Oι Βασικοί Σκοποί της Ομοσπονδίας
εν συντομία:

Organization

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

www.conpolis.eu
Απρίλιος 2018– Τεύχος 8/4

 Επετειακές

Εκδηλώσεις

Άλωσης,σ.2.
 Σεμινάρια προς εθελοντές,σ.35.
 Δήλωση Δ.Σ. για την Ομογενειακή Παιδεία, σ.6.
 Νέα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σ.2, 7-8, 12-14.
 Μελέτη για την παραμένουσα
επιρροή των Ρωμιών και Αρμενίων στην Ανατολή, σ.9-11.
 Επιστολή Δ.Σ. προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας, σ.15.

Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του
Φεστιβάλ, περιλαμβάνουν:
Εκθέσεις Συνοικιών, Εκπαίδευσης, Αθλητισμού Κωνσταντινούπολης.
 Παρουσιάσεις βιβλίων Κωνσταντινουπολιτών
συγγραφέων.
 Έκθεση με χειροποίητες κούκλες που αναπαριστούν τις ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ του 1964 .
 Προβολές ταινιών - ντοκιμαντέρ με θέμα την
Πόλη.
 Συναυλίες και παρουσιάσεις με συμμετοχή
μαθητών και φοιτητών.
 Αθλητικές συναντήσεις Κωνσταντινουπολίτικων αθλητικών συλλόγων.
 Ποικίλες δραστηριότητες για παιδιά.
 Διαδραστικά εργαστήρια διδασκαλίας.
 Μουσική & Χορευτικά Δρώμενα της Πόλης.
Διαδραστική ενότητα στην οποία μπορούν να
συμμετέχουν όλοι: «Η Πόλη της καρδιάς μας»
με φωτογραφίες όλων όσων έζησαν στην Πόλη,
κατάγονται απ’ αυτήν, την αγάπησαν ή απλά
την επισκέφθηκαν και την αγάπησαν κι αυτοί.


565η Επέτειος της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης
Ημερίδα

«Τα 30 χρόνια μετά από την Άλωση»
Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, 10.30-12.30
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Επιστημονικός συντονιστής:
Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΕΙΕ Δημήτριος Αποστολόπουλος

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018:
Μνημόσυνο για τον
Ήρωα Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και
τους υπερασπιστές της Βασιλίδος των πόλεων στον
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ώρα 10.30.
Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω. στον ανδριάντα του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
στην πλατεία Μητροπόλεως, 11.30.
Κατάθεση στεφάνων εκ μέρους της Πολιτείας, φορέων και της Οι.Ομ.Κω.
Την μνήμη του προκατόχου του Γρηγορίου Ε’ τίμησε
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Το πρωί της Τρίτης της Διακαινησίμου, 10ης Απριλίου 2018,
όπως κάθε χρόνο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
άναψε κερί και κατέθεσε ανοιξιάτικα άνθη πίσω από την
κλειστή Πύλη του Πατριαρχείου, τόπο του απαγχονισμού του
Ιερομάρτυρα προκατόχου του Γρηγορίου Ε’ τιμώντας τη μνήμη του.
Ο Πατριάρχης, μέσα σε συγκινητική σιωπή, προσευχήθηκε
λίγα λεπτά στον ιερό αυτό τόπο για το παρόν και το μέλλον
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, για την πνευματική προκοπή του ποιμνίου του, για την εκτόνωση των εντάσεων και
την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο.

Ανακοίνωση
Πρόσκληση για Εκπαίδευση στην Συντήρηση Αγιογραφιών
(20/04/2018)
Στα πλαίσια των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων της Οι.Ομ.Κω. καλούνται όσες/οι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων συντήρησης αγιογραφιών που θα διδαχθούν από τον κ. Δημήτριο Ραϊτσανόβσκη – ειδικό
συντηρητή έργων τέχνης. Σκοπός της εκπαιδευτικής αυτής δράσης είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων στην συντήρηση αγιογραφιών.
Τα μαθήματα είναι δωρεάν για αυτούς που θα επιλεγούν και θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις: (α) θεωρητική
διδασκαλία τριών μηνών με 3 ώρες εβδομαδιαία και (β) πρακτική άσκηση που θα πραγματοποιηθεί στην Πόλη σε
συνεργασία με ίδρυμα της Ομογένειας. Η ημερομηνία έναρξης των θεωρητικών μαθημάτων είναι αρχές Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παραδίδονται στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών- Δ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι
(κοντά στον ομώνυμο σταθμό Μετρό).
Όσες/οι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 10 Μαΐου 2018 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση nnap@otenet.gr, συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο:
Ονοματεπώνυμο:
Ημερ. Γέννησης:
Διεύθυνση:
Email:

Όνομα Πατρός:

Τηλέφωνο:

Κινητό:

Σπουδές (λύκειο, αει/τει, μεταπτυχιακές σπουδές):

Για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε την επιμόρφωση αυτή:

Ποια είναι η σχέση σας με τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Java ή C#/.NET ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ
Στα πλαίσια των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων η Οι.Ομ.Κω., σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα «Ζωοδόχος
Πηγή», υποστηρίζει την συμμετοχή νέων επιστημόνων στα μαθήματα προγραμματισμού υπολογιστών Java ή
C#/.NET, που περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://www.afdemp.org/bootcamp/. Οι υποψηφιότητες πρέπει να
υποβληθούν, το συντομότερο δυνατό, μέσω της αναφερόμενης ιστοσελίδας. Τα μαθήματα διάρκειας περίπου 5
μηνών, γίνονται απογευματινές ώρες (18.00-20.00), αποσκοπούν στην λειτουργική εκμάθηση των αναφερόμενων
γλωσσών και θα ξεκινήσουν από την 4 Ιουνίου 2018. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αφού υποβάλουν την αίτηση τους μέσω της προαναφερθείσας ιστοσελίδας, να κοινοποιήσουν την υποβολή της αίτησης τους στην
Οι.Ομ.Κω., συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία και στέλνοντας μήνυμα στο email: nnap@otenet.gr
Ονοματεπώνυμο:
Όνομα Πατρός:
Ημερ. Γέννησης:
Διεύθυνση:
Email:
Τηλέφωνο:
Κινητό:
Σπουδές:
Εμπειρία σε χρήση υπολογιστών και πιθανή γνώση σε γλώσσες προγραμματισμού:

