Δραστηριότητες του Δ.Σ.
της Οικουμενικής
Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών
το έτος 2016
Γενική Συνέλευση
21ης Ιανουαρίου 2017

Ενότητες Παρουσίασης
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Ενέργειες ενώπιον Διεθνών Οργανισμών.
Ενέργειες προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας - οι Εξελίξεις στην Τουρκία και οι
συνέπειες τους.
Επαφές με το Υπ. Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλους φορείς της
Ελληνικής Πολιτείας.
Υποεπιτροπή Βουλής των Ελλήνων για θέματα Κων/λιτών-Ιμβίων-Τενεδίων –
Θέματα των εν Ελλάδι Κων/λιτών.
Ενέργειες υπέρ της Παιδείας-Υποτροφίες.
Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης- «ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ».
Συνεργασία με Ομογενειακούς Φορείς – Εξασφάλιση του Ομογενειακού ελέγχου
στα Ευαγή Ιδρύματα.
Δράσεις Νέων Εθελοντών με Αποστολές Ομάδων στην Πόλη.
Προσπάθειες Παλιννόστησης - σύσφιξης σχέσεων Νεοκωνσταντινουπολιτών με την
Ομογένεια.
Συνεργασία με τα μέλη Σωματεία – προσπάθεια συσπείρωσης Κων/λιτών εκτός
Ελλάδος.
Προγράμματα και υποβολές προτάσεων.
Διεκδίκηση
της
νομιμότητας
σε
Κληροδοτήματα
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Ενέργειες ενώπιον Διεθνών
Οργανισμών
• Στην διάρκεια του 2016 συνεχίστηκε η
συστηματική και αδιάκοπη παρουσία της
Οι.Ομ.Κω στις συνεδριάσεις του ΟΗΕ στην
Γενεύη, ως ΜΚΟ μέλος της Economic and Social
Commission, με την συνεχή συνεργασία του
Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας. Στην
διάρκεια του έτους έγιναν 2 παρεμβάσεις.
Έχοντας συμπληρωθεί 4 χρόνια που η Οι.Ομ.Κω.
είναι μέλος της ECOSOC υποβλήθηκε λεπτομερής
έκθεση προόδου.

Οργανισμός για την Ασφάλεια και
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)
Βαρσοβία
• Ετήσιο Συνέδριο με παρέμβαση εκ μέρους της
Οι.Ομ.Κω. συμμετείχε η κα. Ειρήνη Στεφάνου
(εθελόντρια τα τελευταία 5 χρόνια σε θέματα
δικαιωμάτων του ανθρώπου). Η παρέμβαση είχε τίτλο:
«Επείγοντα Μέτρα Αποκατάστασης Απαιτούνται για
την Αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας
της Κωνσταντινούπολης Περιλαμβανομένης της
Πρόληψης Δημοσιευμάτων Μίσους» (30/9/2016).

Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην
Ευρώπη (ΟΑΣΕ) Βιέννη 10-11/11/2016

• Με εκπροσώπηση από τον δημοσιογράφο κ.
Γεώργιο Gstrein έγινε η παρέμβαση στο
συμπληρωματικό συνέδριο «Οι Μειονότητες ως
Γέφυρες μεταξύ των κρατών και η Ένταξη του».
• Οι παρεμβάσεις που κάνει η Οι.Ομ.Κω. έχουν ως
κεντρική φιλοσοφία και στήριγμα το διεθνές
δίκαιο περί Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και
ειδικότερα το Ψήφισμα της Γ.Σ. του ΟΗΕ 60/147.
• Δεν έχει υπάρξει ποτέ αμφισβήτηση των
διωγμών που έχουμε υποστεί ως Κοινότητα από
τις αντιπροσωπείες της Τουρκίας.

Ετήσια Γ.Σ. της FUEN στο Μπρέσλαου
Πολωνίας 05/2016
• Συμμετείχε ο κ. N. Ουζούνογλου.
• Εγκρίθηκε το προταθέν από την Οι.Ομ.Κω. Ψήφισμα
που αναφέρεται στην διαχείριση των ευαγών
ιδρυμάτων. Ειδικότερα τονίστηκαν τα ζητήματα της
απαγόρευσης
των
εκλογών
και
σοβαρών
εκκρεμοτήτων (μαζμπούτ βακούφια) και τις εκκλησίες
που είναι υπό την κατάληψη των απογόνων του
Ευθύμ.
• Το ψήφισμα μέσω της FUEN στάλθηκε σε ιθύνοντες
της Τουρκίας, της Ε.Ε. και του ΟΗΕ.
• Στις εκλογές η ψήφος μας έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην εκλογή νέου Προέδρου.

Ενέργειες για την απειλή μετατροπής της Αγίας
Σοφίας Κων/πόλεως σε τέμενος
• Με την αύξηση των ανακοινώσεων περί της
μετατροπής αυτής, στάλθηκε επιστολή προς
την κα. IRINI BOKOVA Γεν. Δντρια της UNESCO
και τον Πρόεδρο του Οργανισμού «Συμμαχίας
των Πολιτισμών» (UNAOC) κ. Nassir Abdulaziz
Al-Nasser. Από πλευράς της UNESCO ελήφθη
την 19/8/2016 απαντητική επιστολή με
ουσιαστικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση της
απάντησης από τον UNAOC η επιστολή ήταν
τυπική και σύντομη.

Οργάνωση Ημερίδας στην Βουλή των Λόρδων
(Λονδίνο)
Σε όλη την διάρκεια του έτους συνεχίστηκε η προσπάθεια,
που βέβαια στο πρώτο 6μηνο ανακόπηκε λόγω του
δημοψηφίσματος που έγινε στην Μ. Βρετανία. Βοήθησαν οι
εθελοντές: Αν. Θειοπούλου, Ν. Βανέζης και Π.
Αναγνωστόπουλος. Επικοινωνήσαμε με τον δημοσιογράφο
Bruce Clark που δέχθηκε να μιλήσει για την Παγκόσμια
σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ενώ είχαν
συμπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις διαπιστώθηκε πρόσφατα
ότι από 1.1.2017 έχει επιβληθεί πρόσθετο αντίτιμο για κάθε
εκδήλωση στην Βουλή των Λόρδων ύψους 5.500 Λ. Αγγλ.
Συνέπεια τούτου εξετάζεται εύρεση άλλης λύσης για χώρο με
ελάχιστο ή χωρίς αντίτιμο, που θα δώσει όμως τα ίδια
επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την εκδήλωση.

Αντανάκλαση των προσπαθειών της Οι.Ομ.Κω.
στις εκθέσεις προόδου της Ε.Ε. για την Τουρκία
Στην ετήσια Έκθεση της Ε.Ε. έχουν συμπεριληφθεί πολλά σημεία που είχαν
επισημανθεί και από την ΟιΟμΚω από παραστάσεις μας στις Βρυξέλλες:
- Η μη-επιστροφή 1206 ακινήτων στα ευαγή ιδρύματα.
- Η δικαστική προσβολή αποφάσεων από το Δημόσιο για επιστραφέντα
ακίνητα.
- Η απαγόρευση των εκλογών στα Ευαγή Ιδρύματα.
- Το συνεχιζόμενο καθεστώς παραμονής εκτός λειτουργίας της Ιεράς
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
- Η μη αναγνώριση του τίτλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
- Η απειλή της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τέμενος.
- Κληρονομικά δικαιώματα Ελλήνων υπηκόων.
- Η ανάγκη συνέχισης της επιχορήγησης από το κράτος των σχολείων των
μειονοτήτων.
- …

2) Ενέργειες προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας –
οι Εξελίξεις στην Τουρκία και οι συνέπειες τους

• Συνεχίστηκαν οι καθιερωμένες συναντήσεις
με τους αξιωματούχους της Πρεσβείας και
του Γεν. Προξενείου της Τουρκίας στην Αθήνα.
• Σε κάθε συνάντηση τίθενται τα ζητήματα που
αφορούν τόσο την εκπατρισμένη Κοινότητα
όσο και την Ομογένεια στην Πόλη.
• Στις 9/11/16 έγινε συνάντηση με τον νέο
Πρέσβη της Τουρκίας κ. Τσελίκ.

