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

Η Αντιπροσωπεία της ΟιΟμΚω στο Φανάρι,
σ.1.

Ημερίδα εθελοντών, σ.2-3.μ,
Ίδρυση Συλλόγου Κων/λιτών

Ηνωμένου

Βασιλείου, σ.5-7.

Οργάνωση Έκθεσης της Οι.Ομ.Κω. στην
Άγκυρα 12-15/11/2018, σ.5-7.

Συναντήσεις

της Αντιπροσωπείας
της
Οι.Ομ.Κω. με Κυβερνητικούς ιθύνοντες στην
Άγκυρα, σ.8-11.

Ο ιστορικός Γεωργιάδης-Αρνάκης Γεωργιάδης, σ.12.

Σεμινάρια «Αιολική Ενέργεια» για εθελοντές
της Οι.Ομ.Κω., σ.13.

Εργασίες συντήρησης του Μαυσωλείου Χρ.

www.conpolis.eu
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Ζωγράφου και ανέγερσης του Μνημείου πεσόντων Κων/λιτων Β’ Παγκοσ. Πολέμου, σ.14.

Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Η Αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. έγινε δεκτή από την
Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α’
Η αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ,Κω. τους Νικόλαο Ουζούνογλου
(Προέδρο), Νικόλαο Αναγνωστόπουλο (Γεν. Γραμματέα) και Μιχάλη Μαυρόπολο (Αντιπροόεδρο) πριν την
μετάβαση της στην Άγκυρα για τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες, έγινε δεκτή την 10 Νοεμβρίου 2018 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α’ . Η εκπρόσωποι της Οι.Ομ.Κω. ενημέρωσαν για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω., τα θέματα
που θα τεθούν στους ιθύνοντες στην Άγκυρα, τις εθελοντικές
αποστολές και εργασίες που πραγματοποιούνται στην Κωνσταντινούπολη, την Ελλάδα και
αλλού. Ειδικότερα από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. έγινε ενημέρωση σχετικά με την εξέταση των πιθανών λύσεων για τις σωστικές ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν για το κτίριο του Ορφανοτροφείου της
Πριγκήπου. Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. και όπως κάνει πάντα δώρισε ποσό υπέρ του Προγράμματος.
Στη συνέχεια η Αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. συμμετείχε σε Ημερίδα που
οργανώθηκε στη Ρωμαίικη Σχολή Γαλατά με θέμα την Φιλανθρωπία στα
πλαίσια της Έκθεσης για το Ορφανοτροφείο της Πρίγκηπο με τίτλο «206
Άφωνα Δωμάτια». Στη Ημερίδα μίλησε στην τουρκική γλώσσα ο Νικ. Ουζούνογλου με θέμα το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» .
Τέλος η Αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. συμμετείχε στον Πατριαρχικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό του ΑγίουΜηνά, «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ» του Μεγαλομάρτυρος, στα Ψωμαθειά.