Ανακοίνωση
ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΩΡΙΝΟΥΣ και ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ
Στα πλαίσια των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων η Οι.Ομ.Κω. οργανώνει κύκλο εντατικών μαθημάτων εκμάθησης
τουρκικής γλώσσας με σκοπό την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με προγράμματα συνεργασίας με
την Κωνσταντινούπολη. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν αμέσως στο τέλος της επομένης εξεταστικής περιόδου (αρχές
Ιουλίου) με 12 ώρες εβδομαδιαία για περίπου 2 εβδομάδες και θα συνεχιστούν από Σεπτέμβριο με λιγότερες ώρες
εβδομαδιαία. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (http://www.eede.gr/eede) που βρίσκεται στην Λεωφ. Ιωνίας 200, Πατήσια, πολύ κοντά στην στάση ΗΣΑΠ Κ.
Πατήσια.
Δεν υπάρχει καμμιά οικονομική επιβάρυνση για τους παρακολουθούντες. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο και να το στείλουν στο email:nnap@otenet.gr
μέχρι την 10 Μάϊου 2018. Θα χορηγηθεί βεβαίωση από την Οι.Ομ.Κω. για όσους παρακολουθήσουν ανελλιπώς και
επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων. Σκοπός είναι η απόκτηση σε ικανοποιητικό βαθμό της δυνατότητας επικοινωνίας
στα τουρκικά μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών περίπου.
Ονοματεπώνυμο:

Όνομα Πατρός:

Ημερ. Γέννησης:

Διεύθυνση:
Email:

Τηλέφωνο:

Κινητό:

Αν έχετε γνώσεις τουρκικής γλώσσας περιγράψτε με δικά σας λόγια το επίπεδο των γνώσεων σας:

Ποια είναι η σχέση σας με τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης:

Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο επιλέγετε την εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσας ;
ΝΑΙ ..... ή ΟΧΙ.....
Αν ΝΑΙ, ποιος (ή ποιοι) είναι ο λόγος (οι);
...............................................................................

Αν ΟΧΙ, για ποιο λόγο ( ή λόγους) επιλέγετε την εκμάθηση της Τουρκικής
Γλώσσας;
...........................................................................

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ "
Η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (http://www.eede.gr/eede) σε συνεργασία με την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (http://www.conpolis.eu) οργανώνουν την ανωτέρω αναφερόμενη επιμορφωτική
δράση που έχει σκοπό την παροχή εισαγωγικών γνώσεων στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες
και νέους που ενδιαφέρονται για τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης και θέλουν να παρακολουθήσουν την αναφερόμενη επιμόρφωση. Τα σεμινάρια θα γίνουν αρχικά στην Αθήνα, στην έδρα της ΕΕΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200, Πατήσια, πολύ κοντά στην στάση ΗΣΑΠ Κ. Πατήσια), η οποία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα εκπαίδευσης
με έμφαση στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, θα έχουν διάρκεια 24 ωρών (3 ημέρες) και θα πραγματοποιηθούν
αμέσως μετά από το πέρας της επόμενης εξεταστικής περιόδου των ΑΕΙ/ΤΕΙ, περίπου αρχές Ιουλίου 2018. Θα χορηγηθεί βεβαίωση από την ΕΕΔΕ σε όσους παρακολουθήσουν επιτυχώς την επιμόρφωση.
Επίσης για όσους ενδιαφέρονται θα δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπρόσθετα κύκλο επιμόρφωσης
30 ωρών που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη από τον KOSGEB (Προεδρία Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Εταιρειών
της Τουρκίας) σε συνεργασία με την Οι.Ομ.Κω. που θα μεριμνήσει για την παρακολούθηση με μετάφραση στα Ελληνικά. Κριτήριο επιλογής για την επιμόρφωση στην Κωνσταντινούπολη θα είναι ο βαθμός ετοιμότητας για ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.
Δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα και για τις δύο επιμορφωτικές δράσεις, συμπεριλαμβονομένων και των εξόδων μετάβασης και διαμονής στην Κων/πολη.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 45 ετών να υποβάλουν αίτηση μέχρι την
10 Μαΐου 2018 συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο αίτησης και στέλνοντας το με email στην διεύθυνση :
nnap@otenet.gr
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΕΔΕ-ΟΙΟΜΚΩ ΓΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"

Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Σπουδές:
Ενδιαφέρεστε να
Αθήνα

Όνομα Πατρός:
Email:

Ημερ. Γέννησης:
Τηλέφωνο:

παρακολουθήσετε τα σεμινάρια στην
Κωνσταντινούπολη

Κινητό:

(σημειώστε τα κουτάκια):

Περιγράψτε τις σπουδές σας μέχρι σήμερα μαζί με εμπειρίες σας σε θέματα πρακτικής άσκησης, συμμετοχής σας
σε ερευνητικά, αναπτυξιακά προγράμματα ή ακόμα άλλες επαγγελματικές και επιχειρηματικές δράσεις:

Διατυπώστε τις σκέψεις σας για ενδεχόμενη μελλοντική επιχειρηματική δράση σας:

Εκτιμώμενη ημερομηνία ανάληψης πρωτοβουλίας έναρξης επαγγελματικής δράσης:

Ποια είναι η σχέση σας με τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης:

