
TURCIA IGNORÃ UN ELEMENT DE PATRIMONIU CULTURAL

Ceamaiînaltãclãdirede
lemndinEuropaaînceput
sãseprãbuºeascã

O
rfelinatul Prinki-
po Greek, cea
mai mare cons-
trucþie de lemn
din Europa ºi a
doua din lume,

amplasat în Büyükada - una din
cele nouã insule ale Principilor
de pe coasta oraºului Istanbul -,
a început sã se prãbuºeascã,
ceea ce aratã felul în care Turcia
ignorã un element de patrimo-
niu.

Clãdirea a fost inclusã în 2018,
de cãtre organizaþia de patrimo-
niu cultural Europa Nostra, pe li-
sta "celor ºapte clãdiri cele mai
periclitate Europa", iar potrivit ah-
valnews.com, în septembrie anul
acesta, rezidenþii din Istanbul au
semnalat cã o parte a Orfelinatu-
lui Prinkipo Greek a cedat.

Clãdirea a fost construitã în anul
1898 de arhitectul Alexander Val-
laury, iar o perioadã a funcþionat
ca hotel ºi cazinou -Prinkipo Pala-

ce. În 1903, sultanul Abdulhamit
al II-lea a refuzat sã elibereze un
nou permis pentru cazinou, iar
clãdirea a fost vândutã Elenei Za-
rifi, soþia unui proeminent ban-
cher grec, care l-a donat Patriar-
hiei Ecumenice a Constantinopo-
lului. Timp de peste 60 de ani,
între 1903 ºi 1964, clãdirea a fost
folositã ca orfelinat de cãtre Pa-
triarhie, însã a început sã fie ne-
glijatã încã din anii 1960, în con-
textul tensiunilor dintre guvernul

turc ºi cetãþenii greci din Anatolia.
Orfelinatul, confiscat ulterior de

statul turc, a fost distrus de un in-
cendiu în 1980 ºi, expus condiþii-
lor meteorologice nefavorabile, a
cãzut într-o stare de dezintegrare
masivã.

Dupã ce a pierdut un apel în
1997, în faþa unei Curþi turceºti,
Patriarhia Ortodoxã s-a adresat
Curþii Europene a Drepturilor
Omului din Strasbourg, care, în
2007, i-a recunoscut dreptul de a
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deþine proprietatea clãdirii. Pa-
triarhia Ortodoxã a reuºit sã pã-
streze controlul legal al orfelina-
tului în 2010, iar în 2012, Fondul
Mondial al Monumentelor a in-
clus clãdirea pe lista celor mai
ameninþate situri de patrimoniu
din lume.

Patriarhiei Ortodoxe i-au lipsit,
însã, resursele pentru restaurarea
orfelinatului, care necesitã ample
lucrãri în acest sens.

În februarie 2020, Tuma Çelik,
un reprezentant al Partidului De-
mocrat al Poporului (HDP), a atras
atenþia cã orfelinatul "s-ar putea
sã nu supravieþuiascã condiþiilor
de iarnã", menþionând cã este res-
ponsabilitatea Ministerului Cultu-
rii ºi Turismului sã protejeze situl.
Potrivit lui Çelik, în timp ce orfeli-
natul a fost înapoiat teoretic Pa-
triarhiei, acesta a rãmas sub con-
trolul Direcþiei Generale a Funda-
þiilor din Turcia, care a împiedicat
Patriarhia sã preia controlul de-
plin al sitului.

Dupã lupte legale, Patriarhia a
reuºit sã-ºi recupereze certificatul
de proprietate, dar clãdirea este
pe cale sã se prãbuºeascã acum.
În urma apariþiei ºtirilor despre
prãbuºirea parþialã a acoperiºului
clãdirii, Patriarhia Ortodoxã Grea-
cã a anunþat cã va începe recon-
strucþia sitului.

Managerul de proiect, Laki Vin-
gas, a declarat: "Suntem respon-
sabili la fel de mult ca autoritãþile
pentru amânarea proiectului".

Conform ahvalnews.com, multe
situri aparþinând comunitãþilor
creºtine ºi evreieºti care au pãrã-
sit sau au fost forþate sã plece din
Anatolia în secolul XX sunt încã
subiectele unor dispute legale.
Chiar dacã unele persoane
reuºesc sã recâºtige controlul
asupra terenurilor sau clãdirilor
pe care le-au deþinut odinioarã
familiile lor, ele se confruntã ulte-
rior cu restaurarea, care necesitã
lucrãri semnificative.

Potrivit Europa Nostra, clãdirea

orfelinatului are nevoie de o su-
sþinere financiarã de 50 de milioa-
ne de euro ca sã fie restauratã.
Odatã restaurat, orfelinatul din
Turcia ar putea deveni un centru
pentru dialog ecologic ºi inter-re-
ligios.

Europa Nostra susþine cã pe lista
celor ºapte clãdiri aflate în pericol
se mai numãrã biserici post-bi-
zantine din Albania (în localitãþile
Moscopole ºi Vithkuq), Centrul
Istoric din Viena, mãnãstirile ºi
schitul David Gareji din estul Ge-
orgiei, monumentul Buzludja din
Bulgaria ºi Cazinoul din Constan-
þa, România. Pe aceastã listã se
aflã o singurã clãdire din Europa
de Vest, fabrica de gheaþã
Grimsby, cea mai veche fabricã
de gheaþã din Marea Britanie.
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La un eveniment
desfãºurat la
Istanbul, în

noiembrie anul
trecut, Patriarhul

Ecumenic al
Constantinopolului,
Bartolomeu I, a spus

cã "Istoria
orfelinatului ortodox

grec Prinkipo
ilustreazã istoria

diasporei în
turbulentul secol XX,
perioada de glorie ºi

vremurile grele,
speranþele ºi

greutãþile prin care a
trecut aceasta".
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