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Η ανακοινωθείσα ιδρυτική συνέλευση του νέου Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου 2018, στο πρεσβυτέριο του
Ιερού Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας του Λονδίνου, με συμμετοχή περίπου 25 συμπολιτών μας.
Η προσπάθεια της ίδρυσης του Νέου συλλόγου ξεκίνησε
με τη συνάντηση Κωνσταντινουπολιτών που έγινε στις
5/9/2017 και την οργάνωση Ημερίδας στο Βασιλικό Κολέγιο στις 6/9/2017, στην επέτειο των Σεπτεμβριανών.
Αρχικά αναγνώστηκε και εγκρίθηκε το Καταστατικό του
Συλλόγου που προβλέπει και την συμμετοχή των καταγόμενων από την Ίμβρο και την Τένεδο.
Στη συνέχεια έγινε η εκλογή των μελών του υπηρεσιακού Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από
τα μέλη: Αναγνωστόπουλος Πάνος, Ηλιάδης Φοίβος,
Κριμήτσου Αικατερίνη, Χριστίδου Μαρία και Καλαμάρης Γεώργιος.
Με την ίδρυση του νέου Κωνσταντινουπολίτικου συλλόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο προστίθεται νέο στα
δραστήρια σωματεία της Ευρώπης, της Γερμανίας και
Ελβετίας , αλλά και τις ενώσεις προσώπων Κωνσταντινουπολιτών της Αυστρίας, Σουηδίας και Ιταλίας με τις
οποίες υπάρχει συνεχής επικοινωνία από πλευράς
Οι.Ομ.Κω.
Το Δ.Σ. του νέο-ιδρυθέντος συλλόγου έχει ανακοινώσει
ότι θα προβεί σε συγκρότηση σε σώμα την 4/12/2018.
Ευχόμαστε καλό ξεκίνημα και επιτυχίες στον νέο Σύλλογο και αναμένουμε να υποβάλει αίτηση για να γίνει
μέλος της Οι.Ομ.Κω.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ,Κω. εκφράζει με τον προσήκοντα σεβασμό τις θερμές του ευχαριστίες της προς τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων
και Μ. Βρετανίας κ. Γρηγόριο για την έμπρακτη θερμή υποστήριξη του για την ίδρυση του
νέου Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΤΗΝ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ»
12-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Μετά από πολύμηνη προετοιμασία πραγματοποιήθηκε η ανωτέρω αναφερόμενη Έκθεση
με τη φιλοξενία του Τμήματος Άγκυρας της Ένωσης Αρχιτεκτόνων (Mimarlar Odası Ankara
Şubesi) και του Ιδρύματος Ιστορίας (Tarih Vakfı).
Η Εκθεση κάλυπτε τα θέματα: Αρχιτεκτονικής για όλες τις περιοχές της Μικράς Ασίας και
Πόλης, Παιδείας, Διπλωματίας και Δημόσιας Διοίκησης (μόνο της Οθωμανικής περιόδου
αφού είχε απαγορευτεί ο διορισμός σε δημόσιες θέσεις πολιτών της Τουρκίας που δεν
ήταν Μουσουλμάνοι την Ρεπουμπλικανική περίοδο μετά από το 1923), Βιομηχανίας, Οικονομίας και Ιατρικής με ιδιαίτερη έμφαση στην εξαίρετη προσφορά του ιατρού Μάρκου Πιτσιπιού Πασά.

Για την Έκθεση μετέβησαν στην Άγκυρα τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. : Νικ. Ουζούνογλου,
Νικ. Αναγνωστόπουλος και Μιχ. Μαυρόπουλος και οι οποίοι παράλληλα με την Έκθεση πραγματοποίησαν συναντήσεις με πολλούς κυβερνητικούς ιθύνοντες (10) της
Τουρκίας.
Η Εκθεση αποτελούταν από 92 πίνακες που τυπώθηκαν
στην Αθήνα (τα μετέφερε η Αντιπροσωπεία της
Οι.Ομ.Κω. μαζί με το έντυπο υλικό) και αναρτήθηκαν
στην αίθουσα εκθέσεων της Ένωσης Αρχιτεκτόνων
Άγκυρας.
Στην διάρκεια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν δύο Ημερίδες:
(α) Στα εγκαίνια (12/11) με θέμα: «Η πολλαπλή συμβολή των Ρωμιών της Πόλης και της Ανατολής την Οθωμανική και Ρεπουμπλικανική περίοδο».
Παρέστησαν οι πρέσβεις της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Πέτρος Μαυροειδής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Christian Berger, ο σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Συμεών Τέγος και αντιπροσωπείες ΜΚΟ Υπεράσπισης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου της Άγκυρας.
Κορυφαίες συμμετοχές ήταν αυτές των διανοουμένων
υπερασπιστών της Δημοκρατίας και Δικαιωμάτων των
Μειονοτήτων: Καθ. Baskın Oran (απολυμένου τετράκις
από την θέση του στο Πανεπιστήμιο) και του Δρ. İsmail
Beşikci (17 χρόνια φυλακισμένου με 100 χρόνια καταδίκες - είχαν απαγορευτεί 32 από τα 36 βιβλία του).
Συμμετείχαν επίσης άνω των 100 πολίτες της Άγκυρας.
Στην Ημερίδα μίλησαν οι :
Γεώργιος Παπαδόπουλος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου Κωνσταντινούπολης με θέμα: «Ο
παππούς μου Μάρκος Πιτσιπιός Πασάς: η ζωή του και
οι πολλές του αγαθοεργίες».
Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθ. Ε.Μ.Πολυτεχνείου με θέμα: «Οι αγώνες των Ρωμιών Δημοσιογράφων υπέρ των
Ελευθεριών και της Δημοκρατίας».