ΔΗΛΩΣΗ
του Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για την αναγκαιότητα
μεταρρυθμίσεων στην Ομογενειακή Παιδεία της Πόλης
(26/04/2018)
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. θεωρεί αναγκαίο να επισημάνει για ακόμη μια φορά προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την Ομογενειακή Παιδεία της Πόλης, ότι τα συσσωρευμένα προβλήματα, όποια υπάρχουν, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με συστηματικές και συνεχείς προσπάθειες, πρωτίστως αναβάθμισης της
παιδαγωγικής διαδικασίας σε βάθος χρόνου με κατάλληλο συντονισμό του Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας και υπό την εποπτεία της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Αυτή ήταν η αρχή που πάνω στην οποία στηριζόμενη η Ρωμαίικη Παιδεία μεγαλούργησε για αιώνες και
προσέφερε στο Γένος.
Δεν υπάρχουν μαγικές και εύκολες λύσεις με αμιγώς διοικητικές αλλαγές - που εφόσον κριθεί ότι χρειάζονται - θα πρέπει να έπονται χρονικά των προσπαθειών ουσιαστικής αναβάθμισης της παρεχόμενης παιδείας.
Χωρίς την διερεύνηση και την κατανόηση των αιτίων για τα οποία σημαντικός αριθμός μαθητών της Ομογένειας δεν σπουδάζουν στα σχολεία μας, χωρίς τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας και την εξασφάλιση
των αναγκαίων μέσων, χωρίς τον περιορισμό των πάσης φύσεως εκδηλώσεων που γίνονται εις βάρος της
διδακτικής διαδικασίας και των διδακτικών ωρών που χάνονται - όπου αυτό συμβαίνει, χωρίς την αύξηση
της βαρύτητας της Ελληνικής γλώσσας και την ενίσχυση της διδασκαλίας της ώστε να αναβαθμισθεί σε μάθημα που καθορίζει τον προβιβασμό από τάξη σε τάξη, δεν μπορεί από μόνη της μια διοικητική αλλαγή στο
πρότυπο «σχολείο και βαθμίδα» να φέρει την άνοιξη.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω θεωρεί υψίστης σημασίας, τον τερματισμό της διαρροής των ομογενών μαθητών σε
μη-Ομογενειακά σχολεία και την συνειδητή επιστροφή των στα Ομογενειακά σχολεία με αποτέλεσμα την
αύξηση του αριθμού των φοιτούντων σε αυτά, στοίχημα που αποδεδειγμένα μπορεί να κερδηθεί εφόσον
τολμηθεί, σε συνδυασμό και με παλιννόστηση μελών της νέας γενιάς των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών, στην γενέτειρα γη των προγόνων τους, για την οποία η Οι.Ομ.Κω αγωνίζεται ενώπιον όλων.
Σε ένα μεταβατικό στάδιο, μέχρι την επίτευξη του ως άνω στόχου, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, υπό τον
συντονισμό του Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας, ώστε οι τάξεις στα σχολεία μας να έχουν ικανοποιητικό αριθμό μαθητών, για να υπάρξει κοινωνικοποίηση των μαθητών, ως Ρωμιών της Πόλης.
Η υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, τις οποίες έχει επεξεργαστεί σε λεπτομέρεια τα τελευταία χρόνια το Ομογενειακό Συμβούλιο Παιδείας που έλαβαν υπόψη και τις προτάσεις των άμεσα εμπλεκόμενων από τα Ομογενειακά Σχολεία για να εξασφαλιστεί η ευρύτερη αποδοχή τους, θα πρέπει να τεθεί
σε εφαρμογή χωρίς καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει περιθώριο πλέον για αναβολές και χρονοτριβές.
Τέλος η Οι.Ομ.Κω. δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει με κάθε πρόσφορο μέσο τα Ρωμαίικα σχολεία
της Πόλης και στον ίδιο βαθμό και τα νέα της Ίμβρου, όπως έχει κάνει τα τελευταία 12 χρόνια που παρήλθαν από την ίδρυση της.

«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ενσαρκώνει τον υπερεθνικόν και παγκόσμιον
χαρακτήρα της Ορθοδόξου ταυτότητος»
Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κατά τη χειροθεσία του διεθνούς φήμης δημοσιογράφου ColumbaBruce Clark σε Άρχοντα Οφφικιάλιο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, στο πλαίσιο του πανηγυρικού εορτασμού της Κυριακής των Μυροφόρων στην Ι.Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή
Στον υπερεθνικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τη χειροθεσία του διεθνούς φήμης δημοσιογράφου, ερευνητού και συγγραφέως Columba-Bruce Clark
σε Άρχοντα Οφφικιάλιο του Οικουμενικού Θρόνου, μετά την Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε την Κυριακή των Μυροφόρων, 22 Απριλίου, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή.
«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον έχει ανάγκην ανθρώπων ως υμείς, Εντιμολογιώτατε, οι οποίοι αγωνίζονται ευόρκως επ᾿ αγαθώ του ανθρώπου και
της κοινωνίας, και, ταυτοχρόνως, έχουν εκκλησιαστικόν φρόνημα και οξύ αισθητήριον διά τον πολιτισμόν της Ορθοδοξίας. Κατάγεσθε από την Βόρειον Ιρλανδίαν. Εσπουδάσατε φιλοσοφίαν, κοινωνικάς και πολιτικάς επιστήμας εις το Πανεπιστήμιον του Cambridge. Το τονίζομεν αυτό, διά να υπενθυμίσωμεν ότι η Ορθοδοξία είναι υπερεθνική και
ότι το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ενσαρκώνει αυτόν τον υπερεθνικόν και παγκόσμιον χαρακτήρα της Ορθοδόξου ταυτότητος».
Ταυτόχρονα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, υπογράμμισε ότι, η Ορθόδοξη Εκκλησία, πρωτοστατούντος
του Οικουμενικού Θρόνου, καταδίκασε το 1872 τον εθνοφυλετισμό ως “αίρεση” και προέβαλε, επανειλημμένως, την οικουμενική διάσταση της παραδόσεώς της. Υπενθύμισε δε ότι στο κοινό Μήνυμά τους,
από την Πάτμο, το 1995, οι Ορθόδοξοι Προκαθήμενοι επεσήμαναν εμφατικά ότι «η Ορθόδοξος εκκλησιαστική αντίληψις περί "έθνους" ουδαμώς εμπεριέχει το στοιχείον της επιθετικότητος και των συγκρούσεων
μεταξύ των λαών, αλλ᾿ αναφέρεται εις τας ιδιαιτερότητας ενός εκάστου εξ αυτών, εις το ιερόν αυτών δικαίωμα, όπως διατηρούν και καλλιεργούν τον πλούτον της παραδόσεώς των, και συνεισφέρουν διά του
τρόπου τούτου εις την πρόοδον, την ειρήνην και την καταλλαγήν πάντων των ανθρώπων».
«Αυτή η θεώρησις του έθνους συνυπάρχει εν τη Ορθοδοξία με το οικουμενικόν πνεύμα, την ανοικτοσύνην
και τον αγώνα διά την ειρήνην και τον λεγόμενον «πολιτισμόν της ανθρωπότητος», όπως αυτός εκφράζεται από την «Οικουμενικήν Διακήρυξιν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», την εβδομηκονταετή επέτειον
της οποίας εορτάζομεν εφέτος. Στοιχούσα τω πνεύματι τούτω, η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία δίδει
χριστοπρεπώς την φιλόθεον και φιλάνθρωπον μαρτυρίαν αυτής ενώπιον των μεγάλων συγχρόνων προκλήσεων, αντλούσα δύναμιν από τα βάθη της σοφίας της Ορθοδόξου Παραδόσεως».
Απευθυνόμενος στον διακεκριμένο δημοσιογράφο, στον οποίον απονεμήθηκε το οφφίκιο του Άρχοντα
Διερμηνέα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε ότι τιμάται για την αγάπη και τον σεβασμό του προς
την Πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας και για την αφοσίωσή του στα ιδανικά της, δηλαδή