İREF Yönetim Kurulu Heyetinin Sn. Emrah Kurt ile
21.4.2016 tarihinde görüşülmesi önerilen konular
• Vatandaşlığın kazanılması ve karşılanan bazı sorunların giderimi
– 1963-1981 yılları arasında doğan çocukların anne tarafından vatandaşlık
almasının kesin bir çözüme ulaşması.
– İki vatandaşlığın yasaklanması döneminde vatandaşlıktan iskat
edilenlerin karşılaştığı sorunlar.
– Bedeli Askerlik konusunda son gelişmeler. 2017 yıl sonu müddetinin
netleşmesi.

• Mavi Kart düzenlenmesinde gelişmeler. Vatandaşlığın yeniden
kazanılması veya yeni nesiller tarafından alınması süreçinde geçici bir
süre için (örnek 12 ay) Mavi Kart alınabilmesi vatana dönüşe destek
açısından büyük önem taşımaktadır. Konu Sn. Başkonsolos İsmail
Sefa Yüceer ile de görüşülmüştür.
• Misafir öğrencilerin eğitim gördükleri Azınlık Okullarında Türkçe
derslerini takip ederek diploma alabilmeleri.

- Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına sunulan iki proje hakkında
bilgilendirme:
Genç nesillere destek (Dil Seviye İmtihanı ve KOSGEB Seminerleri) ve Türkçe dilini
uzaktan öğrenme projesine destek.
Atina Kosmeto Vakfı İstanbulluların Huzur Evi T.C. Vatandaşı sakinlerine destek.
- Mülkiyet sorunları için Kamu Denetçiliği gözlemi altında İstanbul’da bir rehberlik
servisinin kurulması.
Der-Saadet Rum Edebiyat Cemiyetinin Arşivi
Yakın zamanda Türk Tarih Kurumunu (TTK) ziyaret eden akademisyenlerden
alınan sabit bilgilere göre bu Arşivin bütün el yazılı metinleri (çok önemli) Kurumda
bulunmakta ve dijital ortama çevrilmiştir. Uzun zaman talebimiz olan bu konu
hakkında önerimiz TTK na bu Arşivin El Yazılı Metinlerinin dijital kopyalarının İREF’e
ücret vermeden verilmesinin Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmesidir. Aynı
zamanda Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi – Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde
kitapların durumunu öğrenmek için tarafımızdan yapılacak ziyarete destek verilmesi.
Türkiye ve Yunanistan arasında Sosyal Sigorta haklarının taşınımının mümkün
olabilmesi (İzmir de yapılan Ortak Bakanlar Kurulu Buluşmasında konun
incelenmesi).
- Azınlık Vakıflarında 2013 yılı başından yasaklanan seçim sorunu. Heyebeliada
“Mazbut” Hristos Manastırının müsadere altına alınması.
İREF’in Türkiye’de Temsilcilik açmasının halen askıda bulunması.

Συνάντηση 1/11/2016 με τον Υπουργό Ε.Ε. της
Τουρκίας κατόπιν δικής του πρόσκλησης
• Πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της
Τουρκίας με την συμμετοχή των εκπροσώπων
και των Ιμβρίων.
• Τέθηκαν όλα τα θέματα και παραδόθηκε
λεπτομερές υπόμνημα. Η συζήτηση υπήρξε
ουσιαστική.

Φορέας

Αίτημα

Αποτέλεσμα

ΟΛΟΥΣ

Αναγνώριση της Οι.Ομ.Κω. ως φορέα
που εκπροσωπεί ακηδεμόνευτα την
εκπατρισμένη κοινότητα των Ρωμιών
της Πόλης

Έγινε αποδεκτό αναφέροντας ανοικτά και με
λεπτομέρεια όλες τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
που έγιναν και συνεχίζονται. Σε όλα τα διεθνή
φόρα ανοικτά με σαφήνεια τίθενται οι διωγμοί
που υπέστη η Ρωμαίικη Κοινότητα

Υπ. Εσωτερικών
και Εξωτερικών

Αποκατάσταση Υπηκοοτήτων χωρίς
αποζημίωση για το θέμα της Στρ.
θητείας.
Χορήγηση ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑΣ

Εξελίσσεται ομαλά. Αναφέρθηκε ότι σε ένα έτος
έχουν δοθεί 400. Μειώθηκε το ποσό από 6000
σε μόλις 1000 €.
Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει κατόλογος
δικαιούμενων την κάρτα. Έχουν δοθεί μερικές.
Υποβλήθηκε λεπτομερές υπόμνημα στην
Πρεσβεία.

Πρωθυπουργία

Υποστήριξη της
Παλιννόστησης των Νέων

Επαναλαμβάνεται κάθε φορά. Δεν έγινε δυνατή
η συνέχιση του προγράμματος λόγω της
κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εντός της
Τουρκίας.

Υπ. Παιδείας

Μέτρα Βελτίωσης Συνθηκών
στα Σχολεία της Ομογένειας

- Εφαρμογή του Μέτρου «Επισκέπτη Μαθητή»
και υποβολή πρότασης να επιτρέπεται να
λαμβάνουν κανονικό δίπλωμα. Αλλαγή του
Κανονισμού για την αποδοχή μαθητών.
-Συνεχίζεται η οικονομική υποστήριξη στα
σχολεία.
-Ομαλή εξέλιξη στην αποστολή των βιβλίων.
-Πλήρης αλλαγή της στάσης των βοηθών
διευθυντών.

Φορέας

Αίτημα

Αποτέλεσμα

Υπ. Εξωτερικών

Ίδρυση Βιβλιοθήκης στη μνήμη
του ΕΦΣΚ με την μεταφορά
του Αρχείου και των Βιβλίων
από την Άγκυρα

Έχει διαπιστωθεί ότι όλα τα
αρχεία βρίσκονται στο
Τουρκικό Ίδρυμα Ιστορίας και
υπάρχει προφορική δήλωση
ότι θα δοθούν σε ψηφιακή
μορφή τα αρχεία.

Γεν. Διεύθυνση Ελέγχου
του Δημοσίου

Αποκατάσταση των
ιδιοκτησιών και ίδρυση
συμβουλευτικής υπηρεσίας
καθοδήγησης προς τους
Ρωμιούς

Εγκύκλιος προς τις Δνσεις
Κτηματολογίων και σύλληψη
μελών σπείρας
εκμετάλλευσης περιουσιών.

Γεν. Διεύθυνση Κοινωνικών Αναγνώριση των συντάξιμων
ετών στην Ελλάδα από τους
Υποθέσεων

Υποβολή από Τουρκικής
Πλευράς σχεδίου σύμβασης.

Υπ. Εσωτερικών

Ίδρυση αντιπροσωπείας της
Οι.Ομ.Κω. στην Τουρκία

Δεν ελήφθη απάντηση μέχρι
στιγμής.