Ali Fuat Tek, Αρχιτέκτων με θέμα: «Οι κοινωνικές επιδράσεις της Ρωμαίικης Κοινότητας της
Καππαδοκίας».
(β) Στην Ημερίδα κλεισίματος της Έκθεσης που έγινε το
απόγευμα της 14/11/2018 με θέμα: «Ιστορικές όψεις
της Κοινότητας των Ρωμιών της Ανατολής και της Πόλης».
Και στην ημερίδα αυτή συμμετείχε εξίσου μεγάλος αριθμός πολιτών της Άγκυρας και μέλη της Αντιπροσωπείας της Ε. Ένωσης.
Στην Ημερίδα μίλησαν οι:
- Korhan Gümüş, Αρχιτέκτων με θέμα: «Η σημασία της
διάσωσης του Ορφανοτροφείου της ν. Πριγκήπου»
- Mehmet Alkan, Καθηγητής Ιστορίας στο Παν. Κωνσταντινούπολης και Πρόεδρος του Tarih Vakfı με θέμα:
«Σημειώσεις επί των Ρωμαίικων Σωματείων της Οθωμανικής περιόδου».
- Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου
με θέμα: «Η δραστηριότητα και η συμβολή του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (Ε.Φ.Σ.Κ.) στον Κλάδο των Θετικών Επιστημών».
Όλες οι ομιλίες έγιναν στην Τουρκική Γλώσσα.
Η επιτυχής πραγματοποίηση της Έκθεσης οφείλεται :
α) Στην Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: Ομοτ. Καθηγήτρια ΑΠΘ κα. Βίλμα
Χαστάογλου, Δρ. Αρχιτέκτονα κ. Σάββα Τσιλένη (Αρχιτεκτονική), Αναπλ. Καθηγήτρια Παν.
Κρήτης κα. Αικατερίνη Δαλακούρα (Παιδεία), Καθ. ΕΜΠ κ. Νίκο Ουζούνογλου (Ιατρική, Οικονομία, Διπλωματία) και Διπλ. Μηχ. Μηχανικό Γεώργιο Παπαδόπουλο (δισέγγονο του
Μάρκου Πιτσιπιού Πασά).
β) Στους μεταφραστές: κα. Ιώ Τσοκώνα, κ. Στ. Τζέπογλου και κ. Γεωρ. Κιοσέογλου.
γ) Στα μέλη ΜΚΟ Υπερασπιστών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Άγκυρας.
δ) Στην φιλοξενία των Ιδρυμάτων: Ένωσης Αρχιτεκτόνων Αγκύρας (Mimarlar Odası Ankara
Şubesi) και του Ιδρύματος Ιστορίας (Tarih Vakfı).
στ) Στην χορηγία της Αεροπορικής Εταιρείας Aegean Airlines για κάλυψη μέρους των εξόδων μετάβασης των τριών αντιπροσώπων της Οι.Ομ.Κω.
Οι πίνακες της Έκθεσης στην Τουρκική γλώσσα είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα της
Οι.Ομ.Κω. : http://www.conpolis.eu/Anakoinwseis/Anakoinwseis.aspx
Έχει ήδη ζητηθεί η οργάνωση της Έκθεσης σε άλλες πόλεις της Τουρκίας όπως την Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και βέβαια στην Ελλάδα αρχίζοντας από την Αθήνα.