στην πιστότητά της στην Ορθόδοξη παράδοση και την μέριμνά της για την ειρήνη και την καταλλαγή, για
τον διάλογο και την αλληλεγγύη, για την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου και της
ακεραιότητος της «καλής λίαν» δημιουργίας του Θεού. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δημοσιογραφική
πορεία και προσφορά του τιμωμένου καθώς και στο συγγραφικό έργο του, ξεχωρίζοντας το βιβλίο του για
το θέμα της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λωζάνης, με τίτλο «Δύο φορές ξένος. Οι μαζικές απελάσεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα και Τουρκία».
Η προσωπικότης και το έργον σας αποδεικνύουν ότι γνωρίζετε καλώς τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκην «πατρίδος», οικείου και ηγαπημένου τόπου και τρόπου του βίου, αλλά και ότι όλοι είμεθα πολίται
του κόσμου. Είσθε γνήσιος κοσμοπολίτης, αφού έχετε «πατρίδα» και την αγαπάτε.
Από την πλευρά του ο νέος Άρχων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ιδιαίτερη τιμή που του επεφύλαξε η Μητέρα Εκκλησία. Αναφέρθηκε στην ποιμαντική αγωνία του Οικουμενικού Πατριάρχη για την διαφύλαξη της Κτίσης και του κοινού μας Οίκου και υπενθύμισε τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Θρόνου, όπως τα εν πλω συμπόσια που πραγματοποίησε σε διάφορα σημεία του πλανήτη με
στόχο την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή
και καταστροφή του Περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε ο Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος, υπεύθυνος
της Μονής, ο οποίος αναφέρθηκε στα πρόσωπα των Μυροφόρων γυναικών που τη μνήμη τους τιμά σήμερα η Εκκλησία. Στην αντιφώνησή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Σασίμων για τη συμβολή του στην επιτυχημένη διοργάνωση της πρώτης κοινής Σύναξης των Ιερέων και των Διακόνων που υπηρετούν στην Αγιωτάτη Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως και στις Ιερές
Μητροπόλεις στην Τουρκία και εξήγγειλε πως εντός του έτους θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη Σύναξη της
Ορθοδόξου Νεολαίας της χώρας. Νωρίτερα, κατά τη θεία λειτουργία, το θείο λόγο κήρυξε ο Επίσκοπος
Αμορίου Νικηφόρος, ηγούμενος της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων Θεσσαλονίκης.
Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε Τρισάγιο στον Τάφο του αοιδίμου
Πατριάρχου Δημητρίου, μνημονεύοντας όλους τους Πατριάρχες, Ιεράρχες και Μ.Ευεργέτες του Γένους
που αναπαύονται στον αυλόγυρο της Μονής. Ακολούθως μετέβη στο παρακείμενο Β΄ Κοιμητήριο της Μονής όπου τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, «των πατέρων και αδελφών ημών, ων τα ονόματα Κύριος γιγνώσκει».

ΞΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 9μμ στο πολιτιστικό ίδρυμα
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ παρουσιάζεται για τους σκοπούς του ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ το μουσικό
έργο του Γιώργου Χατζηνάσιου
«ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ»
σε κείμενα του χρονικογράφου του Κωσταντίνου Παλαιολόγου Γεωργίου Φραντζή .
Το έργο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ {Κωσταντίνος Παλαιολόγος} ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ {Γεωργιος Φραντζής}
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ {Μωάμεθ}

Η παραμένουσα αύρα προόδου στην σημερινή Ανατολή από την προαιώνια παρουσία
των Ρωμαϊκών και Αρμενικών Πληθυσμών
Περίληψη του πονήματος των
Δρ. Cemal Eren Arbatlı της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό Ερευνητικό Παν. Μόσχας, και
Δρ. Güneş Gökmen της Νέας Οικονομικής Σχολής Μόσχας, Ρωσίας
Η εργασία των δυο ερευνητών που αναφέρονται παραπάνω και κατάγονται από την Τουρκία με σπουδές στο Παν. Sabancı και στη συνέχεια σε ΑΕΙ των ΗΠΑ εξετάζει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αλλά και σημαντικό θέμα: Ποια είναι η θετική παραμένουσα συμβολή των Ρωμαϊκών και Αρμενικών Κοινοτήτων που
ζούσαν στις πατρογονικές τους εστίες, μέχρι και πριν
ένα αιώνα και πως επηρεάζει ακόμα και σήμερα την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη σημερινή
Τουρκία.
Με το κείμενο αυτό προσπαθούμε να δώσουμε τα
κύρια στοιχεία της μεθοδολογίας που χρησιμοποίησαν οι δυο ερευνητές και τα κύρια συμπεράσματα
τους, όσον αφορά το ερώτημα που τίθεται στον τίτλο
της εργασίας.
Η γενική πληθυσμιακή αύξηση την περίοδο 1893Στην αρχή της εργασίας τονίζεται ότι ενώ μέχρι σή1906 σε δύο κατηγορίες γεωγραφικών περιοχών :
μερα η εκτίμηση των συνεπειών του εκπατρισμού, με (α) με συνεχή γραμμή με πλειοψηφία Χριστιανών
όλες τις τραγικές για τους δύο λαούς συνέπειες, έχει
(β) με διακεκομμένη γραμμή με πλειοψηφία
εκτιμηθεί μόνο ποιοτικά, σκοπός της έρευνας αυτής
Μουσουλμανικών.
ήταν η ποιοτική εκτίμηση αυτής της κολοσσιαίας καταστροφής για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας έκτασης αφανισμού γηγενών - αυτοχθόνων
πληθυσμών.
Στη συνέχεια αναφέρονται οι κρατικές πολιτικές του
Οθωμανικού κράτους και του διάδοχου κράτους της
Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας που οδήγησαν στον εκπατρισμό των δύο αυτών μεγαλύτερων Χριστιανικών
πληθυσμών που το 1893 στα σημερινά εδάφη της
Τουρκίας αποτελούσαν το 8 - 10% του γενικού πληθυσμού*.
—————————
* Σημ. η εκτίμηση αυτή είναι υποβαθμισμένη καθόσον
το 1912 ο Ρωμαίικος πληθυσμός ήταν τουλάχιστο 2.7 εκ.
και 2.3 εκ. Αρμένιοι ενώ οι Μουσουλμανικοί πληθυσμοί
εντός των συνόρων της σημερινής Τουρκίας ήταν 13 εκατ. Επομένως η αναλογία ήταν κατά τι μεγαλύτερη από
40%. Δείτε: Φ. Ντουντάρ, «Ο Κώδικας της Σύγχρονης
Τουρκίας», Εκδόσεις Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών,Αθήνα 2013.