Υπ. Βιομηχανίας

Υποστήριξη συμμετοχής
στο Πρόγραμμα Νέων
Επιχειρηματιών

Υπήρξε πλήρης ανταπόκριση.
Δεν στάθηκε δυνατή η
συνέχιση του λόγω των
πολιτικών εξελίξεων.

φορείς της Τουρκίας

Οι εξελίξεις στην Τουρκία και οι συνέπειες
Όπως πάντα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων.
Οι εξελίξεις δεν είναι μη-αναμενόμενες αφού οι «ανατροπές»
«μεταρρυθμιστικών»
περιόδων είναι κανόνας κατά τους
τελευταίους 2 αιώνες.
Παραμένει το πρόβλημα ότι η ανεμπόδιστη εφαρμογή νόμων
δικαίου (rule of law) αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
Οι διωγμοί που υπέστησαν οι μη-Μουσουλμανικές Κοινότητες με
συνέπεια τον αφανισμό τους οφείλονται στην αδυναμία την
εγκαθίδρυσης κράτους δικαίου και έχουν ελάχιστη σχέση με την
εξέλιξη των Ελληνοτουρκικών σχέσεων και του Κυπριακού στη
δική μας περίπτωση.

Είναι σημαντικό οι ενέργειες να βασίζονται:
- Στην υπεράσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και
Μειονοτήτων που πρέπει να γίνεται παράλληλα σε διεθνή
φόρα και απευθείας προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας.
Την εξάντληση όλων των νομικών μέσων ιδιαίτερα στα
θέματα που μας αφορούν ως εκπατρισμένων.
- Την δημιουργία αρραγούς μετώπου στο επίπεδο όλης της
Ομογένειας παντού- πράγμα που έχει μεγάλη σημασία για το
μήνυμα που εκπέμπεται προς όλους. Εδώ έρχεται το μείζον
ζήτημα να γίνει κατανοητή η ζημιά που προκαλείται από
εξωθεσμικές διασπαστικές ενέργειες μεταξύ μας.
- Στο πλαίσιο αυτό η γνώση αλλά και η προβολή των
ιστορικών δεδομένων με τεκμήρια αποτελεί πολύ σημαντικό
στήριγμα στην προσπάθεια αυτή. Η βιβλιογραφία που έχει
δημιουργήσει η Οι.Ομ.Κω. αλλά και τα αρχεία που έχει
συγκεντρώσει αποτελούν σοβαρό στήριγμα.

- Η συνέχιση των προσπαθειών - παρά τις
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες - διεύρυνσης
του κύκλου ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων,
διαμορφωτών κοινής γνώμης είναι αναγκαία.
- Το πλέον σημαντικό είναι:
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε.
ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΕΛΕΧΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.

Συνθήκη της Λωζάννης
Ανακοίνωση
(30/9/2016)
Το Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών με αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου
της Τουρκίας κ. Ρ.Τ. Ερντογάν την 29/9/2016 περί της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923 θεωρεί
αναγκαίο να επισημάνει τα εξής:
1) Η Συνθήκη της Λωζάννης υπήρξε αποτέλεσμα μιας πρωτόγνωρης ανθρώπινης τραγωδίας συνέπεια
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που συνεχίστηκε στην Μικρά Ασία την περίοδο 1919 – 1922 για τους
αυτόχθονες λαούς της περιοχής μας. Η επονομαζόμενη «Ανταλλαγή των Πληθυσμών» ως μέρος της
Σύμβασης αυτής εκρίζωσε 2 εκατομμύρια ανθρώπους από τις πατρογονικές τους εστίες.
2) Ο πλήρης σεβασμός όλων των Διεθνών Συμβάσεων που αφορούν κυρίως τα δικαιώματα ανθρώπου,
όπως είναι η Συνθήκη της Λωζάννης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1950)
στην οποία η Τουρκία είναι μέρος από το 1954, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση όλων των κρατών, και
πρωτίστως αυτών που τις έχουν υπογράψει, προς όφελος της ειρήνης και της ευημερίας των λαών.
3) Θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε για ακόμη μια φορά ότι οι κυβερνήσεις της Τουρκίας σε όλη
την διάρκεια του 20ου αιώνα έχουν παραβιάσει, σε συνεχή βάση, όλα τα άρθρα του Κεφαλαίου Β’ της
Συνθήκης Περί Προστασίας των Μη-Μουσουλμανικών Μειονοτήτων με συνέπεια η Ελληνορθόδοξη
Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης και των νήσων Ίμβρου – Τενέδου να εκπατριστεί σε ποσοστό 98 %.
Επίσης τονίζουμε ότι ο κ. Ρ.Τ. Ερντογάν τον Μάιο του 2009, ως Πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε
αναγνωρίσει την αλήθεια αυτή χαρακτηρίζοντας δημόσια την βίαια εκδίωξη των μη-Μουσουλμανικών
Μειονοτήτων ως μια φασιστική πράξη. Τέλος επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά την αδήριτη
ανάγκη η Κυβέρνηση της Τουρκίας να προβεί επειγόντως σε μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας των
παραβιάσεων που έχουν διαπράξει οι προκάτοχες Κυβερνήσεις της Τουρκίας κατά της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας της Τουρκίας.

3) Επαφές με το Υπ. Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και
άλλους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας.
• Πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις με τη Διεύθυνση Α4 του Υπ. Εξ.
δύο φορές κάθε μήνα.
• Συχνή επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
• Τακτική επικοινωνία με την πολιτική Ηγεσία του Υπ. Εξ.
• Τακτική επικοινωνία με το Υπ. Παιδείας.
• Πολύωρη παρουσίαση στην Επιτροπή Ελληνισμού Διασποράς της Βουλής
των Ελλήνων (24/05/2016).
• Δημιουργία της «ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΛΗΣ-ΙΜΒΡΟΥΤΕΝΕΔΟΥ» - Πρόεδρος ο βουλευτής κ. ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ. Έγιναν
δύο συνεδριάσεις και προσπάθεια επίλυσης ζητημάτων με την βοήθεια
της ΒτΕ.
• Γενικό Προξενείο της Κων/λης.
• Υπ. Οικονομικών. Διεύθυνση Εσόδων, Γ.Γ. Εσόδων, Κληροδοτημάτων.
• Υπ. Δημόσιας Τάξης: Έκδοση ΕΔΤΟ και νέου τύπου ταυτοτήτων Αδειών
Παραμονής. Επίλυση ζητημάτων προσαρμογής.
• Υπ. Εργασίας για συνταξιοδοτικά θέματα Κων/πολιτών στην Ελλάδα.

Επαφές με το Υπ. Εξωτερικών της Ελληνικής
Δημοκρατίας και άλλους φορείς της Ελληνικής
Πολιτείας .
• Συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Τέρενς Κουϊκ
10/11/2016. Ενημέρωση εφ όλης της ύλης των θεμάτων.
• Εξασφάλιση της συνέχισης αποστολής των βοηθημάτων σε
όλους τους υπερήλικες στην Πόλη.
• Την τελευταία περίοδο έχουν ανακύψει σοβαρά προβλήματα
κατά την έκδοση νέων αδειών παραμονής σε Κων/λιτες που
γεννήθηκαν στην Ελλάδα και δεν είχαν δηλωθεί στις αρχές
της Τουρκίας αλλά και δεν είχαν αποκτήσει την ιθαγένεια της
Ελλάδος. Έχουν γίνει το τελευταίο εξάμηνο πολλές
παρεμβάσεις και παραστάσεις. Εν μέρει το ζήτημα προκύπτει
από την εισαγωγή νέων νόμων που κατατάσσουν τους
Κων/λιτες στην κατηγορία «πολιτών τρίτων χωρών» (εκτός
Ε.Ε.).