Συναντήσεις Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. με κυβερνητικούς παράγοντες στην Άγκυρα
και τους Πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Δημοκρατίας
(12-14 Νοεμβρίου 2018)
Η Οι.Ομ.Κω. ως ο ενωτικός φορέας των εκπατρισθέντων παρά τη θέληση τους μελών της
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, και με τις απευθείας αλλά και τις διεθνείς παρεμβάσεις που έχει κάνει από το έτος 2010, έχει επιτύχει να αναγνωρίζεται από το
κράτος της Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας ως νόμιμος συνομιλητής για την αποκατάσταση
των δικαιωμάτων της Κοινότητας αυτής.
Στην περίοδο 12-14 Νοεμβρίου, παράλληλα με την οργάνωση της Έκθεσης «Η Πολλαπλή
Συμβολή των Ρωμιών την Οθωμανική και Ρεπουμπλικανική Περίοδο», η αντιπροσωπεία
του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. αποτελούμενη από τους Νικόλαο Ουζούνογλου, Πρόεδρο, Νικόλαο
Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα, και Μιχαήλ Μαυρόπουλο, Αντιπρόεδρο, είχε σειρά
συναντήσεων με κρατικούς ιθύνοντες της Τουρκίας.
Οι συναντήσεις καθορίστηκαν με μέριμνα του Γενικού Προξενείου Αθηνών της Τουρκίας
μετά από αίτημα της Οι.Ομ.Κω.
Το περιεχόμενο των συναντήσεων αυτών υπήρξε ως ακολούθως:
1) KOSGEB (Οργανισμός Υποστήριξης Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων): η συνάντηση έγινε με την διευθύντρια N. Pınar IŞIN και έναν συνεργάτη της. Εξετάστηκε η συνέχιση της συνεργασίας για την οργάνωση σεμιναρίων σε θέματα επιχειρηματικότητας
(έχουν γίνει δύο σεμινάρια τα καλοκαίρια 2015 και 2018), η δυνατότητα παροχής θέσεων
πρακτικής άσκησης σε Κωνσταντινουπολίτες φοιτητές και επίσης η παλαιότερη πρόταση
της Οι.Ομ.Κω. για την ίδρυση σε συνεργασία των δύο μερών Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης Τεχνολογίας στην Πόλη. Η τελευταία δράση θα μπορεί να εξεταστεί το 2019 υπό το νέο
καθεστώς ίδρυσης παρόμοιων Κέντρων (ήδη λειτουργούν στην Τουρκία 128 ανάλογα). Για
να αιτηθεί ένας νέος επιχειρηματίας χρηματοδότηση ίδρυσης νέας εταιρείας είναι απαραίτητη η γνώση της Τουρκικής γλώσσας, καθόσον η πρόταση πρέπει να συνταχθεί και να παρουσιαστεί στη γλώσσα αυτή.
2) YTB (Προεδρεία πολιτών εξωτερικού της Τουρκίας και συγγενών Κοινοτήτων): Η συνάντηση έγινε με τον Αντιπρόεδρο Sayit YUSUF και δύο συνεργάτες του και εξετάστηκε η
επανάληψη δράσεων που είχαν υλοποιηθεί το καλοκαίρι του 2015 με την οργάνωση Εκπαιδευτικής Εκδρομής 20 νέων Κωνσταντινουπολιτών καθώς επίσης και η υποστήριξη προγραμμάτων της Οι.Ομ.Κω. που αποσκοπούν στην παλιννόστηση νέων Κωνσταντινουπολιτών, θέμα που αποτελεί τον στρατηγικό σκοπό της Οι.Ομ.Κω.

3) Türk Tarih Kurumu (ΤΤΚ, Τουρκικό Ίδρυμα Ιστορίας): Η αντιπροσωπεία έγινε δεκτή
από τον Πρόεδρο του ΤΤΚ Καθηγητή Refik TURAN και το επιτελείο του. Η συνάντηση υπήρξε η πρώτη στην προσπάθεια του εντοπισμού της τύχης των βιβλίων και των χειρόγραφων
του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου (ΕΦΣΚ) που είχαν κατασχεθεί από την Κυβέρνηση
της Τουρκίας το 1924. Διαπιστώθηκε ότι περί τα 5.000 έντυπα βιβλία που αφορούν την Αρχαιολογία και Ιστορία της Βιβλιοθήκης του ΕΦΣΚ βρίσκονται στο Ίδρυμα αυτό, όπως επίσης, όλα τα χειρόγραφα βιβλία που αναφέρονται στον κατάλογο του Paul Morieux (167
βιβλία). Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. διατυπώθηκε το αίτημα της καταρχήν παραλαβής των
ψηφιακών αρχείων για τις δύο κατηγορίες των βιβλίων. Όσον αφορά τα έντυπα βιβλία, αυτό θα γίνει άμεσα ενώ για τα χειρόγραφα βαθμιαία με την πρόοδο της φωτογράφησής
τους. Δηλώθηκε προς την Αντιπροσωπεία ότι κατόπιν αιτήματος μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά τον κατάλογο των υπαρχόντων για τις δύο κατηγορίες.
4) Γενική Διεύθυνση Υπηκοοτήτων και Πολιτογράφησης – Υπουργείο Εσωτερικών: Διατυπώθηκε από πλευράς Οι.Ομ.Κω. το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα απόκτησης
τουρκικής ιθαγένειας για τα τέκνα που κατά την γέννησή τους δεν είχε την τουρκική ιθαγένεια τουλάχιστον ένας από τους γονείς, έστω και αν υπάρχουν αδέλφια με τουρκική ιθαγένεια. Επίσης, επισημάνθηκε η αδυναμία απόκτησης ιθαγένειας αλλά και «κυανής κάρτας»
αν υπάρχει χάσμα μιας γενιάς χωρίς τουρκική ιθαγένεια. Η απάντηση των υπηρεσιακών
παραγόντων υπήρξε ότι, μόνο εάν η τουρκική πολιτική ιεραρχία ζητήσει τη μελέτη του θέματος, τότε αυτοί ως υπηρεσιακοί παράγοντες μπορούν να προτείνουν λύσεις.
5) Ombudsman – Συνήγορος του Πολίτη: Η αντιπροσωπεία έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο
του φορέα κ. Şeref MALKOÇ και το επιτελείο του. Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. τέθηκε το
θέμα της εκμετάλλευσης που υφίστανται οι Κωνσταντινουπολίτες από ορισμένους κύκλους «κτηματομεσιτών». Το θέμα είχε επισημανθεί σε παλαιότερες παρεμβάσεις της
Οι.Ομ.Κω. με αποτέλεσμα ο Φορέας να στείλει εγκυκλίους προς τις Διευθύνσεις των Κτηματολογίων. Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ότι θα εξετάσει με πολύ προσοχή συγκεκριμένες καταγγελίες για σφετερισμό περιουσιών των Ρωμιών.
6) Γενική Διεύθυνση Ευαγών Ιδρυμάτων: Η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. έγινε δεκτή
από τον Γενικό Διευθυντή κ. Adnan Erdem και το επιτελείο του και υπήρξε διάρκειας 1.5
ώρας. Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. τέθηκαν τα ζητήματα:
(α) Η απαγόρευση εκλογών στα μη-Μουσουλμανικά ευαγή ιδρύματα (Βακούφια) τα τελευταία 6 χρόνια, γεγονός που δημιουργεί πολύ σοβαρά και πολλαπλά προβλήματα στην Ομογένεια. Ο κ. Erdem αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη και ότι ο αρμόδιος Υπουργός Τουρισμού και Πολιτισμού έχει σε προτεραιότητα το

