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Μηνιαία Ενημέρωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω. στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Μειονοτήτων Ευρώπης
(Federation of United European Nationalities –FUEN)
(10 Μαΐου 2014)
Η διεθνής οργάνωση FUEN, της οποίας μέλος είναι η Οι.Ομ.Κω. από το 2011, αποτελεί την ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Μειονοτήτων της
Ευρώπης και έχει ιδρυθεί το 1949 έχοντας σήμερα ως μέλη 83 μειονότητες της Ευρώπης. Ελληνικές μειονότητες που είναι μέλη της είναι η
Οι.Ομ.Κω., η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων της Ρωσίας και της Γεωργίας ενώ θα έπρεπε να ήταν μέλη οι Σύλλογοι Ιμβρίων-Τενεδίων και
της Βορείου Ηπείρου τουλάχιστον. Η FUEN προσπαθεί να προβάλλει τα δικαιώματα των μειονοτήτων και διαχρονικά τα πλέον ενεργά μέλη
είναι οι Γερμανικές μειονότητες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, η Αυστριακή μειονότητα του νοτίου Τιρόλου. Στη φετινή Γενική
Συνέλευση κυρίαρχο θέμα υπήρξε βεβαίως τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Κριμαία και την Ανατολική Ουκρανία που για
ακόμη μια φορά διεθνής κρίση έχει ως εστία μειονοτικό ζήτημα, δηλαδή επανάληψη γεγονότων που ταλανίζουν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο από
την εποχή της συνθήκης της Βεστφαλίας το 1648.
Το Δ.Σ. είχε προτείνει πριν από δύο χρόνια ψήφισμα για την ανάγκη τα κράτη τα οποία έχουν καταπατήσει στο παρελθόν τα δικαιώματα
μειονοτήτων να προβούν σε μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας. Η πρόταση αυτή της Οι.Ομ.Κω. είχε ψηφιστεί ομόφωνα στην Γ.Σ. που είχε
συνέλθει στην Μόσχα. Στην φετινή Γ.Σ. που συνήλθε στην έδρα της FUEN κοντά στα Γερμανό-Δανικά σύνορα ψηφίστηκε ομόφωνα το
προταθέν Ψήφισμα από την Οι.Ομ.Κω. του οποίου το κείμενο δίνεται παρακάτω. Η FUEN έχει ήδη στείλει το Ψήφισμα στις Ηγεσίες της
Τουρκίας, Ελλάδος και Διεθνείς Οργανισμούς. Επιπλέον η Οι.Ομ.Κω. παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις προσπάθειες ορισμένων
εκπροσωπούμενων μειονοτήτων στην FUEN να προωθήσουν «αλυτρωτικούς» σκοπούς με καλυμμένο τρόπο με ενέργειες όπως την
προσπάθεια να τεθεί θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της αυτονόμησης περιοχών που δεν προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι απέρριψε την πρόταση της FUEN.

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΘΝΟΤΗΤΩΝ (FUEN)
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Flensburg – Γερμανία
Η Γενική Συνέλευση της FUEN έχοντας υπόψη:
Την Διακήρυξη για τα Δικαιώματα Ατόμων που ανήκουν σε Εθνικές ή Θρησκευτικές ή και Γλωσσικές Μειονότητες των Ηνωμένων
Εθνών (1992) όπως επίσης και το Άρθρο 27 της Διεθνούς Σύμβασης Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (1966).
Τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα όπως επίσης τις πολιτικές απαιτήσεις που διατυπώνονται με σαφήνεια στην
«Καταστατική Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Αυτοχθόνων Εθνικών Μειονοτήτων στην Ευρώπη» της FUEN (Bautzen, 2006).
Το ομόφωνο ψήφισμα της Γ.Σ. της FUEN της 19 Μαΐου 2012 για την ανάγκη της αποκατάστασης και θεραπείας προς τις
μειονότητες που υπήρξαν θύματα Κρατών που παραβίασαν τα δικαιώματα του ανθρώπου με βάση το Ψήφισμα 60/147 του Δεκεμβρίου
2005 της Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. με τίτλο «Βασικές Αρχές και Οδηγίες στο Δικαίωμα για Αποκατάσταση και Θεραπεία των θυμάτων από την μαζική
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Νόμου».
