Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν
συντομία:

Organization

· Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή ιδεών
και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά των 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 προαγωγή και σταθεροποίηση της φιλίας,
ειρήνης και κατανόησης μεταξύ των λαών στην
καθ’ ημάς Ανατολή, στα Βαλκάνια, την Ευρώπη
και σε όλο τον Κόσμο.
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Υποβολή επερώτησης της Ευρωβου-

λετή κα. Ρ. Κράτσα στο Ευρωκοινοβούλιο για την Αποκατάσταση των
Ελλήνων της Πόλης στα 50 έτη από
τις Απελάσεις, σ.1.
Δημοσιεύσεις στον Τύπο για τα 50
χρόνια των Απελάσεων, σ.2.
Εκδήλωση Κοινωνικής Αλληλεγγύης,σ.2.
Ανακοίνωση του Δ.Σ. για την παραίτηση του κ.Π.Λ.Βίγκα.,σ.3.
 Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω. ενώπιον
του Ο.Η.Ε.,σ.3.
 Ενημερώσεις από το Δ.Σ. σ.4.

Μηνιαία Ενημέρωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Κατάθεση επερώτησης από την Ευρωβουλευτή κυρία Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου στην Ευρωκοινοβούλιο για τα
«Μέτρα αποκατάστασης των αδικιών ενάντια στην Ελληνική Μειονότητα της Τουρκίας»
Συνεχίζοντας την συνεργασία με το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. μετά από το Συνέδριο που οργανώθηκε την 27/2/2013 στο Ευρωκοινοβούλιο, η κα.
Ρ.Κράτσα-Τσαγκαροπούλου κατέθεσε την ακόλουθη επερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η απέλαση των Ελλήνων υπηκόων της
Κωνσταντινούπολης, από την οποία συμπληρώθηκαν 50 χρόνια στις 16 Μαρτίου, υπήρξε το ισχυρότερο πλήγμα που δέχθηκε ο ελληνισμός
της Κων/πολης. Στις 16 Μαρτίου 1964 η τότε Κυβέρνηση της Τουρκίας, έχοντας υπογράψει μόλις μερικούς μήνες πριν (1963) την πρώτη
Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (1) και κατά παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάννης, προέβη στην απέλαση των Ελλήνων
υπηκόων μόνιμων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης με μεθόδους μαζικής καταπάτησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου
συμπεριλαμβανομένης της βίαιης απέλασης τους και της δέσμευσης όλων των περιουσιακών τους στοιχείων. Με αυτά τα σκληρά διωκτικά
μέτρα η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και Τενέδου, με μέλη 100.000 μέλη το 1960 μειώθηκε το 1966 σε
30.000 μέλη. Σήμερα η Κοινότητα αυτή δεν υπερβαίνει τα 3.000 μέλη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτάται :α) Σε ποιο βαθμό η Τουρκία έχει προβεί σε μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας των αδικιών που έχει
υποστεί η Ελληνική Μειονότητα της Τουρκίας; Για τα θέματα αυτά έχουν επανειλημμένως ενημερωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η τουρκική κυβέρνηση και έχουν λάβει προτάσεις από ομάδες πληγέντων. β) Πώς εντάσσεται η παραπάνω
κατάσταση στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας στην Ε.Ε.; Εντάσσεται η ανάγκη αποκατάστασης των αδικιών και βιαιοτήτων εις
βάρος των ελληνικών κοινοτήτων στην Τουρκία στις απαιτήσεις της Ε.Ε. για τον σεβασμό του κοινοτικού κεκτημένου ως προς τα δικαιώματα
των μειονοτήτων και του διεθνούς δικαίου;
Το Δ.Σ. θεωρεί καθήκον της εκφράσει δημόσια της ευχαριστίες της προς την κα. Ροδή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Ευρεία η Ανταπόκριση του Ελληνικού Τύπου στην Υπόμνηση της 50ης Επετείου της Έναρξης των Απελάσεων την
16 Μαρτίου 1964 με δημοσιεύσεις άρθρων μετά από ενέργειες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
Μετά από ενέργειες του Δ.Σ. που συνεπικουρήθηκαν από τους δημοσιογράφους συμπολίτες μας κ. Άρη Πορτόσαλτε και κ. Μ. Κωστίδη πολλές εφημερίδες του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου δημοσίευσαν ενημερωτικά άρθρα, με την επέτειο των 50 ετών από την έναρξη των
Απελάσεων των Ελλήνων Υπηκόων που υπαγόντουσαν στους όρους της Συνθήκης της Λωζάννης. Το Κυριακάτικο ΒΗΜΑ που κυκλοφόρησε