Φορολόγιση Συντάξεων
Τα τελευταία 2,5 χρόνια παρουσιάστηκε το
σημαντικότερο πρόβλημα για το οποίο έγινε
προσπάθεια να λυθεί από κοινού με τον ΣΥΡΚΙ.
Μόνο η Οι.Ομ.Κω. έχει αποστείλει 8 έγγραφα
και έκανε 4 παραστάσεις στις αρμόδιες αρχές.
Υποσχέσεις πολλές χωρίς κανένα αποτέλεσμα
ακόμα και από συμπολίτη Υπουργό.
Αναμένεται τουλάχιστον να δοθεί μια λύση με
την παρακράτηση του φόρου εξ αρχής.

5) Ενέργειες υπέρ της Παιδείας-Υποτροφίες
• Υλοποιήθηκε πρόγραμμα υποτροφιών για τις/τους
μαθήτριες/ες Πολίτικης καταγωγής απ’ όλη την Ελλάδα.
Δόθηκαν σε 18 βοηθήματα και σε 45 δωρεάν πρόσβαση
στα διαδικτυακά μαθήματα του Κέντρου Αρνός.
• Φέτος έχουν προσέλθει 18 υποψήφιες/οι. Η επιλογή
γίνεται εντός της επόμενης περιόδου ενώ τους έχει ήδη
δοθεί η δωρεάν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό
Φροντιστήριο ΑΡΝΟΣ.
• Τα αποτελέσματα εισαγωγής στα ΑΕΙ είναι πολύ
ικανοποιητικά. Υπάρχει σταθερή επικοινωνία με τους
πρώην μαθητές που υποστηρίχθηκαν από την Οι.Ομ.Κω.

Ενέργειες υπέρ της Παιδείας-Υποτροφίες
• Ο
εκπρόσωπος
της
Οι.Ομ.Κω.
στο
Ομογενειακό Συμβούλιο Παιδείας συμμετείχε
σε 3 συνεδριάσεις της Ολομέλειας και 4 της
Συντονιστικής Επιτροπής υπό την Προεδρία
του π. Δοσίθεου.
• Τον Μάρτιο 2016 οργανώθηκε Ημερίδα για
την Φυσική με το CERN στο Ζωγράφειο.
• Υποστήριξη στα Σχολεία της Ίμβρου.

Ενέργειες υπέρ της Παιδείας-Υποτροφίες
• Τέθηκαν σε λειτουργία 2 σύγχρονα εκπαιδευτικά
αλληλεπιδραστικά συστημάτα πληροφορικής.
• Υποστηρίχθηκε ο Παιδικός Σταθμός με το ποσό 3.500 Ε που
είχε χορηγηθεί από την ΓΓΑΕ για τις ανάγκες της
Ομογενειακής Παιδείας- κάλυψη ενός μέρους λειτουργικών
εξόδων και μισθού μιας νηπιαγωγού.
• Φιλοξενήθηκαν δύο νέοι εκπαιδευτικοί της Ζαππείου Σχολής
(15 μέρες) και παρακολούθησαν κύκλο επιμόρφωσης σε
θέματα διδασκαλίας μαθημάτων θετικών επιστημών με
χρήση υπολογιστών.
• Δεν στάθηκε δυνατή η λειτουργία Σάββατα παιδικού
σταθμού στον Μ. Σύνδεσμο Μοδιού.

Ενέργειες υπέρ της Παιδείας-Υποτροφίες
• Περατώνεται η αξιολόγηση του 3ου
Ερασιτεχνικού Μαθητικού Διαγωνισμού.
• Συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης
ΑΡΝΟΣ για την ανάπτυξη ελεύθερου
λογισμικού για τα σχολεία Δημοτικού στο
διαδίκτυο «Οικουμενικό Σχολείο η ΑΘΗΝΑ».

ΔΥΟ ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1)ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΔΗΛΑΔΗ :
- ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ+ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΚΛΕΙΝΕΙ
ΛΥΚΕΙΟ)
- Η ΜΓΣ & ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΝΟ ΛΥΚΕΙΟ/ΓΥΜΝΑΣΙΟ
(ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ). ΔΗΛΑΔΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΙΑ
ΒΑΘΜΙΔΑ.
2) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΦΕΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΠΕΙΔΗ
ΠΟΛΛΑ
ΝΗΠΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ.

ΒΑΘΜΙΔΑ και ΣΧΟΛΕΙΟ
Το Δ.Σ. συζήτησε το θέμα σε όλες του τις διαστάσεις και
εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία τονίστηκε ότι ενώ οι
παρατηρήσεις των προτεινόντων «Βαθμίδα και Σχολείο»
είναι ακριβείς, η προτεινόμενη λύση όχι μόνο δεν θα
βοηθήσει αλλά και ενέχει πολλούς κινδύνους αρνητικών
συνεπειών. Ως Οι.Ομ.Κω. προτείνουμε την βήμα προς
βήμα εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
Υπήρξε συνεργασία με τα Σχολικά Σωματεία Αποφοίτων
Αθηνών και εκδόθηκε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε
στο Ενημερωτικό Δελτίο της Οι.Ομ.Κω. (Αύγουστος
2016).
Δεν υπάρχει εξέλιξη επί της πρότασης της Οι.Ομ.Κω. για
αξιολόγηση του όλου συστήματος Ομογενειακής
Παιδείας.

6) Πρόγραμμα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης-ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ
• Περαιτέρω Εντατικοποίηση των Δράσεων που ξεκίνησαν
από τα μέσα του 2013 και είχαν παρουσιαστεί τα
προηγούμενα χρόνια στις Γ.Σ.
• Επιδείνωση της κατάστασης πολλών συμπολιτών μας λόγω
της συνεχιζόμενης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης.
Αύξηση του αριθμού των αστέγων.
• Σήμερα στο αρχείο δράσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
υπάρχουν 250 οικογένειες που έχουν ανάγκη στήριξης.
• Το αρχείο ενημερώνεται συνέχεια με τις επαφές που γίνονται
από τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μηνιαία έχουμε αιτήσεις 4-5 οικογενειών.

Πρόγραμμα Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ
LIMMAT FOUNDATION Ελβετίας
Ίδρυμα ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
Ίδρυμα ΔΕΣΜΟΣ
Πρόγραμμα «ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
Κοινότητες της Πόλης
Συμπολίτες Ελλάδος και
Σωματεία (ΗΠΑ) & Συμπολίτες του Εξωτερικού
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βασικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Διάθεση βοηθημάτων και τροφίμων μηνιαία σε περίπου 100
οικογένειες με διάφορους τρόπους. Η κύρια υποστήριξη είναι
με 100 διατακτικές. Η διαδικασία : παραλαβή των
Διατακτικών, μοίρασμα στις κατοικίες, παραλαβή των
αποδείξεων και βεβαιώσεων παραλαβής, αποστολή στους
χορηγούς των παραστατικών. Συνολικό δαπανηθέν ποσό για
το 2016 περίπου 45.000 Ευρώ.
• Πολύ στενή συνεργασία με το Κοσμέτειο Ίδρυμα, το
Κατσολεδάκιο Ίδρυμα, την Εστία Κωνσταντινουπόλεως και τα
μέλη σωματεία: Ν.Κ. Κων/λιτών, Μακροχώρι, Μ. Ρεύμα,
Ιωακειμειάδες, Γαλατά, ……...και ανέντακτους συμπολίτες.
• Στην διάρκεια του έτους ανανεώθηκε και εγκρίθηκε η
συνέχιση των προγραμμάτων Ι. Στ. Νιάρχου και ΤΙΜΑ.

Βασικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Η έγκριση από τα δύο ιδρύματα έγινε μετά από εξονυχιστικό
τρίμηνο έλεγχο όλων των δράσεων που αφορούν τα εκτελεσθέντα
προγράμματα και τους υλοποιηθέντας στόχους. Σημειώνεται ότι η
αναλογία εγκριθέντων/υποβληθέντα προγράμματα είναι=1/20 (5%).
• Τον μήνα Μαϊο 2016 το Ίδρυμα LIMMAT Ελβετίας που έχει
φιλανθρωπική δράση σε 44 χώρες και είχαμε ως Οι.Ομ.Κω.
ενημερώσει από τον Δεκέμβριο του 2014 για το Πρόγραμμα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. προσήλθε αυτόκλητα και
ανέφερε ότι έχει αποφασίσει να υποστηρίξει την ιδέα της Οι.Ομ.Κω.
για την δημιουργία στέγης αστέγων.
• Κατόπιν τούτου η LIMMAT απάντησε ότι για το διάστημα 1/8/201631/5/2017 διαθέτει το ποσό 30.000 Ε για υποστήριξη της
Δημιουργίας του «Νέου Οίκου του Κωνσταντινουπολίτη».
• Μετά από πολύ ψάξιμο δια εξεύρεση ακινήτου που θα μπορούσε
να διαμορφωθεί εύκολα και θα κάλυπτε τις προβλεπόμενες ανάγκες
βρέθηκε διόροφο κτίριο στην Νέα Φιλαδέλφεια (πρώην εργασικός
χώρος) συνολικού εμβαδού 300 μ2.

• Ο «Νέος Οίκος του Πολίτη (Ν.Οικ.Πο)» έχει την
δυνατότητα να φιλοξενήσει 20 συμπολίτες μας. Στην
παρούσα φάση ο αριθμός των φιλοξενούμενων είναι
10. Οι διαμένοντες σιτίζονται εντός, καθόσον
εφαρμόζεται η αρχή της αυτό-οργάνωσης και οι
απαραίτητες εργασίες αναλαμβάνονται από τους
φιλοξενούμενους συμπολίτες.
Στην δημιουργία του Ν.Οικ.Πο. έχουν συνδράμει:
- Η Α.Θ.Π. Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης
- Δύο Κοινότητες της Πόλης
- Δύο Φιλανθρωπικοί Οργανισμοί που εδρεύουν στην
Ελβετία.
- Εργαστήριο ΑΕΙ για τα Ηλεκτρολογικά
- Συμπολίτες μας προσφέροντας εργασία, παραχώρηση
επίπλων τους και προσφέροντας οικονομική ενίσχυση.

Υπόλοιπες Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Αντιμετώπιση θεμάτων υγείας, δημόσιας διοίκησης,
εξασφάλιση φαρμάκων, διενέργειας εξετάσεων.
• Σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Νέο Κύκλο
Κωνσταντινουπολιτών και με δωρεές εταιρειών που ανήκουν σε
Πολίτες για ψυγεία + καταψύκτη έχει δημιουργηθεί η υποδομή
φύλαξης των τροφίμων/φαρμάκων και το καλοκαίρι.
• Εξασφάλιση χειρουργικών επεμβάσεων.
• Δωρεά αναπηρικών οργάνων σε ημιπληγικούς (2).
• Εξοικονόμηση πόρων χάρη στο Ίδρυμα Κατσολεδάκη –
Συνεργασία Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών & Νέου Κύκλου
Κων/λιτών.
• Μη επιτευχθείσης της προσπάθειας ίδρυσης τράπεζας αίματος
γίνεται έκκληση σε κάθε περίπτωση για εύρεση αίματος.
• Τον Ιούνιο του 2016 χάρη σε δωρεά συμπολίτη μας αποκτήθηκε
όχημα Citroen Berlingo και στο οποίο από το Υπ. Μεταφορών
χορηγήθηκε ειδική άδεια κυκλοφορίας για το Πρόγραμμα.

Ιματισμός/Ρουχισμός: Έχει συγκεντρωθεί πολύ μεγάλος αριθμός από ρούχα
(αντρικά, γυναικεία, παιδικά, κουβέρτες, παπλώματα, χαλιά, σεντόνια,
πετσέτες κλπ.) τα οποία βρίσκονται σε κατάστημα στην Φωκίωνος. Έχουν
διανεμηθεί σε πολλά άτομα μεγάλος αριθμός από αυτά ( περίπου 1000
κομμάτια).
Έπιπλα/Οικιακός εξοπλισμός: παραλαβή δωρηθέντων επίπλων και οικιακών
ειδών από συμπολίτες μας με τα οποία εξοπλίστηκε ο Νέος Οίκος του Πολίτη
στην Ν. Φιλαδέλφεια όπου αυτή την στιγμή φιλοξενούνται 10 άτομα.
Δέματα Πάσχα και Χριστουγέννων σε συνεργασία με τα μέλη σωματεία Νέος
Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, Μορφωτικό Σύνδεσμο Μακροχωρίου, Συλ.
Απελαθέντων εκ Τουρκίας, Ένωση Ομογενών εκ Κων/λεως Β. Ελλάδος και
Αδελφότητα Μεγάλου Ρεύματος: Διανομή σε 135 σπίτια + σε 32
διαμερίσματα στο Κοσμέτειο Ίδρυμα Δεμάτων με τρόφιμα από δωρεές και
αγορά τους.
Συνεργασία με την Εστία Κων/λεως για στέγαση αστέγων συμπολιτών μας.
Στα ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνεται η διανομή βοηθημάτων
τα
Χριστούγεννα του ποσού 10.000€ σε 200 περίπου αναξιοπαθούντες που
προέρχονται από το Ίδρυμα Ευφημίας Κατσολεδάκη στου οποίου την
διοίκηση συμμετέχουν : ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών και ο Νέος Κύκλος
Κωνσταντινουπολιτών.

7 ) Συνεργασία με Ομογενειακούς Φορείς – Εξασφάλιση
του Ομογενειακού ελέγχου στα Ευαγή Ιδρύματα.
•

•

•
•

•

Με πρωτοβουλία της Οι.Ομ.Κω. συγκλήθηκε στις 15/1/2016 υπό την
Προεδρία της Α.Θ.Π. συνεδρίαση για το θέμα του Βαλουκλή και
αποφασίστηκε η οργάνωση συνάντησης του καθ. Αυξεντίου Καλαγκού με
τους κύριους παράγοντες της Ομογένειας στην Αγ. Τριάδα Σταυροδρομίου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αρχές Φεβρουαρίου 2016 και υπήρξε
ουσιαστική ώστε να υπάρξει αλληλοενημέρωση προθέσεων από όλους.
Ουσιαστικό θέμα υπήρξε η επικράτηση της Ρωμαίικης παράδοσης στο Μείζον
Ίδρυμα του Βαλουκλή που είναι συμβατή με τους ισχύοντες νόμους που δεν
εφαρμόζονται όμως με ευθύνη της Κυβέρνησης της Τουρκίας.
Με βάση τα συζητηθέντα η Οι.Ομ.Κω. κατάρτησε Μνημόνιο Συμφωνίας που
δεσμεύτηκε ο καθηγητής Α. Καλαγκός αλλά δεν υπήρξε συνέχεια περαιτέρω.
Το μήνυμα της Οι.Ομ.Κω. είναι σαφές: το Ίδρυμα πρέπει να διοικείται από
αιρετό Δ.Σ. που θα αναδειχθεί με δημοκρατικές και διαφανείς εκλογές. Θα
πρέπει να υπάρξει ομοψυχία με αφοσίωση στις αρχές της Ρωμιοσύνης για
την διασφάλιση του μέλλοντος του Ιδρύματος που αποτελεί την «Ναυαρχίδα
των Ευαγών μας Ιδρυμάτων» και το κύριο μέσο με το οποίο θα
αναζωογονηθεί ο Ελληνισμός της Πόλης
Η δικαστική διαδικασία για την διενέργεια εκλογών συνεχίζεται με αίτημα
των απογόνων του μακαρίτη Ευάγγελου Μιχαηλίδη στο Γιαργκιταϊ.