Ότι έχουν παρέλθει 50 χρόνια από την Απέλαση και τον Εκπατρισμό από το Κράτος της Τουρκίας το 1964 των μελών της
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης που είχε σκοπό την εκρίζωση της Κοινότητας αυτής και κατ’ επέκταση τον αφανισμό
της.
Τον μαζικό εξαναγκασμό σε εκπατρισμό των μελών των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης και των νήσων
Ίμβρου και Τενέδου που συνέβη την περίοδο 1964-2003, με αποτέλεσμα την μείωση του πληθυσμού των μελών της Κοινότητας που διαβιεί
στην Κωνσταντινούπολη και ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1960 αποτελούνταν από 100.000 μέλη, σήμερα είναι 2.000, λόγω των
αντιμειονοτικών μέτρων που ασκήθηκαν από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις της Τουρκίας, όπως αυτά έχουν καταγραφεί επίσημα και έχουν
ομολογηθεί από υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους της παρούσας Κυβέρνησης της Τουρκίας (π.χ. ομιλία του Πρωθυπουργού κ.
Ρ.Τ.Ερντογάν της 24/5/2009 στην πόλη της Ντούζτσε και η Πρωθυπουργική εγκύκλιος της 15/5/2010).

Ότι τέτοιες πράξεις αδικοπραγιών κατά των μειονοτήτων συμβαίνουν συνέχεια και μπορούν να συμβούν στο μέλλον σε όλα τα
μέρη του κόσμου.
ΚΑΛΕΙ
Όλα τα κράτη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα στην απαλοιφή τέτοιων συμπεριφορών.
Τα μέλη της FUEN να αποκηρύξουν τις παραπάνω αναφερόμενες ή όποιες άλλες πράξεις που οδηγούν σε παρεμφερή αποτελέσματα.
Την Κυβέρνηση της Τουρκίας να προχωρήσει σε επείγοντα μέτρα της αποκατάστασης και θεραπείας προς την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα
της Τουρκίας στην κατεύθυνση των προτάσεων που έχει υποβάλει η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, όσον αφορά:
- Την αποκατάσταση των υπηκοοτήτων.
- Την παροχή νομικής υποστήριξης για την αποκατάσταση των περιουσιών.
- Την ηθική και πραγματική υποστήριξη του επαναπατρισμού.
- Την επιστροφή όλων των περιουσιών που ανήκουν ιστορικά στα Ελληνορθόδοξα Ευαγή Ιδρύματα.
- Την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων της Κοινότητας που παραμένει στην Κωνσταντινούπολη, όπως και την άρση
της απαγόρευσης διενέργειας εκλογών στα μειονοτικά ιδρύματα.

Εκδηλώσεις Μνήμης της 561ης Επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης
Στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης της Άλωσης της Βασιλίδας των πόλεων πραγματοποιήθηκαν: (α) την 29/5/2014 διάλεξη του Καθ. Ευάγγελου Κουφουδάκη στην αίθουσα του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα και στην συνέχεια κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου που έχει στηθεί πρόπερσι στην παραλία του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου και (β) Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας
Θεοτόκου Καπνικαρέας και στην συνέχεια καταθέσεις στεφάνων στον ανδριάντα του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πλατεία Μητροπόλεως Αθηνών και στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη την 1/6/2014.
