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Οι Τούρκοι 
γκρεμίζουν
ξωκλήσια 
στην Τένεδο!

ΕκΕίνο το απόγευμα της 21ης Σεπτεμβρίου του 1923 
οι Ελληνες εκπρόσωποι των Αρχών και της Χωροφυ-
λακής, λίγο πριν επιβιβαστούν στο πλοίο που θα τους 
μετέφερε στην κοντινή Λήμνο, επιχείρησαν να εξηγή-
σουν στον μπέη και τους άνδρες του ότι το νησί οφεί-
λει το όνομά του στον Τέννη, γιο του Κύκνου και εγ-
γονό του Ποσειδώνα. Και τι τον ένοιαζε τον μπέη; Μή-
πως γνώριζε το 14ο άρθρο της Συνθήκης της Λωζάν-
νης, που εξαιρούσε τους Ελληνες του νησιού και της 
πανέμορφης Ιμβρου από την ανταλλαγή πληθυσμών; 
Ή μήπως είχε καμιά αγωνία ο μπέης για τους υπόλοι-
πους όρους της συνθήκης που δεν τηρήθηκαν; Για 
παράδειγμα: «Αι νήσοι Ιμβρος και Τένεδος παραμέ-
νουσι υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν, θα απολαύω-
σιν ειδικής διοικητικής οργανώσεως, αποτελούμενης 
εκ τοπικών στοιχείων και παρεχούσης πάσαν εγγύη-

σιν εις τον μη μουσουλμανικόν ιθαγενή πληθυσμόν δι’ 
ό,τι αφορά εις την τοπικήν διοίκησιν και την προστασί-
αν των προσώπων και των περιουσιών…». Κάτι ήξερε 
ο μπέης για αυτά που θα ακολουθούσαν. Το «eritme 
programi», με σκοπό τον πλήρη εκτουρκισμό των νη-
σιών. Τον νόμο 6830 του 1964 «Περί απαλλοτριώσε-
ων» και τη μετονομασία της Τενέδου σε Bozcaada! 
Και ο κόσμος; Τι λέει η Δύση; Φαντάζομαι, δεν έχουν 
διαβάσει τα λόγια του Αμερικανού διπλωμάτη και ποι-
ητή Τζορτζ  Χόρτον, προξένου των ΗΠΑ στη Σμύρνη, 
κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή: «Η Τουρκία, χώ-
ρα που επί 500 χρόνια δεν μπόρεσε να παραγάγει κα-
νέναν πολιτισμό πλην αυτού των ραγιάδων της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, δεν μπορεί εξ ορισμού να 
σεβασθεί τις μειονότητες. Αλλωστε, δεν σέβεται ούτε 
την πλειονότητα των ιδίων αυτής πολιτών...».
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Του γιωργοΥ ΛΥΚοΥρΕνΤΖοΥ

Τ
ην καταστρατήγηση των κανόνων της 
Συνθήκης της Λωζάννης κατήγγειλαν 
εκπρόσωποι του Ελληνισμού στην Τένε-

δο την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Στο 
νησί καταπατείται η εκκλησιαστική περιουσία 
(κάτι που δημιουργεί προσκόμματα στην επι-
στροφή των Ελλήνων) και καταστρέφεται η 
ελληνική πολιτιστική κληρονομιά καθώς γκρε-
μίζονται σωρηδόν ξωκλήσια. Την ίδια ώρα, ο 
υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα 
Απόδημου Ελληνισμού Ανδρέας Κατσανιώτης 
εργάζεται πυρετωδώς, ώστε στις 30 Νοεμβρί-
ου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επόμενη 
επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, να προβεί 
στις σχετικές ανακοινώσεις για θέματα, όπως 
η μη αναγνώριση των πτυχίων για τους εξ Ελ-
λάδος μαθητές, αλλά και η κάλυψη των κενών 
στους εκπαιδευτικούς.

Κεκαλυμμένο σχέδιο
Την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, κατά τη 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Δι-
ασποράς, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Τενε-
δίων «Ο Τέννης» κ. Παναγιώτης Οκουμούσης 
και η πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Τε-
νεδίων «Το Κοινόν των Τενεδίων» κυρία Αθα-
νασία Χατζηκυριάκου κατήγγειλαν κεκαλυμ-
μένο σχέδιο κατεδαφίσεως ξωκλησιών στην Τέ-
νεδο. «Ακόμα και τώρα που μιλάμε, γκρεμίζο-
νται ξωκλήσια. Δήθεν δεν το ήξεραν, έγινε κά-
ποιο λάθος και τα λοιπά», είπε ο κ. Οκουμού-
σης. Από την πλευρά της, η κυρία Χατζηκυριά-
κου χαρακτήρισε την εκκλησιαστική περιουσία 
του νησιού ως τη μεγάλη πληγή για όλους τους 
Τενεδίους, αναφερόμενη σε συγκεκριμένα πα-
ραδείγματα, τα οποία άφησαν άφωνα τα μέ-