θέμα, για να το θέσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας που πλέον έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση Διατάγματος επί του θέματος.
(β) Το αίτημα της Οι.Ομ.Κω. να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες, με το δεδομένο ότι εδώ και χρόνια έχουν το δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές. Ο κ. Erdem δήλωσε ότι το αίτημα είναι λογικό και δεν βλέπει κανένα εμπόδιο εφόσον υπάρχει η τουρκική ιθαγένεια.
(γ) Η ανάγκη ενοποίησης ομοειδών και παρεμφερών ευαγών ιδρυμάτων (70) με το δεδομένο της αδυναμίας εύρεσης υποψηφίων για τις διοικήσεις των ιδρυμάτων της Ομογένειας.
Επισημάνθηκε επίσης ότι μέχρι το 1962 υπήρχε ο θεσμός της Κεντρικής Εφορίας ως δευτεροβάθμιου οργάνου διοίκησης των Βακουφίων και, επίσης, ότι πρόσφατα έχει καθιερωθεί
ανάλογος φορέας για την Εβραϊκή Κοινότητα. Η πρόταση της Οι.Ομ.Κω. ήταν η συγκρότηση
ενός συμβουλευτικού φορέα (Danışma Merkezi) στο επίπεδο όλων των ρωμαίικων ευαγών
ιδρυμάτων, τον οποίο θα πρέπει να ενημερώνουν και να συσκέπτονται υποχρεωτικά όλα
τα βακούφια σχετικά με θέματα διαχείρισης, όπως αγοροπωλησίας, ενοικίασης, κλπ. ή θέματα αρχιτεκτονικού και νομικού περιεχομένου, και άλλα. Ο κ. Erdem απάντησε ότι, εφόσον δεν καταργείται η ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα κάθε ευαγούς ιδρύματος, βρίσκει λογικό να μπορεί να υπάρξει κοινή διοίκηση σε ομοειδή και γειτνιάζοντα βακούφια.
Επίσης εξέφρασε την καταρχήν αποδοχή του για την ίδρυση ενός συμβουλευτικού φορέα
στη μορφή που περιέγραψε η Οι.Ομ.Κω. Ο ίδιος θεώρησε τη λειτουργία ενός φορέα με
αυτές τις αρμοδιότητες χρήσιμη και συμβατή με τις αρχές της ισχύουσας νομοθεσίας.
(δ) Έγινε εκτενής συζήτηση επί του θέματος των «κατειλημμένων-μαζμπούτ» ευαγών ιδρυμάτων της Ομογένειας που είναι 24 τον αριθμό (μονές στα Πριγκηπόννησα και άλλες εκκλησίες όπως ο Αγ. Γεώργιος Εντιρνέκαπι – Αντιφωνητής- Εκκλησίες Θεραπείων). Το καθεστώς μαζμπούτ σημαίνει ότι το ευαγές ίδρυμα που ανήκει σε ορισμένη Κοινότητα
(τζεμάατ) ή ακόμα προέρχεται από κληρονομιά (για τα Μουσουλμανικά ιδρύματα) δεν
διοικείται από τη σχετική κοινότητα, εφόσον αυτή έχει εκλείψει, αλλά αναγνωρίζεται η αρχική ιδιοκτησία του (ιδιοκτησία της Οθωμανικής περιόδου) και ως εκ τούτου διοικείται από
τη Γενική Διεύθυνση Ευαγών Ιδρυμάτων.
Ο κ. Erdem ανέφερε το γνωστό νομικό εμπόδιο της «απομαζπουτοποίησης» που ισχύει για
τα 52.000 μουσουλμανικά ιδρύματα που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς αυτό το 1925. Τα
ιδρύματα αυτά διοικούνται από τη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων. Κατά την άποψη του κ.
Erdem, η τύχη των 24 ιδρυμάτων της Ομογένειας συνδέεται με το γενικότερο ζήτημα των
52.000 μαζμπούτ Μουσουλμανικών ιδρυμάτων. Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. αναφέρθηκε
ότι τα δύο θέματα, δηλαδή της μαζπουτοποίησης των Μουσουλμανικών Βακουφίων το
1925 με την ίδρυση της Γ.Δνσης Βακουφίων και των μη-Μουσλουμανικών που ξεκίνησε από την δεκαετία του 1930 (για τις μονές στα Πριγκηπόνησα) και εντάθηκε την δεκαετία