την 16/3/2014 με ένθετο που βασίστηκε στο βιβλιαράκι που είχε ετοιμαστεί από την Οι.Ομ.Κω. σε μορφή ενθέτου (http: //
www.tovima.politics/article/?aid=576700). Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ το Σάββατο 15/3/2014 δημοσίευσε άρθρο του κ. Άγγελου Σκορδά με τίτλο :
«Πενήντα χρόνια από τον ξεριζωμό των Ελλήνων που εξαπέλυσε η κυβέρνηση Ινονού με βίαιες, μαζικές απελάσεις και δέσμευση περιουσιών» περιγράφοντας αναλυτικά τις συνθήκες που έγιναν οι απελάσεις και τα διωκτικά μέτρα κατά όλης της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας
της Πόλης. Στην ηλεκτρονική εφημερίδα Capital.gr (http://www.capital.gr/News.asp?id=1976038 ) ο δημοσιογράφος Κώστας Ράπτης δημοσίευσε εκτενές άρθρο με τίτλο «Πως η Τουρκία απέλασε τους Έλληνες της Πόλης» στο οποίο αναλύεται όλο το ιστορικό των διωγμών μετά από
το 1923, αναφέροντας τις δημοσιεύσεις της Οι.Ομ.Κω., που υπέστη η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης. Στον Ελεύθερο Τύπο της
16/3/2014 ο δημοσιογράφος Μ. Κωστίδης δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Μας απέλασαν με μία βαλίτσα και 20 δολάρια στην τσέπη στο οποίο
αναφέρθηκαν οι θέσεις της Οι.Ομ.Κω με υπότιτλο «Κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει για τις βάναυσες αδικίες». Την ίδια ημέρα η Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία δημοσίευσε δύο άρθρα των Βλ. Αγτζίδη (Το Τουρκικό Βαθύ Κράτος και οι Έλληνες) και Ν.Ουζούνογλου (Κεντρική Κρατική
Πολιτική της Τουρκίας, οι διωγμοί των Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη) καθώς επίσης στην Καθημερινή της Κυριακής της 23/3/2014
δημοσιεύτηκε άρθρο του Ν. Ουζούνογλου με τίτλο : «Οι Απελάσεις του 1964-65» (http://www.kathimerini.gr/759427/article/epikairothta/
ellada/oi-apelaseis-toy-1964-65). Επίσης αναφορά στις απελάσεις έγινε από την εφημερίδα Έθνος το Σάββατο 15/3/2014. Στο περιοδικό
ΕΠΙΚΑΙΡΑ την Πέμπτη 3/4/2014 δημοσιεύτηκε άρθρο με τίτλο «Πενήντα Χρόνια από την Επιχείρηση του Κράτους της Τουρκίας για τον Αφανισμό του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης - Οι Συνέπειες των Απελάσεων και του Εξαναγκασμού σε Εκτοπισμό στην Κοινωνική Ψυχολογία των Ελλήνων της Πόλης» του Ν. Ουζούνογλου. Τέλος, ο κ. Α. Πορτοσάλτε την Παρασκευή 14/3/2014 στην πρωινή του εκπομπή φιλοξένησε
τις απόψεις του Δ.Σ. για τα 50 χρόνια των απελάσεων που εκφράστηκαν από τον Πρόεδρο κ. Ν.Ουζούνογλου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Για την συγκέντρωση τροφίμων (23/3/2014)
Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης ΄΄ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ΄΄, που ξεκίνησε η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ για να βοηθηθούν οι οικονομικά αδύνατοι συμπολίτες μας, διοργανώθηκε την Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014
στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ημέρα με σπονδυλωτές εκδηλώσεις ξεκινώντας με Καραγκιόζη και παραμυθού,
για τα μικρά παιδιά και τα εγγόνια μας στις 11π.μ. Στην συνέχεια στις 5 μ.μ. συναυλίες με παραδοσιακή μουσική, τραγούδι Πολίτικο
και Μικρασιατικό, κλασσική μουσική, έντεχνο τραγούδι,
ρεμπέτικα.
Και όλα αυτά με καλλιτέχνες που έχουν προσφερθεί
αφιλοκερδώς. Η ανταπόκριση των συμπολιτών μας ιδιαίτερα το
απόγευμα υπήρξε μεγάλη με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί
σημαντική ποσότητα τροφίμων και αγαθών οικιακής ανάγκης. Η
ιδέα προσφοράς τροφίμων αντί αντιτίμου της εκδήλωσης
απεδείχθη πολύ καλή. Η διανομή των τροφίμων θα γίνει το
Πάσχα. Τον συντονισμό της προσπάθειας ανέλαβε η κυρία Ελένη
Αναπνιώτη με την βοήθεια της Συντονιστικής Επιτροπής
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που στελεχώνεται από τους: κ.κ. Ελένη
και Αβραάμ Μαντζαρίδη, Γρηγόρη Κεσίσογλου και Νικ.
Ουζούνογλου.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε: (α) το
πρωί : «Καραγκιόζη» με το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο Σκιών Θανάση