Συνεργασία με Ομογενειακούς
Φορείς
• Τακτική επικοινωνία με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό
Πατριάρχη. Τέσσερεις συναντήσεις στην διάρκεια του
έτους.
• Η συνεργασία με τον ΣΥΡΚΙ συνεχίζεται σε μόνιμη βάση με
κοινές συνεδριάσεις και συνεχή επικοινωνία όπως π.χ. για
τα θέματα παιδείας, παιδικού σταθμού της Κοινότητας
Σταυροδρομίου, υποβολή από κοινού προτάσεων και
κυρίως την επίλυση γραφειοκρατικών ζητημάτων που
αφορούν βοηθήματα. Στην πρόσφατη εκλογική Γ.Σ. του
ΣΥΡΚΙ αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές η μέγιστη συμβολή
της Οι.Ομ.Κω. και η άριστη συνεργασία των δύο φορέων.
• Συνεχής επικοινωνία με τους: κ. κ. Π. Λ. Βίγκα, Α.
Παριζιάνο, Γ. Παπαλιάρη, πρόεδρους και μέλη των
Εφοριών, Διευθυντές των Σχολείων.

Συνεργασία με Ομογενειακούς Φορείς
• Συνεργασία με ιδρύματα της Ομογένειας για παροχή εθελοντικής
εργασίας:
1. Η μελέτη συντήρησης της Ιωακειμίου Σχολής ολοκληρώθηκε και
υποβλήθηκε προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον ΣΥΡΚΙ και την
Εφορία της Σχολής στην Κων/πολη. Πρόσφατα μεταφράστηκε στα
Αγγλικά και στάλθηκε σε ιδρύματα της Τουρκίας για πιθανή
χρηματοδότηση.
2. Έγιναν προσπάθειες εύρεσης χορηγών ώστε να συνεχιστεί η
μελέτη της συντήρησης της Ζαππείου Σχολής χωρίς όμως
αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Η αποτύπωση είχε τελειώσει το 2015.
3. Σε συνεχή συνεργασία με τον Αρχιτέκτονα κ. Κορχάν Γκιουμούς
και ενημέρωση των φορέων της Πόλης έχουν εργαστεί 2
εθελόντριες μας για τα: (α) Σχολείο του Ορφανοτροφείου της
Πριγκήπου (αποτύπωση), (β) Μελέτες για την Σχολή Γαλατά.

Οργάνωση Ημερίδας στις 12/4/2016
στη Μνήμη του Ευάγγελου Μιχαηλίδη για τα Ευαγή
Ιδρύματα της Πόλης
Τίτλος: «Τα Δικαιώματα και τα Προβλήματα της Διαχείρισης από την
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης των Ευαγών της Ιδρυμάτων»
Πραγματοποιήθηκε με ομιλητές τους
Λ. Βίγκα, Γ. Παπαλιάρη, Ι. Κτιστάκη και τον Ν. Ουζούνογλου
Τα Πρακτικά της Ημερίδας δημοσιεύτηκαν ηλεκτρονικά αλλά και
έντυπα.
Το Δ.Σ. μετά από ενδελεχή συζήτηση σε δύο συνεδριάσεις του, της
συσσωρευμένης εμπειρίας και μετά από ενημέρωση της Α.Θ.Π. του
Οικουμενικού Πατριάρχη, κατάρτησε σχέδιο καταστατικού για την
δημιουργία: «Κεντρικής Πατριαρχικής Επιτροπής Ευαγών
Ιδρυμάτων» και την υπέβαλε προς τον Παναγιώτατο, τους φορείς της
Πόλης και το Υπ.Εξ.
Για το θέμα υπήρξαν συζητήσεις με κληρικούς αλλά και λαϊκούς στην
Πόλη.

Κεντρικά σημεία της Πρότασης
• Πέρα από το πρόβλημα ότι υπάρχει ένας αριθμός ευαγών ιδρυμάτων
που έχουν αρνηθεί, και με την ανοχή των αρχών δεν έχουν κάνει
εκλογές και ασκούν διοίκηση έχοντας αποκοπεί από τον κορμό της
Ομογένειας, διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις η επί σκοπό
κατάργηση οποιασδήποτε συντονιστικής Ομογενειακής δομής έχει
οδηγήσει τα βακούφια να είναι εντελώς αυτόνομα και να
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν από μόνα τους πολλά νομικά,
οικονομικά προβλήματα.
• Καλούνται τα μέλη των Εφοροεπιτροπών να λάβουν αποφάσεις μόνα
τους κάτω από δύσκολες συγκυρίες, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα
να συμβουλευτούν ένα δευτεροβάθμιο όργανο για μια δεύτερη
γνώμη. Η ιστορική εμπειρία του «Μεικτού Εθνικού Συμβουλίου»
αλλά ακόμα και των «Μειζόνων Ευαγών Ιδρυμάτων» (1962) έχει
εκλείψει και είναι ανάγκη να ανασυγκροτηθεί με κάποια μορφή που
θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες περιστάσεις.

Ανακοίνωση της Οι.Ομ.Κω. δια την Φημολογούμενη Παραχώρηση της
Επικαρπίας του Κεντρικού Παρθεναγωγείου (2/3/2016)
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. έχοντας ενημερωθεί ανεπίσημα για την πιθανή παραχώρηση
των δικαιωμάτων επικαρπίας της περιουσίας του Κεντρικού Παρθεναγωγείου, για
μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρεί αναγκαίο να επισημάνει τα εξής:
1) Η Μελέτη Αξιοποίησης των Σχολικών Ακινήτων που είχε συνταχθεί την περίοδο
Μαρτίου-Ιουνίου 2011 με την συνεργασία του ΣΥΡΚΙ και της Οι.Ομ.Κω. αποτελεί
χρήσιμο οδηγό για την επίτευξη της βέλτιστης αξιοποίησης της Ομογενειακής
Ακίνητης Περιουσίας.
2) Σημαντικά προγράμματα που ενίοτε εξαγγέλλονται και έχουν μεγάλη σημασία για
το μέλλον όλης της Ομογένειας, όπως η ίδρυση Ρωμαίικου Πανεπιστημίου, Λέσχης
Νεολαίας, Μουσείου της Ομογένειας κτλ., πρέπει να επιδιώκεται η υλοποίηση τους
με την αξιοποίηση όλων των νομικών και διοικητικών δυνατοτήτων και δεν πρέπει να
αναβάλλονται ή να εγκαταλείπονται με την εμφάνιση οικονομικά θελκτικών
προτάσεων.
3) Σε κάθε περίπτωση αποφάσεις που τυπικά ανήκουν μόνο στην αρμοδιότητα των
Εφορευτικών Επιτροπών, λόγω της θεσμικής απαγόρευσης συντονιστικού φορέα των
Μειονοτήτων παρά του αντιθέτου της Συνθήκης της Λωζάννης, θα πρέπει να
λαμβάνονται μετά από μια ευρύτερη διαβούλευση όλων των παραγόντων της
Ομογένειας καθώς και της ευλογίας της Μ.τ.Χ.Ε, εξαντλώντας όλες τις εναλλακτικές
λύσεις που θα εξασφαλίζουν τους αρχικούς σκοπούς του ιδρύματος