Στην βαρυσήμαντη ομιλία του ο Καθ. Ε. Κουφουδάκης, που έχει εμπειρία πάνω από 40 χρόνια ως καθηγητής πολιτικών επιστημών των Πανεπιστημίων Indiana και Purdue στα θέματα των διεθνών σχέσεων στην Ανατολική Ευρώπη και την Μέση Ανατολή με έμφαση τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το
Κυπριακό, ανέλυσε το θέμα : «Η Αξία της Οικουμενικότητας του Ελληνισμού». Το κείμενο της ομιλίας
του καθ. Ε. Κουφουδάκη είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. Ο ομιλητής κάνοντας μια
ιστορική αναδρομή στην διατήρηση της Οικουμενικής δύναμης του Ελληνισμού και μετά από την
Άλωση επικεντρώθηκε στο ζήτημα των σχέσεων της Μητροπολιτικής Ελλάδος με την Διασπορά των
Η.Π.Α., Αυστραλίας και των Ευρωπαϊκών χωρών με ιδιαίτερη έμφαση τις περιόδους 1974-80 και 199094 που αφορούν την επιβολή από τις Η.Π.Α. εμπάργκο κατά της Τουρκίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Κύπρο και το «Μακεδονικό» ζήτημα. Και στις δύο περιπτώσεις οι προσπάθειες των στελεχών της Ομογένειας της Αμερικής αλλά και της Αυστραλίας που γινόντουσαν κάτω από άνισες και αντίξοες συνθήκες για την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων του Ελληνισμού αντιμετώπιζαν εμπόδια από την εφαρμογή περί της αρχής περί «εθνικού κέντρου». Τόνισε με έμφαση
ο Καθ. Ε. Κουφουδάκης ότι ενώ τα στελέχη της Διασποράς έδιναν σκληρό αγώνα για την αντιμετώπιση στην Κύπρο της μαζικής παραβίασης του διεθνούς δικαίου και δικαιωμάτων του ανθρώπου ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α., διαπίστωναν ότι το
«εθνικό κέντρο» υπέσκαπτε τις προσπάθειες αυτές όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι βουλευτές του Κογκρέσου αλλά και οι εκπρόσωποι της
διοίκησης της κυβέρνησης των Η.Π.Α., παρά του ότι οι κυβερνητικοί παράγοντες των Αθηνών ρητορικά έλεγαν τα αντίθετα. Παρόμοια
κατάσταση εξελίχθηκε την περίοδο 1990-94 στην όξυνση του θέματος ονομασίας των Σκοπίων που ενώ δήλωνε η Αθήνα ότι δεν δέχεται
την χρήση του όρου «Μακεδονία», διαπιστωνόταν ότι γινόταν διαπραγματεύσεις εν κρυπτό για μια σύνθετη ονομασία που θα περιείχε
και τον όρο «Μακεδονία». Στην κατάληξη της ομιλίας του ο Καθ. Κουφουδάκης ανέφερε τα εξής: «Η μεγάλη πρόκληση σήμερα είναι ότι
οι κοινότητες της διασποράς δεν είναι αυτές των αρχών του 1900. Οι κοινότητες της διασποράς είναι κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και
πολιτιστικά απόλυτα ενσωματωμένες στην χώρα της διαμονής τους. Θέματα που συγκινούσαν τις κοινότητες πριν 50 χρόνια ήταν διαφορετικά από αυτά που τις απασχολούν σήμερα. Επομένως η μεγάλη πρόκληση είναι η ανάγκη μιας
πολιτιστικής και όχι μόνον πολιτικής διπλωματίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας νέας γενιάς ομογενών. Ήρθε η ώρα για την Ελληνική Κυβέρνηση να μελετήσει σε βάθος την εμπειρία και
την πολιτική του Ισραήλ σε θέματα συνεργασίας κέντρου και διασποράς. Για την επιτυχία μιας νέας
πολιτιστικής διπλωματίας που θα αποφέρει πολιτικά και οικονομικά οφέλη και στην Αθήνα και την
Λευκωσία, θα χρειαστεί η συνεργασία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, των πανεπιστημίων
των ερευνητικών και άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων. Δεν πρέπει να απαιτούμε μόνον από το δημόσιο τομέα μια αξιόπιστη και συνεπή πολιτική.Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός είναι
μεγάλες, όπως είναι και μεγάλες οι ευκαιρίες που έχουμε σήμερα. Ο Παγκόσμιος Ελληνισμός επιβίωσε για χιλιετηρίδες παρ’ όλες τις καταστροφές, τους διωγμούς, τις πολιτικές και οικονομικές αντιξοότητες που αντιμετώπισε. Υπάρχουν χαμένες πατρίδες. Υπάρχει όμως και ένα κοινό πολιτισμικό
παρελθόν και μια ιστορία που μας συνδέει και μας διατηρεί σαν έθνος. Έχουμε υποχρέωση για τις μελλοντικές γενεές, να μην το ξεχνάμε
αυτό και να μην αφήνουμε μικροκομματικές διαφορές και προσωπικές φιλοδοξίες να μας χωρίζουν. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο
Ελληνισμός είναι μεγάλες, όπως είναι και μεγάλες οι ευκαιρίες που έχουμε σήμερα. Ο Παγκόσμιος Ελληνισμός επιβίωσε για χιλιετηρίδες
παρ’ όλες τις καταστροφές, τους διωγμούς, τις πολιτικές και οικονομικές αντιξοότητες που αντιμετώπισε. Υπάρχουν χαμένες πατρίδες.