Συσχετισμός της αστικοποίησης το έτος 2000 σε
σχέση με την Ρωμαίικη πληθυσμιακοί παρουσία
το 1893. Η γραφική δείχνει την σημαντική υψηλή
σημερινή (2000) αστικοποίηση σε περιοχές που
το Ρωμαίικο στοιχείο είχε έντονη παρουσία πριν
από την Μικρασιατική Καταστροφή.

Αναφέροντας τα γεγονότα της περιόδου 1914-1923 οι συγγραφείς τονίζουν ότι ο εκτοπισμός των Αρμενίων και Ρωμιών όχι μόνο επέφερε θάνατο και βάσανα σε καταστροφικές διαστάσεις στις κοινότητες αυτές,
αλλά και τεράστια καταστροφή στον παραγωγικό και οικονομικό ιστό της Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας τα
χρόνια που ακολούθησαν όπως: 75% μείωση παραγωγής άνθρακα, 50% κτηνοτροφικής παραγωγής, 40%
παραγωγής σιτηρών, 50% καπνού, 80% εξόρυξης μετάλλων, 50% παραγωγής κλωστοϋφαντουργίας. Το
συνολικό ΑΕΠ βυθίστηκε κατά 40%. Οι συγγραφείς επίσης τονίζουν ότι τα αποτελέσματα της μελέτης
τους θα μπορούσαν να δώσουν μια εκτίμηση σε ποιο επίπεδο θα βρισκόταν η οικονομία της σημερινής
Τουρκίας αν δεν είχαν εκριζωθεί οι δυο αυτές Κοινότητες.
Η μεθοδολογία των ερευνητών βασίζεται κατ΄ εξοχήν σε μαθηματική ανάλυση που στηρίζεται σε στατιστικά στοιχεία της τελευταίας 25 ετίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της μετέπειτα 90 ετών της Ρεπουμπλικανικής περιόδου. Κύρια πηγή είναι η πληθυσμιακή απογραφή του 1893 όπου καταγράφηκαν οι
εθνο-θρησκευτικές ομάδες σ’ όλη την Αυτοκρατορία στο επίπεδο των επαρχιών (Kaza)*.
Σημαντική μέθοδος στην μελέτη που ακολούθησαν οι ερευνητές είναι η συσχέτιση της πυκνότητας χρήσης την ηλεκτρικής ενέργειας στην σημερινή Τουρκία και την πυκνότητα των Χριστιανικών πληθυσμών
πριν από 100 χρόνια. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν νυκτερινές φωτογραφίσεις της χώρας που
δείχνουν τον υψηλό βαθμό της συσχέτισης του τεχνητού φωτισμού και της κατανομής των Χριστιανικών
πληθυσμών. Στους παραπάνω χάρτες παρατίθενται χωριστά για τους Ρωμιούς και τους Αρμενίους η συσχέτιση αυτή.
Η συσχέτιση βασίζεται σε μαθηματική παλινδρόμηση που βασίζεται στην σχέση:
——————*Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η γεωγραφική διοικητική διαίρεση ήταν: βιλαέτια (περιφέρειες), σαντζάκια (νομοί), καζάδες (επαρχίες), ναχιγιέ (υποδιοικήσεις) και χωριά.

yi= β + α(αρμενική συμβολή1893i) + ρωμαίικη συμβολή1893i) +
δ ln(γενική πυκνότητα πληθυσμού1893i) + θ’Xi+εi
Όπου το yi είναι το υπολογιζόμενο αποτέλεσμα (π.χ. βαθμός αστικοποίησης, χρήσης ηλεκτρισμού κτλ.),
β είναι σταθερά, α και γ οι συμβολές των δύο πληθυσμιακών ομάδων, για κάθε επαρχία (ο δείκτης i δείχνει επαρχία που αφορά το υπολογιζόμενο μέγεθος), ο τέταρτος παράγοντας αφορά τον Νεπέριο λογάριθμο του γενικού πληθυσμού και χρησιμοποιείται ως αρχική συνθήκη.
Ένα από τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα που προκύπτει είναι η τροχιά της γενικής πληθυσμού σε δύο περιπτώσεις
γεωγραφικών περιοχών όπως φαίνεται
στην παρατιθέμενη πλαϊνή γραφική. Με
κόκκινη γραμμή είναι οι περιοχές που
υπήρχε ισχυρό Χριστιανικό στοιχείο
όπου φαίνεται η στασιμότητα του γενικού μουσουλμανικού πληθυσμού την
περίοδο 1935-1945 και η σημαντική αύξηση σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν
πριν από το 1922 χριστιανοί. Μετά από
το 1945 ανατρέπεται η εικόνα όπου φαίνεται η σημαντική ανάκαμψη του πληθυσμού (μουσουλμανικού πλέον) μετά
από το 1950. Οι δύο ερευνητές ερμηνεύουν το γεγονός ότι η ανάπτυξη που είχαν δημιουργήσει οι εκριζωθέντες Ρωμιοί και Αρμένιοι είχαν θετική
επίδραση στους Μουσουλμάνους συμπολίτες τους αλλά και η παράδοση που είχαν δημιουργήσει συνεχίστηκε εν μέρει από τους Μουσουλμάνους κατοίκους που συνέχισαν την παρουσία τους στις επαρχίες αυτές που το χριστιανικό στοιχεία ήταν ισχυρό.
Διαδικτυακή Υποβολή Αιτήσεων για την Αναγνώριση Ισοτιμίας Ξένων Τίτλων Σπουδών στην Τουρκία
Έχει ανακοινωθεί η μετατροπή της διαδικασίας αναγνώρισης και ισοτίμησης (tanıma ve denklik) των τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε ιδρύματα εκτός της Τουρκίας. Πλέον η κατάθεση των αιτήσεων και
των συναφών δικαιολογητικών θα γίνεται διαμέσου διαδικτύου, ενώ μέχρι τώρα γινόταν με την κατάθεση εγγράφων προς το YÖK (Ανώτατο ίδρυμα Παιδείας). Η κατάθεση θα γίνεται από τις ιστοσελίδες:
(α) Για τις περιπτώσεις των υπηκόων της Τουρκίας ή ξένων υπηκόων που έχουν αριθμό ταυτότητας πολίτη της Τουρκίας: https://www.turkiye.gov.tr/yok-denklik-basvurusu
(β) Για όσους ξένους υπηκόους που δεν έχουν αριθμό ταυτότητας πολίτη της Τουρκίας: https://
www.turkiye.gov.tr/ web/denklikbirimi