Πρόταση για δημιουργία Κεντρικής Πατριαρχικής
Επιτροπής Ευαγών Ιδρυμάτων
• Αντικείμενο:..
• Σύνθεση: (1)Δύο μέλη που ορίζονται από την Α.Θ.Π. τον
Οικουμενικό Πατριάρχη. Ένα από αυτά ορίζεται ως
Πρόεδρος της Επιτροπής επίσης από τον Παναγιώτατο,
(2)10 εκπρόσωπους, ανά ένα από τους φορείς : Ίδρυμα
Βαλουκλή, Κοινοτήτων: Μέγα Ρεύματος, Μακροχώριου,
Χαλκηδόνας, Διπλοκιονίου, Τατούλων, Σταυροδρομίου και
3 άλλων Κοινοτήτων που εναλλάσσονται ανά έτος, (3) Ένα
εκπρόσωπο του ΣΥΡΚΙ, (4) Ένα εκπρόσωπο της Οι.Ομ.Κω.
Συνολικά 14 μέλη
• Λειτουργία: Επιτροπές μηχανικών-αρχιτεκτόνων-νομικώνλογιστών κτλ.

Συνεργασία με Ομογενειακούς
Φορείς
• Μόνιμη καθημερινή συνεργασία με το ΣΥΡΚΙ για τα
θέματα των συντάξεων. ..
• Το 70 % των αεροπορικών ταξιδιών καλύπτονται
από τους συμμετέχοντες στις αποστολές και με την
δωρεάν διαμονή στον ξενώνα Αγ. Κωνσταντίνου - με
την ευγενική φιλοξενία της Κοιν. Σταυροδρομίου μηδενίστηκαν τα έξοδα ξενοδοχείων.

8) Δράσεις Νέων Εθελοντών
• Πραγματοποιήθηκαν δύο ημερίδες συνάντησης
εθελοντών με συμμετοχή περίπου 40 νέων
(Φεβρουάριος και Δεκέμβριος 2016).
• Μετάφραση 2 βιβλίων από Αγγλικά στα
Ελληνικά.
• Εργασίες για ακίνητα.
• Στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS
υπήρξε μεγάλη προσέλευση φοιτητριών/των
αλλά η 15/7/2016 περιόρισε τις αποστολές.
Ωστόσο 2 αρχιτεκτόνισες μετέβησαν στην Πόλη
και συνεργάστηκαν με τον κ. Κ. Γκιουμούς.

9) Προσπάθειες Παλιννόστησης - σύσφιξης σχέσεων
Νεοκωνσταντινουπολιτών με την Ομογένεια.
1) Έχουν υπάρξει λίγες μεμονωμένες περιπτώσεις
ατόμων που παλιννόστησαν οι οποίοι επί του
παρόντος εργάζονται σε ευαγή ιδρύματα.
2) Η προσπάθεια σύσφιξης Νεοκωνσταντινουπολιτών
συνεχίστηκε παρ’ όλες τις δυσκολίες.
3) Πρόσφατα δύο εθελοντές συμπολίτες μας
προσήλθαν και εργάζονται σε λεπτομέρειες του
ζητήματος που δίνει ώθηση σε παλαιότερες
προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω.
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΊΝΑΙ ΖΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ Α και το Ω ΤΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΜΑΣ.

Συνεργασία με τα μέλη Σωματεία
• Οργανώθηκαν οι 2 καθιερωμένες συνεδριάσεις αλληλοενημέρωσης με τα
μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. και εκπροσώπους των μελών Σωματείων.
• Συνεχής τακτική επικοινωνία ενημέρωσης με τα μέλη Σωματεία με
ηλεκτρονικά μηνύματα.
• Οργάνωση της επετείου της Άλωσης με δύο τελετές (Π. Φάληρο και Κέντρο
των Αθηνών).
• Συνεργασία στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Συναντήσεις με τον Σ. Ιμβρίων για την από κοινού προώθηση θεμάτων με
προτεραιότητα τις ενέργειες ενώπιον της Τουρκίας και Διεθνών Οργανισμών.
• Υποστήριξη προς το αρωγό μέλος Βιβλιοθήκη «Επτάλοφος» για την
εξασφάλιση του Υλικού, Λογισμικού και Ανθρώπινου Δυναμικού για την
καταλογογράφιση της πολύ πλούσιας αυτής βιβλιοθήκης : Πολύ σημαντική
προσφορά από εθελοντές και ιδιωτική εταιρεία για υπολογιστικό εξοπλισμό.
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΏΣΤΕ Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΑΥΤΉ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ. ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ.

Δημιουργία Επικοινωνιακού
Ιστότοπου της Οι.Ομ.Κω.
• Κατόπιν πολύμηνης εργασίας σχεδιασμού και
χορηγίας – δωρεάν παροχής υπηρεσιών έχει
σχεδιαστεί ο δίγλωσσης επικοινωνιακού
ιστότοπου με τον τίτλο:
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΕΣ ΡΩΜΙΟΙ
www.byzconrom.com

Εκδηλώσεις Επετείου Σεπτεμβριανών Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

«Εικοσιπενταετία Πατριαρχίας της Α.Θ.Π. του
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α’»
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 18.00 στην
Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Τράπεζας της
Ελλάδος
Πρόγραμμα:
Χαιρετισμός εκ μέρους του Δ.Σ.
Διάλεξη του Καθ. Ευαγγέλου Χρυσού:
«Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και η Ιστορική Εμπειρία
του Οικουμενικού Πατριαρχείου»
Μέλη του "εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων
Κωνσταντινουπόλεως" έψαλλαν τον Πολυχρονισμό του
Οικουμενικού Πατριάρχη και Εκκλησιαστικούς Ύμνους.

Νέα μέλη της Οι.Ομ.Κω - Κωνσταντινουπολίτες
ΗΠΑ-ΕΥΡΩΠΗΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
• Το αρωγό μέλος «Σωματείο Κων/πολιτών Σικάγου»
συνεχίζει τις δραστηριότητες του σε συνεργασία με
την Οι.Ομ.Κω.
• Οργανώθηκε στην Φραγκφούρτη σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας
εκδήλωση στις 27/2/2016.
- Με τους Κων/πολίτες της Αυστρίας- Σουηδίας
υπάρχει μόνιμη επικοινωνία.
- ‘Εγινε αρωγό μέλος της Οι.Ομ.Κω. ο Ελληνικός
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών της περιοχής
Κολούμπια (Washington) τον Αύγουστο του 2016.
- Ημερίδα στις αρχές Οκτωβρίου στην Γενεύη με τον
Σύλλογο Κων/λιτών Ελβετίας.

Ενημέρωση
• Το Δ.Σ. έχει συνεχίσει την προσπάθεια της
τακτικής ενημέρωσης του Κοινού με την έκδοση
του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου σε
ηλεκτρονική αλλά και έντυπη μορφή.
• Η Έκθεση Δράσης του 2015 εκδόθηκε στην
Αγγλική γλώσσα.
• Οι συμπολίτες μας κ. Χ. Δημόπουλος και η κα. Ν.
Ροδάκη προσπαθούν την ενημέρωση συμπολιτών
μας στις Η.Π.Α.
• Το μηνιαίο έντυπο τυπώνεται κατά περίπτωση με
την χορηγία του συμπολίτη μας τυπογράφου
Διαμαντή Αρβανιτίδη και μοιράζεται δωρεάν στα
Σωματεία και σε καταστήματα του Π. Φαλήρου.