Υπάρχει όμως και ένα κοινό πολιτισμικό παρελθόν και μια ιστορία που μας συνδέει και μας διατηρεί σαν έθνος. Έχουμε υποχρέωση για
τις μελλοντικές γενεές, να μην το ξεχνάμε αυτό και να μην αφήνουμε μικροκομματικές διαφορές και προσωπικές φιλοδοξίες να μας χωρίζουν. Στην εκδήλωση παρέστη ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Δ. Χατζηδάκης.

Την Κυριακή 1 Ιουνίου μετά από την τέλεση Μνημόσυνου στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου Καπνικαρέας πραγματοποιήθηκε
κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω. από τον κ. Ηλία Κουλουρίδη αντιπρόεδρο της Αδελφότητας Μεγάλου Ρεύματος «ο
Ταξιάρχης». Σύντομο χαιρετισμό πριν την κατάθεση στεφάνου απεύθυνε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της
Οι.Ομ.Κω. καθ. Νίκος Ουζούνογλου αναφέροντας τα εξής: «Σήμερα αποτίουμε φόρο τιμής και
ευγνωμοσύνης προς τον γενναίο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο Δραγάζη και τους
Υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης που αμύνθηκαν την Πόλη τους εναντίων πολύ ισχυρότερων
δυνάμεων αποδεικνύοντας την παράδοση του Γένους στην αφοσίωση του προς την ελευθερία. Η άμυνα
που προέβαλαν οι Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης υπό την ηγεσία του Αυτοκράτορα τους δεν ήταν μόνο
η υπεράσπιση της εντειχισμένης Πόλης αλλά αυτό που αντιπροσώπευε η Βασιλίδα των Πόλεων: η
Κοινοπολιτεία που υπήρξε η αρμονική σύνθεση του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού που εκφράστηκε με
την οικουμενικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την εφαρμογή στην
πράξη της Χριστιανικής Κοσμοθεωρίας αλλά και της Ρωμαϊκής
κρατικής οργάνωσης που είχε σαν θεμέλιο την έννοια του πολίτη. Η
Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπήρξε κράτος που διατήρησε
την έννοια του δικαίου, την έννοια των νόμων, την έννοια της
πόλεως και ενός τρόπου ζωής εν κοινωνία καθώς επίσης και τις
έννοιες της φιλανθρωπίας, της ηθικής, υπό κοινωνική αλλά και
ατομική έννοια, και τέλος την έννοια της παιδείας με μια λέξη τον
πολιτισμό και τον σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτές
τις αξίες υπερασπίστηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης την άνοιξη του 1453 και η θυσία τους
υπήρξε φάρος στις γενιές που ακολούθησαν της σκλαβιάς. Αυτή την θυσία με πρώτο τον
Αυτοκράτορα τους, θυμόντουσαν οι Έλληνες όταν ζούσαν μέσα στην καθημερινή αβεβαιότητα του
κεφαλικού φόρου, των αυθαιρεσιών και του παιδομαζώματος. ’Όπως ο ιστορικός ο Νικήτας
Χωνιάτης αποδίδει την συμφορά της πρώτης Άλωσης του 1204 όχι σε εξωτερικούς εχθρούς αλλά
στην εγκατάλειψη από τους Ρωμιούς των δικών τους αρχών και τα δεινά του Ελληνισμού σήμερα
κυρίως προέρχονται από την απεμπόληση της πνευματικής μας κληρονομιάς και την προσκόλληση
σε ξένες αρχές που αντί να αξιοποιηθούν μόνο όσες τυχόν είναι χρήσιμες, τις υιοθετούμε συνολικά
με αβλεψία, αντικαθιστώντας την δική μας παράδοση. Και αυτός είναι ένα πρόσθετος λόγος για την
πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης ευγνωμοσύνης προς τους υπερασπιστές της Βασιλίδας των
πόλεων. Αιωνία τους η Μνήμη».
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το καταρτισθέν πρόγραμμα από το Δ.Σ. Οι.Ομ.Κω., οι συμμετέχοντες
στην εκδήλωση μετέβησαν εν πομπή στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη όπου έγινε η κατάθεση
στεφάνου εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω από τον Πρόεδρο της και επίσης από τους εκπρόσωπους του
Δήμου Αθηναίων, της Περιφέρειας Αττικής και της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως.