και Κώστα Σπυρόπουλου και στη συνέχεια λαϊκά παραμύθια με την Αγνή Στρουμπούλη.
Το απόγεμα της ίδιας ημέρας το πρόγραμμα περιελάμβανε : Ερασιτεχνική ομάδα «Αρχιπέλαγος» σε Πολίτικα και Μικρασιατικά
τραγούδια, Graduarti, τον Moυσικό Όμιλο Αποφοίτων Τοσιτσείων – Αρσάκειων Σχολείων, σε έντεχνα τραγούδια και την Μαθητική
Ορχήστρα του τμήματος Ελληνικής Μουσικής του Ωδείου Αθηνών 1871, με τη σύμπραξη της Ροδής Τομουρτζούκγκουλ και του
Μάνου Κουτσαγγελίδη, σε τραγούδια Ρωμιών συνθετών της Πόλης, σε Πολίτικα -Μικρασιάτικα τραγούδια κ.α. μαζί με το Χορευτικό
συγκρότημα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπό την διεύθυνση του Δημ. Δανιηλίδη.
Στις φωτογραφίες της σελίδας δίνονται στιγμιότυπα από την
εκδήλωση. Η συντονιστική Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει
ήδη καταρτίσει κατάλογο των δωρηθέντων τροφίμων και αγαθών
και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες δεν τελειώνουν με το
Πάσχα αλλά συνεχίζονται αποφάσισε την έκδοση ανακοίνωσης με
το σκεπτικό συμπλήρωσης των συγκεντρωθέντων τροφίμων και
συνέχιση της δράσης. Η ανακοίνωση δίνεται στην επόμενη σελίδα.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις συνέχεια αυξανόμενες ανάγκες του
Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατάρτισε πρόταση
προγράμματος που υποβλήθηκε σε ανοικτή πρόσκληση του
Ιδρύματος Μποδοσάκη στις 24/3/2014. Η διάρκεια του
προτεινόμενου προγράμματος είναι 2 χρόνια.

Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε. 25η Συνεδρία Γενεύη 3-28 Μαρτίου - 14 Μαρτίου 2014
Παρουσίαση από τον Νικόλαο Αναγνωστόπουλο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
Οι Συνέπειες της μη-αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας των μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκίας
Η Συνθήκη της Λωζάννης που αναγνώρισε την σύγχρονη Τουρκία ως κράτος το 1923, κατοχύρωσε και εξασφάλισε το καθεστώς των μηΜουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκία και τα δικαιώματα τους. Συγκεκριμένα καθόρισε το δικαίωμα τους να διαχειρίζονται τα
ευαγή και τα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα όπως τις εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία και κοιμητήρια τους. Επομένως οι διοικήσεις αυτών
των ιδρυμάτων πρέπει να διενεργούνται από τα μέλη των Μειονοτικών Ιδρυμάτων. Παρά ταύτα, διαδοχικές Τουρκικές Κυβερνήσεις
έχουν παρέμβει στην διενέργεια εκλογών με την παράνομη κατάργηση του συμβουλίου της Ελληνορθόδοξης Μειονότητας το 1925 και
των συντονιστικών επιτροπών των ευαγών ιδρυμάτων το 1962, απαγόρευση των εκλογών για μεγάλα διαστήματα τις περιόδους (19361950) και (1969-2003) και διορίζοντας πολλές φορές διοικητή δικής τους επιλογής. Η χειρότερη παραβίαση συνέβη το 1974 με την
απόφαση της κατάσχεσης από το Κράτος όλων των ακινήτων που είχαν περιέλθει στην ιδιοκτησία των Μειονοτικών Ιδρυμάτων την
περίοδο 1936-1974 με το σκεπτικό ότι τα μέλη των Μειονοτήτων αν και πολίτες της χώρας είναι παράλληλα και ξένοι.
Η παρούσα Κυβέρνηση της Τουρκίας (2003-2012) έχει επιτρέψει την διενέργεια εκλογών και επίστρεψε μόλις το 16% των ακινήτων που
είχαν κατασχεθεί. Η πλέον σοβαρή παραβίαση είναι στην περίπτωση του Ελληνορθόδοξου Μείζονος Ιδρύματος Βαλουκλί που
περιλαμβάνει Νοσοκομείο και Οίκο Ευγηρίας στο οποίο παραμένει μια διορισμένη διοίκηση από το Κράτος της Τουρκίας από το έτος
1991. Οι διορισμένη διοίκηση αρνείται να προβεί σε εκλογές παρόλο που αυτές διενεργούνται από το 2004 σε όλα τα μειονοτικά
ιδρύματα. Ενώ η διορισμένη διοίκηση του Βαλουκλί αρνείται να διενεργήσει εκλογές η Γενική Διεύθυνση Ευαγών Ιδρυμάτων που έχει την
ευθύνη της εποπτείας των μειονοτικών ιδρυμάτων παραμένει αδρανής ενόψει την παρανομίας αυτής. Επιπλέον σε αυτά τον Ιανουάριο
του 2013, η Γενική Διεύθυνση Ευαγών Ιδρυμάτων κατήργησε τον Κανονισμό Εκλογών για τα Μειονοτικά Ιδρύματα χωρίς να αφήσει σε
ισχύ τον παλαιό και να καθορίσεις πότε θα εκδοθεί ο καινούργιος. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να διενεργηθούν για άγνωστο
διάστημα εκλογές στα Μειονοτικά Ευαγή Ιδρύματα.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα σχετίζονται άμεσα με την μη-αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας των μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων
και που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε θέματα θρησκευτικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων. Επί του θέματος αυτού καλείται η
Κυβέρνηση της Τουρκίας : (α) την έκδοση άμεσα του νέου Εκλογικού Κανονισμού για τα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα και (β) να επιτραπεί
ο συντονισμός μεταξύ των ευαγών ιδρυμάτων της ίδιας Μειονότητας και (γ) την επιστροφή στους νόμιμους κατόχους των ακινήτων στα
μειονοτικά ιδρύματα που είχαν κατασχεθεί.

