους και τις οικογένειές τους υγιεινό, χαρμόσυνο, ειρηνικό και καρποφόρο.
“Ο Θεός την αγάπη να ευλογή την νεολαίαν μας, τα παιδιά και τους εφήβους, όλην την φερέλπιδα νέαν γενεάν της Ρωμιοσύνης, να πορεύωνται εις την οδόν Του, να προκόπτουν εις
τα μαθήματα και εις τας σπουδάς των, και να μη λησμονούν ότι θα κληθούν να συνεχίσουν
και να υπερασπισθούν την μακράν και ανεκτίμητον Παράδοσιν της Ορθοδοξίας και των ζωτικών αξιών του Γένους. Αγαπητά παιδιά, νέοι και νέαι, να έχετε πίστιν εις την πρόνοιαν
του Θεού και εμπιστοσύνην εις τας ιδικάς σας δυνάμεις, τας οποίας η Θεία Χάρις πάντοτε
θα ενισχύη και θα εμψυχώνη”. Στην ομιλία του, ο Παναγιώτατος, αναφέρθηκε με θερμούς
λόγους στον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα, για την στήριξή που
παρέχει στην Παιδόπολη της Πρώτης, και χαιρέτησε την παρουσία των νέων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και των μελών της χορωδίας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως «Αγία Κασσιανή η Υμνογράφος», που τραγούδησαν
χριστουγεννιάτικους ύμνους και παραδοσιακά κάλαντα υπό τη διεύθυνση της κυρίας Μαρίας Χαραλαμπίδου.
“Παιδόπολις Πρώτης δίχως την παρουσίαν και την μεγάλην συμβολήν και συμπαράστασιν
των στελεχών της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως δεν νοείται. Δεν υπάρχει μεγαλυτέρα προσφορά και ευγενεστέρα δράσις από το να δίδωμεν χαράν, παιδείαν
και προστασίαν εις τα παιδιά. Καλωσορίζομεν εγκαρδίως και τους νέους της Οικουμενικής
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, τους προθυμοτάτου εθελοντάς, οι οποίοι μοιράζονται μαζί μας την χαράν και ευλογίαν του Αγίου Δωδεκαημέρου. Ευχαριστούμεν και συγχαίρομεν και τους δύο βασικούς συντελεστάς της παρούσης εκδηλώσεως, τον Διευθυντήν
του Ζωγραφείου κύριον Ιωάννην Δεμιρτζόγλου και τον Διευθυντήν της Παιδοπόλεως κύριον Αδαμάντον Κομβόπουλον”.
Προηγουμένως χαιρετισμούς απηύθυναν ο Άρχων Μ.Ρεφερενδάριος Ιωάννης Δεμιρτζόγλου, Διευθυντής του Ζωγραφείου, ο κ.Αδαμάντιος Κομβόπουλος, Καθηγητής και Διευθυντής της Παιδοπόλεως Πρώτης, καθώς και η κυρία Αλεξάνδρα Μοροσίδου, ως εκπρόσωπος
των νέων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Ο κ.Αδαμάντιος Κομβόπουλος ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν το έργο της Παιδουπόλεως και ιδιαιτέρως τον
Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα για τον οποίο προσέφερε αναμνηστικά δώρα, μέσω της συνεργάτιδας της Ι. Μητροπόλεως κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, δια
χειρών του Παναγιωτάτου.
Το φλουρί της Βασιλόπιττας έτυχε στον μικρό μαθητή Δημήτριο Κελεπούρη.Στην εορταστική εκδήλωση παρέστησαν Αρχιερείς, Άρχοντες Οφφικιάλιοι, παράγοντες και μέλη της Ομογένειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
ευχαριστεί θερμά την αεροπορική εταιρεία