Οικουμενικός Πατριάρχης: «Σήμερα αναστήθηκαν οι νεκροί πρόγονοί μας».
Στιγμές συγκίνησης κατά την πρώτη θεία λειτουργία που τελέστηκε
ύστερα από 96 χρόνια στον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου Μουδανιών
Σε ατμόσφαιρα συγκίνησης τελέστηκε την Κυριακή του Παραλύτου, 29η Απριλίου 2018, η πρώτη θεία λειτουργία ύστερα από 96 χρόνια στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας, ο οποίος σήμερα χρησιμοποιείται ως πολιτιστικό κέντρο. Στη Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατόπιν προσκλήσεως
του οικείου Μητροπολίτου Προύσης Ελπιδοφόρου.
«Είμεθα όλως ηλεημένοι και πολλαπλώς ευεργετημένοι εκ της Προνοίας του Θεού να ιερουργούμε
τούτο το μεγαλείον επί τάφων και θεμελίων και
τέφρας και κόνεως, εδώ όπου μεγαλουργούσε παλαιότερον το Γένος μας. Σήμερα το βουβό κλάμμα
όλων όσοι τότε έκλεισαν την πόρτα του Αγ. Γεωργίου και έφυγαν αναγκαστικά, μεταποιείται εις χαράν ανεκλάλητον με την επίσκεψη και την παρουσία σας και την συμπροσευχή σας», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος στους προσκυνητές από τα Νέα Μουδανιά της Χαλκιδικής, που είχαν
την ευκαιρία να προσευχηθούν στο Ναό που ανήγειραν και μέσα στο οποίο αγιάστηκαν οι πρόγονοί τους.
«Δάκρυα αγαλλιάσεως κυλούν εκεί όπου πρωτοκύλισαν δάκρυα πικρά, μαρτυρικά! Και ημείς αυτήν την
ημέραν επελέξαμε, με την πρόφρονα και ευγενή πρόσκλησιν του οικείου Ποιμενάρχου, την ιδικήν σας,
αδελφέ άγιε Προύσης, διά να έλθουμε κοντά σας εκ Φαναρίου, εκ της πηγής της Αναστάσεως του Γένους
μας, διά να μεταφέρουμε εις ζώντας και νεκρούς το χαρμόσυνον μήνυμα, το ελπιδοφόρον μήνυμα, της
Τριημέρου Εγέρσεως. Ήλθαμε με παλμόν, με χαράν, με ανυπομονησίαν, της Ορθοδοξίας, δηλ. τον

Πατριαρχικόν Ναόν του Φαναρίου, εις τον άγιον Γεώργιον των Μουδανιών. Ήλθαμε διά να επιμαρτυρήσουμε εις εσάς τους απογόνους των προσφύγων πατέρων μας, ότι κι αν ακόμη η σωματική των παρουσία
μας λείπει σήμερα, εντούτοις δεν λυπούμεθα, διότι η Θεία Λειτουργία, το Μυστήριον της Ζωής, είναι η
σύγκλησις συμπάσης της Εκκλησίας, είναι κοινωνία
προσώπων εν Χριστώ, είναι υπέρβασις του χρόνου και
του χώρου.
Εκείνοι έφυγαν από εδώ κάτω υπό άθλιες συνθήκες,
αλλά δούλεψαν σκληρά και εδημιούργησαν μία καινούργια ζωή, με το φιλότιμό τους και με τις άλλες αρετές του μικρασιατικού Ελληνισμού και μάλιστα με
την πίστιν των. Ο Ρωμηός όπου κι αν ηνηγκάσθη να
εκπατρισθή, κατέστη μικρά ζύμη και εζύμωσε όλον το
φύραμα, εδημιούργησεν εκ νέου παράδοσιν και πολιτισμόν».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του συνεχάρη τον Μητροπολίτη Ελπιδοφόρο, «διότι από την πρώτην στιγμήν της επαξίας εκλογής και προαγωγής σας
εις Μητροπολίτην Προύσης δεν αισθανθήκατε ότι ανελάβατε ένα μεγαλείον του παρελθόντος μόνον, αλλά μίαν ιστορικήν Επαρχίαν του Θρόνου, διά την οποίαν μεγάλως και εκοπιάσατε και κοπιάτε και εκδαπανάσθε δι᾿ όλων των δυνάμεών σας». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πατριάρχης και στην πρωτοβουλία του
Μητροπολίτου να αγοράσει δύο βυζαντινούς Ναούς, της Παναγίας της Παντοβασίλισσας στην Τρίγλια και
των Ταξιαρχών στην Σιγή, και να μεριμνήσει για την αναγέννηση της λατρευτικής ζωής και την εξυπηρέτηση των υπαρχόντων πιστών με την τακτική τέλεση της θείας λειτουργίας από τον μόνιμο Ιερέα στην περιοχή, π.Χαράλαμπο Νίτσεφ.
Απευθυνόμενος στους προσκυνητές από τα Νέα Μουδανιά ο
Πατριάρχης εμφανώς συγκινημένος τόνισε:
Καλώς ήλθετε ή μάλλον καλώς επιστρέψατε εις τα ίδια, με
πνεύμα αγάπης, καταλλαγής, συμφιλιώσεως, νοσταλγίας, με
έλαιον και έλεον ειρήνης, διά την επούλωσιν των πληγών του
παρελθόντος. Προσευχηθήκαμε σήμερα υπέρ της αναπαύσεως
των ψυχών των τε ειρηνικώς κοιμηθέντων και των μαρτυρικώς
τελειωθέντων μακαριστών προγόνων μας. Και παρεκαλέσαμε
τον Αρχηγόν της ζωής και του θανάτου να εμπνέη και εις ημάς τους επιγενομένους το πνεύμα εκείνων,
πνεύμα αρχοντικόν, ευλαβικόν, αγωνιστικόν, πατροπαράδοτον, διά να συνεχίσουμε να διακονούμε την
ελπίδα της σωτηρίας και της Αναστάσεως, όπου και αν ευρισκώμεθα.
Σήμερα αναστήθηκαν οι νεκροί πρόγονοί μας και τα πνεύματά τους περιίπτανται εδώ μέσα εις τον Άγιον
Γεώργιον. «Αναστήθηκαν οι νεκροί και ηγέρθησαν και εγερθήσονται οι εν τοις μνημείοις» (πρβλ. Ησ. κστ’,
19). Χριστός ανέστη, Μουδανιά, γη της Βιθυνίας, γη της Ανατολής πεφιλημένη!
«Η μακρά και τετιμημένη πατριαρχεία σας, Παναγιώτατε, έχει ασφαλώς πολλές ήδη λαμπρές και χρυσές
σελίδες προσθέσει στην ιστορία της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Επιτρέwww.conpolis.eu
ψατέ μοι, όμως, να πω ότι η αναβίωση των Επαρχιών του Θρόνου
Email Επικοινωνίας:
nnap@otenet.gr.