του 1970 σε εκκλησίες της Πόλης, δεν έχουν σχέση ούτε επί της ουσίας ούτε επί νομικής
βάσης και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα.
Επίσης αναφέρθηκε από πλευράς της Γ.Δ. Βακουφίων ότι υπάρχουν 270 Μουσουλμανικά
ιδρύματα με το καθεστώς «μουλχάκ» που έχουν διορισμένες διοικήσεις αλλά από τους
αντιπροσώπους των κληροδοτών τους.
(ε) Τέθηκε από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. το θέμα της υποστήριξης, από ευαγή ιδρύματα της
Ομογένειας στην Πόλη, δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορούν συμπολίτες μας
που έχουν εξαναγκαστεί σε εκπατρισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπατρισμένη Κοινότητα
αποτελεί αδιάσπαστο τμήμα της Ομογένειας της Πόλης. Ο κ. Erdem ανέφερε ότι ο ισχύων
νόμος επιτρέπει δράσεις όπως αυτές και δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Επίσης ο ίδιος έδειξε
μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.
(στ) Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. αναφέρθηκε ότι δίνουμε κάθε δυνατή τεχνική βοήθεια
προς τον ιδιοκτήτη του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για
την διάσωση του με τους εθελοντές επιστήμονες μας των οποίων η άποψη είναι ότι μπορεί
να διασωθεί το Κτίριο αυτό, αρκεί να ξεκινήσουν σύντομα οι σωστικές ενέργειες αρχίζοντας
από την επισκευή της σκεπής. Ο κ. Erdem αναφέρθηκε στο ιστορικό το πώς έφθασε το θέμα
στην σημερινή του κατάσταση, ανέφερε την σκέψη του εποπτεύοντος Υπουργού να
κατεδαφιστεί το κτίριο και να ανεγερθεί ξενοδοχείο για τουρισμό υγείας και την ανάγκη
εύρεσης λύσης για να μην εκτίθεται η χώρα στο εξωτερικό.
7)
ΤΙΚΑ (Αναπτυξιακός Φορέας Εξωτερικού Τουρκίας) : Η συνάντηση έγινε με τον
Πρόεδρο του Φορέα Δρα κ. Serdar ÇAM. και τον Αντιπρόεδρο Καθηγητή κ. Birol ÇETİN και το
επιτελείο τους.Αναλύθηκε από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. το πρόγραμμα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που υλοποιείται από το 2013 και για το οποίο και οι δύο ιθύνοντες έδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον.
Σε όλες τις συναντήσεις υποβλήθηκαν γραπτά υπομνήματα.
Συναντήσεις με Πρέσβεις
8) Πρεσβεία της Ελλάδας (14/11): Στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρέσβης κ. Πέτρος
Μαυροειδής, ο επιτετραμμένος κ. Απόστολος Μπαλτάς και ο σύμβουλος κ. Συμεών Τέγος. Η
αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. ανέλυσε σε λεπτομέρεια τις πρόσφατες εξελίξεις που
αφορούν την εκπατρισμένη Ομογένεια.
9) Πρεσβεία της Ε.Ε. Άγκυρας (13/11): Στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρέσβης κ.
Christian Berger και ο σύμβουλος κ. Alexander FRICKE. Η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω.
παρουσίασε όλο το πλέγμα των θεμάτων που απασχολούν την εκπατρισμένη Κοινότητα των
Κωνσταντινουπολιτών και την ανάγκη εναρμόνισης των προγραμμάτων της Ε.Ε. για την
αποκατάσταση των δικαιωμάτων των Κοινοτήτων που έχουν υποστεί μαζικές παραβιάσεις
στο παρελθόν.