AEGEAN
για την συνεχή υποστήριξη της για τις εθελοντικές αποστολές στην Κωνσταντινούπολη όπως έγινε για πέντε νέους που είπαν τα Κάλαντα στην Ομογένεια όπως παρουσιάζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο αυτό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω.
Ευχαριστεί θερμά τους Συμπολίτες μας στην Πόλη για την
άριστη φιλοξενία των εθελοντών μας:
κ. Γεώργιο Παπαλιάρη - Πρόεδρο των Κοινοτήτων Σταυροδρομίου και
Μεγάλου Ρεύματος, κ. Αντώνη Παριζιάνο - Πρόεδρο του ΣΥΡΚΙ,
κ. Λάκη Παντελή Βίγκα — Πρόεδρο της Κοινότητας Νεοχωρίου Βοσπόρου,
κ. Γεώργιο Στεφανόπουλο - Πρόεδρο της Κοινότητας Χαλκηδόνας,
κ. Κώστα Κυρατζόπουλο—Καθ. της Μεγάλης του Γένους Σχολής και μέλος
της Επιτροπής Κοινότητας Χαλκδόνος, κ.Ιωάννη Κότσια, μέλος της Επιτροπής Κοινότητα Σταυροδρομίου, την κ. Αγνή Νικολαϊδου- Πρόεδρο της Κοινότητας ν. Πρίγκηπου, και τις/τους κ. Θανάση Κυργιάκο, κ. Αντώνη Καλαϊτση,
κ.Σοφία Χούτου, κ. Σεβαστή Μπαρμπαλόνη και κ. Ελένη Καραμήτη.

Οι Εθελοντές Νέοι της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
επισκέφθηκαν τα Κωνσταντινουπολίτικα Φιλανθρωπικά Αθηνών
για τα Κάλαντα των Εορτών
Φωτογραφικά Στιγμιότυπα

Εστία Κωνσταντινουπόλεως

Νέα Φώκαια Αττικής
Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2019

Οι Εθελοντές Νέοι της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
επισκέφθηκαν τα Κωνσταντινουπολίτικα Φιλανθρωπικά Αθηνών
για τα Κάλαντα των Εορτών
Φωτογραφικά Στιγμιότυπα

Νέος Οίκος του
Πολίτη
Νέα
Φιλαδέλφεια

Αττικής
29/12/2019

ΚΟΣΜΕΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ
Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη 29/12/2019

Οι Εθελοντές Νέοι της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
στην Πόλη για τα Κάλαντα 30/12/2019-7/1/2020
Στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες σε Κοινότητες—
Ιδρύματα—Οικίες Ομογενών

Κοινοτική Αίθουσα του Ι. Ναού Εισοδίων της Παναγίας με τον Σεβ.
Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ. Γερμανό και Ομογενείς της Κοινότητας

Σε οικία στα Ταταύλα

Στον Μορφωτικό Σύνδεσμο Μοδιού
– Χαλκηδόνα

Στο Νιχώρη του Βοσπόρου και ακολούθως στο Πασάμπαχτσε

Στη Ζωγράφειο Σχολή με την Α.Θ.Π.
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο

Στην νήσο Πρίγκηπο σε Ομογενειακή Οικία

Στo Δημιουργικό
Εργαστήριο
Νηπίων
Αγίας Τριάδος
της
Κοινότητας
Σταυροδρομίου

Στην νήσο Αντιγόνη στον Ι. Ν. Ιωάννη Προδρόμου

Στην νήσο Πρίγκηπο με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πριγκηπονήσων κ. Δημήτριο

Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου
Κουδουνά

Οι νέοι της Οι.Ομ.Κω. που μετέβησαν
στην Πόλη είναι:
Αλεξάνδρα Μορωσίδου, Σαββούλα Μορωσίδου,
Χρήστος Λάμπρος Βάττης, Χρήστος Θεολόγος,
Μαρία Μαρίνα Μπούκιου, Γεωργία Γόντικα και
Μαρία Αλεξάνδρα Ηλιάδη.

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
τους ευχαριστεί θερμά.

Στη Ζάππειο
Σχολή

Στην Χαλκηδόνα

Με τους Ομογενείς τρίτης Ηλικίας

Λεπτομερής Έκθεση για την Αποστολή των Εθελοντών Νέων στην Πόλη θα
δημοσιευτεί στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο της Οι.Ομ.Κω.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
- «Ἡ 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 Ἡνωμένου 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.