στην άμεση ενδοχώρα της Θράκης και της Ανατολής είναι μία επιτυχία σας αποκλειστικά προσωπική. Την
οποία όχι απλά δεν είχε κανείς άλλος τολμήσει να κάνει, αλλά ουδείς καν είχε φανταστεί ότι θα ήτο δυνατόν να πραγματοποιηθεί».
Μετά την απόλυση ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων των
προγόνων μας που αναπαύονται στην περιοχή, «των τε ειρηνικώς κοιμηθέντων και των μαρτυρικώς τελειωθέντων», όπως το κάνει σε όλα τα προσκυνήματά του στη Μικρά Ασία.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδος και της Ουκρανίας στην Πόλη, ο δήμαρχος της Ν.Προποντίδος Χαλκιδικής, επι κεφαλής ομίλου προσκυνητών από τα Νέα Μουδανιά, ο δήμαρχος
Μουδανιών Βιθυνίας και σλαβόφωνοι πιστοί από την Προύσα και τις κοντινές περιοχές.
Προηγουμένως ο Μητροπολίτης Προύσης στην προσφώνησή του αναφέρθηκε στην ιστορική αυτή στιγμή.
«Πως να εκφράσει κανείς το μεγαλείο της στιγμής, όταν ίσταται ενώπιον του Πατριάρχου του, του Πατριάρχου του πολύπαθου Γένους των Ρωμαίων, ο οποίος χοροστατεί, ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία,
στον Ναό αυτό του Τροπαιοφόρου Μεγαλομάρτυρος των Μουδανιών; Όλοι εμείς οι ολίγοι σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μιάς σημαντικής στιγμής για την Ιερά Μητρόπολη Προύσης και για την ιστορία των Μουδανιών. Και απορεί κανείς, αδελφοί μου, πως γίνεται σε τέτοιες μεγάλες στιγμές να παρευρίσκονται μόνο
λίγοι ως μάρτυρες. [...]Μετά από ένα σχεδόν αιώνα, επιστρέφουν τα παιδιά και τα εγγόνια των ξεριζωθέντων προσφύγων προγόνων μας. Επιστρέφουν στην ιερή και ευλογημένη αυτή γη της Βιθυνίας και το μόνο
που ζητούν είναι απλά να προσευχηθούν. Να προσευχηθούν για τις ψυχές όσων έμειναν πίσω στα χώματα
αυτά. Για τις ψυχές όσων ξεριζωμένοι από την πατρώα γη βρήκαν καταφύγιο στη νέα τους πατρίδα, όπου
μεταφύτευσαν τον βαρύ πολιτισμό και την μεγάλη παράδοση, την οποία μετέφεραν ως πολύτιμο θησαυρό. Και εκεί έχτισαν το βιός τους, ανέθρεψαν τα παιδιά τους, εσάς, που είστε σήμερα εδώ. Σας ανέθρεψαν
με την πίστη στο Θεό, με τον σεβασμό και την αγάπη στον συνάνθρωπο, και κυρίως με την αφοσίωση στην
ιδέα της ειρήνης, της ειρήνης που έλειψε τόσο πολύ από τους ιδίους. Στον τόπο αυτό που εγκατέλειψαν
βιαίως οι πατέρες μας, εγκαταστάθηκαν άλλοι άνθρωποι. Άνθρωποι εξίσου πονεμένοι, άνθρωποι εξίσου
ξεριζωμένοι από τον τόπο τους, άνθρωποι εξίσου διψασμένοι για ειρήνη, για αγάπη, για φιλία, για συνεργασία».
Ολοκληρώνοντας ο Μητροπολίτης Προύσης σημείωσε ότι με όλα όσα έγιναν μέχρι σήμερα και με την στήριξη του Παναγιωτάτου, «η Ιερά Μητρόπολη Προύσης έχει παύσει να είναι η ανάμνηση μιάς παλαιάς δόξας, αλλά συγκαταλέγεται, πλέον, στις εν ενεργεία Μητροπόλεις του Οικουμενικού Θρόνου, αναγεννημένη
εκ της τέφρας»
Εθελόντριες της Οι.Ομ.Κω. στο Δημιουργικό Εργαστήριο Παιδιών
Από 10 έως 15 Απριλίου 2018, τέσσερεις νέες εθελόντριες
της Οι.Ομ.Κω., οι Μαρία Αλεξάνδρα Ηλιάδη, Δέσποινα Δημητριάδη, Δάφνη Ζαχαριάδου και Ελένη Σαββάκη, επισκέφτηκαν την Πόλη και συμμετείχαν ως εκπαιδευτές στο ημερήσιο πρόγραμμα του Δημιουργικού Εργαστηρίου, που λειτουργεί με επιτυχία στην Αγία Τριάδα, για τα προνηπιακής
ηλικίας παιδιά της Ομογένειας. Στο επόμενο ενημερωτικό
μας δελτίο θα δοθούν λεπτομέρειες της δραστηριότητας αυτής.