Απογραφή
• Έχει ολοκληρωθεί και ελεγχθεί σε μεγάλο βαθμό
από εθελοντές η ψηφιοποίηση του αρχείου των
«Εταμπλίς» που προέρχεται από την καταγραφή
78.000 περίπου Πολιτών το 1930-31 από την
Κοινωνία των Εθνών. Η πραγματικά τιτάνια αυτή
προσπάθεια έγινε από 33 εθελοντές νέους.
Εξετάζεται πως θα γίνει η αξιοποίηση του αρχείου
αυτού για έρευνα αλλά και τις νόμιμες
διεκδικήσεις μας.
• Δεν υπήρξε πρόοδος για την Απογραφή
Συμπολιτών μας.

Σπούδασε στην
Ροβέρτειο Σχολή
(1945-49) και
Master (1951USA)- Ίδρυσε την 1 η
Ηλεκτρονική
Βιομηχανία στην
Τουρκία η οποία
καταστράφηκε την
6-7/9/1955 Αναγκάστηκε να
εκπατριστεί και
έζησε στις ΗΠΑ και
Ελλάδα (απ.2012)
με την σύζυγο του
την κόρη του

Σπούδασε στο
Γαλλικό Σχολείο
St.Joseph.
Αναγκάσθηκε να
εκπατριστεί το
1975 μαζί με την
σύζυγο και τα 2
παιδιά του
αφού η οικία του
υπέστη επίθεση το
σπίτι του την
20/1/1974
(απ.1994)

Μετά το Δημοτικό
εργάστηκε σε όλη την
ζωή του ως
Παντοπώλης. Το
κατάστημα του
λεηλατήθηκε την 67/9/1955. Εκπατρίστηκε
το 1977 λόγω των
αντιμειονοντικών
διωγμών με τα 2 παιδία
του και την σύζυγο του
(απ. 1997)

11) Υποβολή προτάσεων σε Προγράμματα της
Ε.Ε.

Τα τελευταία 4 χρόνια υποβλήθηκαν 5 προτάσεις σε
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινού από την
Ε.Ε. και την Τουρκία.
Οι πρότασεις της Οι.Ομ.Κω. επικεντρωνόταν σε δράσεις:
υποβοήθησης της παλιννόστησης νέων, ενέργειες για την
αποκατάσταση και θεραπεία των αδικιών που έχει
υποστεί η Κοινότητα μας.
Όλες οι προτάσεις «κόπηκαν» με ελάχιστα μικρότερο
βαθμό από το όριο.
Ακολούθησε αλληλογραφία με τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε.
θέτοντας θέμα της μη-αντικειμενικής κρίσης. Μη έχοντας
προκύψει αποτέλεσμα, ως Οι.Ομ.Κω. έχουμε προσφύγει
στον Ombudsman της Ε.Ε. που έχει καταρχήν κάνει δεκτό
το αίτημα για περαιτέρω διερεύνηση. Αναμένεται η
απόφαση.

12) Διεκδίκηση

της νομιμότητας σε Κληροδοτήματα
που αφορούν Κωνσταντινουπολίτες και την
αξιοποίηση τους υπέρ των εχόντων ανάγκη Πολίτες
• Ορίστηκε η δικάσιμος στις 9/5/2017 κατόπιν υποβολής από τους
διαχειριστές κ.κ. Ν. Ζαχαριάδη και Δ. Σκιαθίτη προς τις αρμόδιες
δικαστικές αρχές της εισήγησης για αλλαγή σκοπού της κληροδοσίας
των Εμμανουήλ και Μαρίας Ζούνη με την ίδρυση ενός ιδρύματος
που θα έχει φιλανθρωπικούς σκοπούς με προτεραιότητα τους
Κωνσταντινουπολίτες, ενώ η διοίκηση του Ιδρύματος θα γίνεται από
πενταμελές Δ.Σ. με συμμετοχή 3 μελών που θα προτείνονται από το
Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. και δύο μελών που θα εκπροσωπούν το Δημόσιο.
• Κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά κατά των προηγούμενων
εκτελεστών διαθήκης Ε & Μ. Ζούνη.
• Έχουν γίνει ενέργειες για το θέμα του ακινήτου του Ιδρύματος
Μεταξάτου προς το Ινστιτούτο Διαβίου Μάθησης Νεολαίας και
κοινοποίηση στα 3 ΑΕΙ Αθηνών και την Ομοσπονδία Κεφαλονιτών.

Συμπεράσματα
• Το έτος 2016 το 3ο αιρετό Δ.Σ. συνέχισε τις προσπάθειες
του με τις στρατηγικές αρχές που έχουν καθοριστεί από τις
προηγούμενες Γ.Σ. αλλά και τις Καταστατικές αρχές της
Οι.Ομ.Κω.
• Απαίτησε από την Κυβέρνηση της Τουρκίας και έθεσε
παράλληλα ενώπιον των διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ-ΟΑΣΕΕ.Ε.-FUEN) την υποχρέωση του Κράτους της Τουρκίας να
προβεί ως θύτης, σε μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας
των συνεπειών των μαζικής κλίμακας παραβιάσεων που
έχει διαπράξει κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας όλη
την περίοδο μετά από το 1923.
• Οι εξελίξεις στην γείτονα χώρα έχουν τον χαρακτήρα για
ακόμη μια ακομά φορά σοβαρών ανατροπών, πράγμα που
δημιουργεί την ανάγκη επανεκτίμησης των πραγμάτων με
πολύ προσοχή.

Συμπεράσματα
• Συνεχίστηκε με εντατικοποίηση το προγράμμα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τους αναξιοπαθούντες
Κωνσταντινουπολίτες με την υποστήριξη περίπου 250
συμπολιτών μας, των οποίων ο αριθμός δυστυχώς
αυξάνει. Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε ο Νέος
Οίκος του Πολίτη.
• Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την υποστήριξη της
Ομογενειακής
Παιδείας
ως
ζήτημα
πρώτης
προτεραιότητας. Στη διάρκεια του 2016 υπήρξαν
ουσιαστικές παρεμβάσεις της Οι.Ομ.Κω.
• Το ζήτημα της διαχείρισης των Ευαγών Ιδρυμάτων
απασχόλησε σε σημαντικό βαθμό το Δ.Σ.: Ημερίδα,
παρεμβάσεις και προτάσεις προς τους φορείς της
Κων/πολης.

Συμπεράσματα
• Συνέχιση της χορήγησης υποτροφιών σε Κων/πολίτικης
καταγωγής μαθητές στην Ελλάδα.
• Στενή συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τους
Φορείς της Ομογένειας.
• Συνεχής ενημέρωση των μελών σωματείων και δράσεις
συνεργασίας. Ενημέρωση των Κωνσταντινουπολιτών εκτός
Ελλάδος.
• Σταθερή στάση για την αποφυγή μοιραίας εξέλιξης για το
Ίδρυμα Βαλουκλί.
• Επιμόρφωση της νέας γενιάς για τα ζωτικά ζητήματα του
Ελληνισμού της Πόλης με την κινητοποίηση εθελοντών.
• Προσπάθειες για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων
των Κων/πολιτών με την Δημόσια Διοίκηση.