Αγιος Ισίδωρος, η Αγία Κυριακή, δεν επιτρέπε-
ται να ανακαινιστούν και δεν περιέχονται στην 
ιδιοκτησία της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να 
καταστρέφεται η πολιτιστική κληρονομιά των 
Ελληνών στο νησί. Προκειμένου, μάλιστα, να 
γίνει αντιληπτό το μέγεθος της καταπάτησης, 
η κυρία Χατζηκυριάκου τόνισε ότι η εκκλησία 
του νησιού της Τενέδου κατείχε 120 τίτλους. 
«Εχουν επιστραφεί οι 27 και, από τους 27, οι 
12 έχουν ζητηθεί πίσω και εκκρεμεί δικαστή-
ριο», είπε χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα της επιστροφής της εκκλησιαστι-
κής περιουσίας είναι μείζον και για την επιστρο-
φή των Τενεδίων στον τόπο τους, καθώς τη δε-
δομένη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα για 
κάποιον που θέλει να επιστρέψει είναι ότι δεν 
έχει στέγη, καθώς οι περιουσίες είτε ξεπουλή-
θηκαν μετά τα γεγονότα της Κύπρου είτε δω-
ρίστηκαν στην Εκκλησία. Οι αριθμοί είναι αμεί-
λικτοι. Ο πληθυσμός του νησιού το 1912 ήταν 
3.750 Ελληνες και 1.400 Τούρκοι. Το 1927, με-
τά τη Συνθήκη της Λωζάννης, ήταν 1.631 Τούρ-
κοι και 1.900 Ελληνες. Σήμερα βρίσκονται στο 
νησί μόλις δέκα Ελληνες. Αξίζει, πάντως, να ση-
μειωθεί ότι ο κ. Οκουμούσης μίλησε για άρι-

στες σχέσεις των δύο λαών στην Τένεδο, επικε-
ντρώνοντας το πρόβλημα στο κεντρικό κράτος. 

Εν τω μεταξύ, συνολική λύση για τα μεγάλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά 
μειονοτικά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη και 
στην Ιμβρο προετοιμάζει το υπουργείο Εξωτε-
ρικών. Η επιτροπή που συγκροτήθηκε υπό τον 
υφυπουργό Αν. Κατσανιώτη εργάζεται πυρε-
τωδώς, με στόχο στις 30 Νοεμβρίου να επιλυ-
θούν θέματα όπως η μη αναγνώριση των πτυ-
χίων για τους εξ Ελλάδος μαθητές, αλλά και η 
κάλυψη των κενών στους εκπαιδευτικούς. 

Ανασταλτικός παράγοντας
Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η απόφαση της 
τουρκικής πλευράς να αποδέχεται πλήρη εγ-
γραφή στα μειονοτικά ελληνικά σχολεία μόνο 
για παιδιά που προέρχονται από τη μειονό-
τητα αποτελεί τον Νο 1 ανασταλτικό παράγο-
ντα. Με απλά λόγια, το παιδί μιας οικογένειας 
η οποία, για επαγγελματικούς λόγους (είναι η 
πιο συνήθης αιτία), θα ήθελε να μετακομίσει 
από την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη, δεν 
δύναται να παρακολουθήσει το πλήρες ωρο-
λόγιο πρόγραμμα των ελληνικών σχολείων και, 
ως εκ τούτου, να λάβει αναγνωρισμένο διεθνώς 
απολυτήριο από το σχολείο. Αντ’ αυτού, με το 
ισχύον καθεστώς, θα λάβει ένα δίπλωμα που 
δεν αναγνωρίζεται από καμία άλλη χώρα, πα-
ρά μόνο από την Ελλάδα. 

Το ζήτημα ετέθη τόσο από τον πρόεδρο της 
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπο-
λιτών Νικόλαο Ουζούνογλου όσο και από τους 
εκπροσώπους των Τενεδίων. Hταν μάλιστα χα-
ρακτηριστική η τοποθέτηση της κυρίας Χατζη-
κυριάκου, η οποία τόνισε ότι από τη μία λέμε 
ότι άνοιξε ελληνικό σχολείο στην Ιμβρο και από 
την άλλη αυτό κινδυνεύει να μην έχει κανένα 
αντίκρισμα, καθώς το δίπλωμα που θα δίδει σε 
Ελληνες μαθητές δεν αναγνωρίζεται πουθενά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
η επιτροπή υπό τον κ. Κατσανιώτη επεξεργά-
ζεται όλες τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί 
-μαζί με το υπουργείο Παιδείας- να προωθηθεί 
η κατάλληλη λύση τόσο για την αναγνώριση 
των πτυχίων όσο και για τα θέματα των απο-
σπασμένων και των ομογενών εκπαιδευτικών. 

λη της Επιτροπής. Σύμφωνα με την κυρία Χα-
τζηκυριάκου, η Παναγία Φανερωμένη καταπα-
τήθηκε από τον τουρκικό στρατό, ως παρατη-
ρητήριο, και, τέλος, χρησιμοποιήθηκε ως απο-
θήκη από τον ιδιοκτήτη θαλάσσιων σπορ της 
παραλίας. Εντέλει, μάλιστα, ο ναός γκρεμίστη-
κε το 2019. Το ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου 

γκρεμίστηκε και στη θέση του, το 2020, χτίστη-
κε μύλος, ως τουριστικό αξιοθέατο. Το ξωκλή-
σι του Αγίου Σπυρίδωνα χρησιμοποιείται ως 
αποθήκη τα τελευταία πέντε χρόνια από τον 
Τούρκο ιδιοκτήτη της διπλανής βίλας. Επίσης, 
πολλά ξωκλήσια, όπως οι Αγιοι Ανάργυροι, ο 

Την καταστροφή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και την καταπάτηση 
της εκκλησιαστικής περιουσίας 
καταγγέλλουν οι Eλληνες 
κάτοικοι του νησιού

Η εκκλΗσιαστικΗ περιουσία της τενέδου, σύμφωνα με τις καταγγελίες, έχει καταπατηθεί 
και σε πολλές περιπτώσεις έχει γκρεμιστεί ολοκληρωτικά 
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