Γεωργιάδης - Αρνάκης Γεώργιος
Ένας λίγο γνωστός Κωνσταντινουπολίτης ιστορικός με κορυφαίο έργο στην ιστορία της
πρώιμης ιστορίας του Οθωμανικού κράτους
Γεννήθηκε στην Kωνσταντινούπολη το 1912. Aρχικά φοίτησε στη Pοβέρτειο Aκαδημία της
Kωνσταντινούπολης και στη συνέχεια στο ομώνυμο κολλέγιο (Robert College). Πρόκειται για σπουδές που
τον μύησαν στη γλώσσα και την παράδοση του αμερικανικού κόσμου
και δημιούργησαν τους πρώτους δεσμούς με τη χώρα που αργότερα
τον κέρδισε και τον ανέδειξε. H εκπαίδευσή του συμπληρώθηκε στη
Φιλοσοφική Σχολή και αργότερα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών. Tο 1963 προσέθεσε στους ακαδημαϊκούς του τίτλους και
το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
O Γεώργιος Γεωργιάδης-Aρνάκης ανέπτυξε μεγάλη συγγραφική δραστηριότητα και το συγγραφικό του έργο μπορεί να ταξινομηθεί σε
τρεις κατηγορίες: α) Mελέτες για την αγγλική γλώσσα και την ελληνοαγγλική φιλολογία· β) Iστορικές έρευνες για την ύστερη βυζαντινή περίοδο· γ) Δημοσιεύματα για την ιστορία, νεότερη και σύγχρονη, της
νοτιοανατολικής Eυρώπης και της Eγγύς Aνατολής, που αποτελούν και
το πιο αξιόλογο δείγμα της επιστημονικής του δραστηριότητας.
H πανεπιστημιακή σταδιοδρομία του στις HΠA άρχισε το 1948 στο Πανεπιστήμιο του Mισούρι. Δίδαξε Kλασική Φιλολογία ενώ αργότερα,
στο ίδιο Πανεπιστήμιο, ανέλαβε τη διδασκαλία της Nεότερης Iστορίας της Aνατολικής Mεσογείου. Συνεργάστηκε με πολλά αμερικανικά περιοδικά και συμμετείχε ενεργά σε επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια,
διαλέξεις, σεμινάρια) στις HΠA και στην Eυρώπη.
H οριστική του εγκατάσταση στο Ώστιν του Tέξας και η εκλογή του το 1961 ως τακτικού καθηγητή στο εκεί
πανεπιστήμιο του προσέφεραν τη δυνατότητα να δημιουργήσει στις Hνωμένες Πολιτείες ένα επιστημονικό ίδρυμα αφιερωμένο αποκλειστικά στην έρευνα και τη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της νεότερης Eλλάδας. Tο 1965, με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση Eλληνοαμερικανών επιστημόνων, ίδρυσε το
Kέντρο Nεοελληνικών Σπουδών (Center for Neo-Hellenic Studies).
O Aρνάκης, πέρα από αξιόλογος ιστορικός, υπήρξε μία πολύπλευρη προσωπικότητα που απασχολήθηκε
με θέματα και ζητήματα της επιστήμης, της σύγχρονης Eλλάδας και του ελληνικού στοιχείου της
Aμερικής. Eπιστήμη, πατρίδα και ομογένεια αποτελούσαν για τον Aρνάκη μία τριπλή προσπάθεια που
έδινε πληρότητα στη ζωή του.
O Γεώργιος Γεωργιάδης-Aρνάκης πέθανε το 1976.
Σε ανάμνηση της μεγάλης του προσφοράς, ο διοικητής της Aγροτικής Tράπεζας κ. Aδαμάντιος Πεπελάσης
και η ημερήσια εφημερίδα της Nέας Yόρκης Eθνικός Kήρυξ, με την οποία συνεργάστηκε ο Aρνάκης,
κατέθεσαν στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χρηματικά ποσά με σκοπό να αποτελέσουν την
αρχή για τη χορήγηση μιας σειράς υποτροφιών στη μνήμη του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΩΡΙΝΟΥΣ και ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Η Οι.Ομ.Κω. συνεχίζοντας τις δράσεις προσφοράς προς εθελοντές του ανακοινώνει την οργάνωση διήμερου σεμιναρίου στο θέμα :
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ».
Το περιεχόμενο και το πρόγραμμα του σεμιναρίου δίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
nnap@otenet.gr συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο, το αργότερο μέχρι τις 10/12/2018,
Ονοματεπώνυμο:
Στοιχεία επικοινωνίας:
Email: …………………………………,
Τηλέφωνα: (κινητό/σταθερό): ………………………………………………………..
Σπουδές μέχρι σήμερα:
Οι λόγοι που ενδιαφέρεστε να παρακολουθείστε το σεμινάριο:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΕΤΑΕΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Τρίτη
18/12/2018