Συνάντηση αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω με τον Γενικό Γραμματέα της
Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας στον Σύλλογο Ιμβρίων
Κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Προξένου της Τουρκίας κ. Ισμαήλ Σεφά
Γιουτζεέρ πραγματοποιήθηκε συνάντηση την 7/5/2014 με τον Γενικό
Γραμματέα της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας Δρ. Ιρφάν Νεζίρογλου ο
οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα για να συμμετάσχει σε σύνοδο των Κοινοβουλίων των Μεσογειακών χωρών. Κατά την συνάντηση από την αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. υποβλήθηκε υπόμνημα στην Τουρκική γλώσσα που
περιλαμβάνει τις προτάσεις που έχει υποβάλει η Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία
2 χρόνια προς τους ιθύνοντες της Κυβέρνησης της Τουρκίας καθώς επίσης
ζητήθηκε από τον Γ. Γραμματέα η οργάνωση εκθέσεων σε συνεργασία με
την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας που αφορούν την ιστορία και την προσφορά των Ρωμιών τόσο στην Οθωμανική όσο και την Ρεπουμπλικανική
περίοδο. Ο κ. Ι. Νεζίρογλου τονίζοντας ότι όντας μη-πολιτικός δεν έχει
την δυνατότητα αποφάσεων αλλά υποσχέθηκε να βοηθήσει στην εξέταση
των προτάσεων της Οι.Ομ.Κω. και τόνισε ιδιαίτερα ότι όλοι πρέπει να
προσπαθήσουμε να μην υπάρξουν ανατροπές στις σχέσεις μεταξύ των
δύο χωρών.

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

Ενέργειες του Δ.Σ. υπέρ της Παιδείας
 Με την αποστολή 1100 διδακτικών βιβλίων με
την μέριμνα της Οι.Ομ.Κω. στη Κωσταντινούπολη
συμπληρώθηκε μια ακόμα φάση των προσπαθειών του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. που ξεκίνησε από το
2010. Το Δ.Σ. εκφράζει τις ευχαριστίες του στην
εταιρεία Goldair Cargo S.A. και τον συμπολίτη μας
κ. Κ. Σανταλτζίδη για την όλη συνδρομή τους για
την μεταφορά αυτή συνολικού βάρους 1 τόνου.
 Το Δ.Σ. εξετάζει το θέμα της αρνητικής απάντησης του Υπ. Παιδείας της Τουρκίας για το αίτημα
των Ομογενειακών Σχολείων, να αποστέλλονται
προς αυτά, μεταφρασμένες και στα Ελληνικά οι
ερωτήσεις εξετάσεων στα μαθήματα που διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα (π.χ. φυσική, μαθηματικά κτλ.), στα πλαίσια των εξετάσεων όλης της
Τουρκίας για καθορισμό της στάθμης των μαθητών Γυμνασίου. Το θέμα άπτεται της Συνθήκης της
Λωζάννης και θα τεθεί απευθείας προς τον Υπ.
Παιδείας κ. Ναμπί Αβτζί.
Εγκρίθηκε από την Γεν. Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού πρόταση υποστήριξης της προσχολικής Ομογενειακής Εκπαίδευσης.

Ανακοίνωση για την Φημολογούμενη Μετατροπή της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως
σε Μουσουλμανικό Τέμενος
14 Μαΐου 2014
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. έχοντας υπόψη τις δημοσιογραφικές πληροφορίες και ενέργειες κυβερνητικών βουλευτών της Τουρκίας για την εκ
νέου μετατροπή της Εκκλησίας της του Θεού Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σε τέμενος, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει για ακόμη
μια φορά, όπως το έχει κάνει ενώπιον των Αρχών της Τουρκίας και των Διεθνών Οργανισμών τα τελευταία χρόνια, ότι αποτελεί πράξη
ύψιστης παραβίασης των θρησκευτικών ελευθεριών και μη σεβασμού άλλων θρησκειών και πολιτισμών, η μετατροπή η εκ νέου και χρήση ως τεμένους εκκλησιών, που κατά την Οθωμανική περίοδο είχαν μετατραπεί σε τεμένη και ενώ λειτουργούν σήμερα ως μουσεία
επιτρέποντας να τα επισκέπτονται όλοι. Καλούμε την Κυβέρνηση της Τουρκίας να αναλογιστεί τις ευθύνες της που φέρει προς όλη την
ανθρωπότητα και να απορρίψει τις προτάσεις που στερούνται λογικής και είναι άκρως αντίθετες στην αλληλοκατανόηση των θρησκειών,
που είναι το μείζων ζητούμενο σήμερα από όλη την ανθρωπότητα. Συνθηματικές ενέργειες, από οπουδήποτε κατεύθυνση και αν προέρχονται για την εκμετάλλευση της Αγίας Σοφίας για αλλότριους σκοπούς αλλά και επίκληση του δικαιώματος που πηγάζει από την κατάκτηση είναι αναχρονιστικές και απαράδεκτες. Τεκμηριωμένοι δε επιστημονικοί λόγοι συνηγορούν υπέρ της διατήρησης των μνημείων
αυτών, που αποτελούν και παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας, ως μουσεία. Επίσης ως Δ.Σ. δηλώνουμε ότι συμφωνούμε απόλυτα με τα δηλωθέντα από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη ότι πρέπει η Αγία Σοφία να παραμείνει μουσείο και σε περίπτωση
που τεθεί θέμα της λειτουργίας της ως λατρευτικού χώρου να λειτουργήσει ως εκκλησία όπως είχε αναγερθεί τον 6 ο αιώνα μ.Χ.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.

ΤΡΙΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
3-5 Οκτωβρίου 2014
Βυζαντινό Κέντρο Αθλητισμού και Πολιτισμού
Κατόπιν εισηγήσεων της Οργανωτικής Επιτροπής που ορίστηκε από το Δ.Σ. και διαδοχικών συζητήσεων από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. αποφασίστηκε η οργάνωση του 3ου Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών την περίοδο 3-5 Οκτωβρίου 2014 στο Βυζαντινό Κέντρο Αθλητισμού
και Πολιτισμού που βρίσκεται στον Άλιμο της Αττικής. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει καταρτίσει το περίγραμμα των εκδηλώσεων που θα
ξεκινήσουν το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου ε.ε. και περιλαμβάνει πολιτιστικές, μουσικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές δράσεις
καθώς επίσης και προβολές ταινιών και θεατρικές παραστάσεις και δράσεις που απευθύνονται στα παιδιά με την συμμετοχή όλων των
Κωνσταντινουπολίτικων Σωματείων. Το Πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα ανακοινωθεί σύντομα . Οι χορηγίες που έχουν εξασφαλιστεί κυρίως είναι σε προσφορά υλικών και υπηρεσιών μειώνοντας σε ελάχιστο την ανάγκη χρηματικών πόρων. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η προβολή προς τις νέες γενιές και όχι μόνο του Πολιτισμού της Κωνσταντινούπολης και η παρουσίαση των πολύπλευρων δραστηριοτήτων
που αφορούν τον Ελληνισμό της Πόλης.

Επιστημονικό Συνέδριο για τις Απελάσεις του 1964 στην Κωνσταντινούπολη
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που αφορούν τα 50 χρόνια από τις Απελάσεις των Εταμπλί Ελλήνων Υπηκόων της Κωνσταντινούπολης
η Οι.Ομ.Κω. συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Bilgi της Πόλης με θέμα:
«1964: Σημείο Καμπής στην Ομογενοποίηση της Κοινωνίας στην Τουρκίας» (1964: A Turning Point in the Homogenization of the Turkish
Society) την περίοδο 31/10-1/11/2014.
Με τον συντονισμό της Οι.Ομ.Κω. έχουν υποβληθεί οι εξής εργασίες:








Ν. Ουζούνογλου: «Οι προτάσεις της Οι.Ομ.Κω. προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας για την αποκατάσταση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης».
Α. Αλεξανδρής: «Ο Γενικός Πρόξενος Θεόφιλος Χρυσανθόπουλος και οι προσπάθειες του στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του
ανθρώπου των απελαθέντων Ελλήνων της Πόλης».
Ν. Αναγνωστόπουλος, «Τα διωκτικά μέτρα κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου την περίοδο των Απελάσεων Ελλήνων της Πόλης».
Γ. Κατσάνος: «Ο Νόμος της Απαγόρευσης Επαγγελμάτων 2007/1932 και η εφαρμογή του την περίοδο 1962-66.
Χαρ. Παπαγεωργίου: «Η μετάδοση του τραύματος των Απελάσεων στις νέες γενιές».
Αιμιλία Θεμοπούλου: « Η Οικονομική Πολιτική της Τουρκίας και η επίδραση της στις Απελάσεις Ελλήνων της Πόλης την περίοδο
1964-65».
Άννα Θεοδωρίδη: «Οι πρώτες Απελάσεις» .