Επιστολή του Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας κ. Ρ.Τ. Ερντογάν
24 Απριλίου 2018
κύριε Πρόεδρε,
Στην προχθεσινή συνέντευξη σας στο κανάλι NTV ακούσαμε να αναφέρετε τα εξής :
«…..Τα παλαιότερα χρόνια ο αριθμός των Ρωμιών συμπολιτών μας δεν ήταν λίγος, βέβαια, ήταν δεκάδες
χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, όμως δυστυχώς από ορισμένες εσφαλμένες ενέργειες στην δική μας χώρα
εξαναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα και είναι αυτό κρίμα. ¨Έχουμε κάνει και εμείς σφάλματα που πρέπει να τα ομολογήσουμε».
Ως Οικουμενική Ομοσπονδία των εκπατρισμένων πολιτών της Τουρκίας με Ρωμαίικη καταγωγή, όλα τα
τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια διαλόγου με τις επίσημες αρχές του κράτους με το αίτημα της θεραπείας των τραυμάτων που έχουμε υποστεί ως Κοινότητα που συνεπάγεται και την παλιννόστηση στην πατρίδα των προγόνων τους, πρωτίστως των μελών της νέας γενιάς μας. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή διαπιστώνοντας με ελπίδα και αισιοδοξία την επί βελτίω αλλαγή της κρατικής αντίληψης
που εσείς ως πρωθυπουργός εγκαινιάσατε από τα μέσα της δεκαετίας του 2000.
Οι εκπατρισμένοι Ρωμιοί που σήμερα είναι διασκορπισμένοι σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ενώ θα
έπρεπε κανονικά να διαβιούν στην γενέτειρα τους Πόλη, αντιπροσωπεύουν το συντριπτικό ποσοστό του
98% του συνολικού πληθυσμού της Ρωμαίικης Κοινότητας μας.
Πρόσφατα σας είχαμε υποβάλει υπόμνημα της Ομοσπονδίας μας κατά την επίσκεψη σας στην Αθήνα
(8/12/2017) όπου αναλύαμε για άλλη μια φορά τις προτάσεις που σας παραθέτουμε συνημμένα.
Οι προτάσεις μας αυτές είχαν λάβει μια συστηματική μορφή μετά από την συνάντηση μαζί σας τον Μάϊο
του 2010, όταν είχατε εκδώσει εγκύκλιο προς όλες τις αρχές της χώρας για την εξάλειψη κάθε αρνητικής
διάκρισης προς τα μέλη της Κοινότητας μας.
Τα τελευταία χρόνια αν και έχουν σημειωθεί κάποιες πρόοδοι σε ορισμένα σημεία, παραμένει σε εκκρεμότητα το κύριο αίτημα μας, το κράτος της Τουρκίας να προκηρύξει και να θέσει σε άμεση εφαρμογή
ένα πρόγραμμα το οποίο θα υποστηρίζει την παλιννόστηση όσων Ρωμιών συμπολιτών μας το επιθυμούν,
με προτεραιότητα στην νέα γενιά της Κοινότητας μας.
Η ενέργεια αυτή αποτελεί την βασική προϋπόθεση, ώστε η Κοινότητα μας, που είναι από τις αρχαιότερες
πληθυσμιακές ομάδες που συνθέτουν την χώρα, να ανασυνταχθεί και να επιβιώσει.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνάντηση Κωνσταντινουπολιτών
Κεντρικής Ευρώπης στην Βασιλεία της Ελβετίας (28/4/2018)
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στην αναφερόμενη πόλη της Ελβετίας το μεσημέρι Σαββάτου 28/4/2018. Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 30 Κωνσταντινουπολίτες
που ήλθαν οδικώς από την Φρανκφούρτη και από τις πέριξ περιοχές της Ελβετίας. Αρχικά μίλησε ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. Νικόλαος Ουζούνογλου που ταξίδεψε την ίδια μέρα διαμέσου της Ζυρίχης και ο οποίος περιέγραψε λεπτομερώς τις τρέχουσες εξελίξεις στα ζητήματα Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα και
την Τουρκία, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες της Οι.Ομ.Κω και την ανάγκη της μεταλαμπάδευσης στην νέα γενιά της Κωνσταντινουπολίτικης ιδέας. Στη συνέχεια μίλησαν : (α) η κυρία Ρέα Πουρνάρα
Ξενιάδου, μέλος του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας και (β) ο κύριος Άγγελος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας. Οι δύο ομιλητές αναφέρθηκαν με λεπτομέρεια στις προσπάθειες και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι δύο Σύλλογοι. Ο κ. Αγγ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην προσπάθεια προσέλκυσης των νέων Κωνσταντινουπολιτών που ζουν στην Γερμανία, που 6 από αυτούς συμμετείχαν στην συνάντηση και επισήμανε τις προσπάθειες που κάνει ο Σύλλογος να υποστηρίξει τους νέους και τις εκδηλώσεις που οργανώνει. Συμμετείχε στη συνάντηση από την Γερμανία ο συμπολίτης μας κ.
Γιάννης Καλανλίογλου που έχει εργαστεί για πολλά χρόνια,
μαζί με τον αείμνηστο Ιάσωνα Πιλαφίδη, στον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας. Ακολούθησε συζήτηση στα επί
των επιμέρους θέματα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η
Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με τα μέλη σωματεία του, τα σοβαρά προβλήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα στην Πόλη
αλλά και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
που έχει επηρεάσει αρκετούς Κωνσταντινουπολίτες. Συμφωνήθηκε να αναληφθούν από κοινού προσπάθειες στην προσέλκυση της νέας γενιάς και επίσης την εντατικοποίηση της προβολής των θεμάτων μας
σε διεθνή φόρα. Ευχαριστούμε το ιερατικό προϊστάμενο π. Κωνσταντίνο και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ελβετίας κ. Ιερεμία για την φιλοξενία της συνάντησης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
27ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Στις Προεδρικές και Γενικές Βουλευτικές Εκλογές 27ης Περιόδου που θα διεξαχθούν στην Τουρκία την 24
Ιουνίου 2018, οι υπήκοοι, μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού, της Τουρκικής Δημοκρατίας, έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν στις Τουρκικές Διπλωματικές Αποστολές.
Στα πλαίσια αυτά, οι υπήκοοι Τουρκίας, που κατέχουν την ιδιότητα του ψηφοφόρου εξωτερικού, θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στο Γενικό Προξενείο μας που βρίσκεται στην διεύθυνση Βασιλέως Παύλου 22, Παλαιό Ψυχικό, κατά την 16-17 Ιουνίου 2018 μεταξύ των ωρών 09.00 έως 21.00 και σε
περίπτωση που γίνει 2ος κύκλος κατά την 30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου μεταξύ των ωρών 09.00 έως 21.00 στις 4
κάλπες που θα υπάρχουν για το σκοπό αυτό.
Οι υπήκοοι μας μπορούν να ελέγξουν εάν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού από την ιστοσελίδα της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής www.ysk.gov.tr.
Oι Εκλογικοί Κατάλογοι Εξωτερικού θα ανακοινωθούν την 2 Μαΐου 2018 και ώρα 08.00 Τουρκίας και οι
ψηφοφόροι θα μπορούν να προβάλλουν τις ενστάσεις τους έως την 12 Μαΐου 2018 και ώρα 17.00 Τουρκίας.
Οι υπήκοοι μας που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους πρέπει επειγόντως να δηλώσουν
τη διεύθυνση κατοικίας τους.
Αναμένεται η ενεργή συμμετοχή των πολιτών μας στις Προεδρικές και Γενικές Βουλευτικές Εκλογές 27 ης
Περιόδου.
Ανακοινώνεται προς γνώση των ενδιαφερομένων.
Με εκτίμηση,
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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.