17:00 - 17:30

Η αγορά της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα, την
Ευρώπη και τον κόσμο
Στατιστικές

Π. Λαδακάκος

Ενεργειακός σχεδιασμός
Στόχοι
17:30 - 18:15

Η ενσωμάτωση της Αιολικής Ενέργειας στα δίκτυα

Π. Λαδακάκος

Τεχνολογίες σύνδεσης αιολικών πάρκων
Απαιτήσεις ΑΓ για σύνδεση στο δίκτυο
Θεσμικά θέματα
18:15 - 19:30

Η τεχνολογία των ανεμογεννητριών

Π. Χαβιαρόπουλος

Εξέλιξη της τεχνολογίας
Μεγέθη
R&D
Θαλάσσια αιολικά
Τετάρτη
19/12/2018

17:00 - 18:30

Τα οικονομικά και η συμμετοχή στην ηλεκτρική αγορά
της Αιολικής Ενέργειας
Κοστολογικά θέματα - LCOE

Π. Παπασταματίου

Μηχανισμοι ενίσχυσης
Οργάνωση των αγορών
18:45 - 20:00

Αιολική ενέργεια, περιβάλλον, βιοοποικιλότητα και
κλιματική αλλαγή
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (να έχουμε και την έκδοση
του 2009 σε 30 αντίτυπα)
Επισκόπηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Κλιματική αλλαγή

Α. Βλαμάκης/ Σ.
Αρμένης ή άλλος

¨Ένας ενδιαφέρον εθνοτοπογραφικός χάρτης της Κωνσταντινούπολης του έτους 1922

Εργασίες ανέγερσης Μνημείου Πεσόντων Κωνσταντινουπολιτών στον
Β΄Π.Π. και συντήρηση του Μαυσωλείου Χρηστάκη Ζωγράφου
Τα δύο σημαντικά έργα που έχει αναλάβει η Οι.Ομ.Κω. και συνδέονται με την διάσωση
της ιστορικής μνήμης βρίσκονται στην φάση έναρξης των σχετικών μελετών και εργασιών.
Όσον αφορά το Μαυσωλείο του Χρηστάκη Ζωγράφου που βρίσκεται στο Α’ Κοιμητήριο
Αθηνών έχει εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων η Οι.Ομ.Κω. να αναλάβει δωρεάν για τον Δήμο (ιδιοκτήτη του Μαυσωλείου) την Μελέτη και την Συντήρηση. Ήδη έχουν ληφθεί προσφορές και επίκειται η ανάθεση του έργου σε μελετητή.
Το Μνημείο για τους πεσόντες Κωνσταντινουπολίτες κατά του αγώνα του Ελληνισμού κατά τους Ναζισμού και Φασισμού στην διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου έχουν συμπληρωθεί όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ενώπιον του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
και Περιφέρειας Αττικής ενώ μετά από έκκληση σε πολλούς Κωνσταντινουπολίτες και μη,
έχει υπάρξει συγκινητική ανταπόκριση για χορηγίες. Αναμένεται η έναρξη των εργασιών
κατασκευής του Μνημείου σε σύντομο χρονιά διάστημα. Κύριος και ουσιαστικός υποστηρικτής όλων των προσπαθειών αυτών είναι ο συμπολίτης
www.conpolis.eu
μας κ. Νικόλαος Μιχαηλίδης που έχει προσφέρει σε παρεμEmail Επικοινωνίας:
φερή θέματα προς την Ομογένεια.
nnap@otenet.gr.

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.