www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας:
nnap@otenet.gr.

Κατατέθηκε Δήλωση της Οι.Ομ.Κω. για
την 50η Επέτειο της Μαζικής Κλίμακας
Απελάσεων της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης στην 25η Συνεδρία του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (3-19 Μαρτίου 2014) του
Ο.Η.Ε.
Στην δήλωση που κατατέθηκε την 3/3/2014
αφού αναφέρονται όλοι οι διωγμοί που υπέστη
η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης και των νήσων Ίμβρου και Τενέδου την
περίοδο 1923-1963 παρουσιάζονται σύντομα οι
μηχανισμοί που κατέστρωσαν και εκτέλεσαν το
σχέδιο της Απέλασης των υπαγόμενων στην
Συνθήκη της Λωζάννης Ελλήνων υπηκόων που
προκάλεσε μείζων τραύμα σε όλη την Ελληνική
Μειονότητα της Κωνσταντινούπολης αλλά και
το γεγονός ότι την ίδια περίοδο άρχισαν σκληροί διωγμοί κατά των Ελληνικών Κοινοτήτων
της Ίμβρου και Τενέδου. Η δήλωση είναι προσβάσιμη στην ιστότοπο: http://ap.ohchr.org/
documents/alldocs.aspx?doc_id=22880.
Σημειώνεται ότι το βιβλιαράκι που έχει ετοιμαστεί από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. σε τρείς γλώσσες
(Ελληνικά, Τουρκικά και Αγγλικά) μπορείτε να
το κατεβάσετε από τον ιστότοπο της Οι.Ομ.Κω.
www.conpolis.eu

Επίθεση από νεαρά άτομα στον Ι. Ναό της Αγίας Παρασκευής Καζλίτσεσμέ
(πλησίον του Επταπυργίου) την Κυριακή 23/3/2014.
Η επίθεση συνέβη κατά την διάρκεια των εορτασμών Νεβρούζ από τα φιλοκουρδικά
κόμματα BDP και HDP που πραγματοποιήθηκαν στον ανοικτό χώρο που παλαιότερα
υπήρχαν τα βυρσοδεψεία. Το Δ.Σ. έχοντας ενημερωθεί για το θλιβερό γεγονός απέστειλε επειγόντως την παρακάτω επιστολή προς το Υπ. Εσωτερικών της Τουρκίας
κοινοποιώντας αυτή προς το Υπ. Έξωτερικών της Ελλάδος και της Τουρκίας και τους
Ομογενειακούς φορείς. Ακολουθεί η μετάφραση της επιστολής.
Προς: Αξιότιμο Σαϊν Εφκάν Αλά
Υπουργό Εσωτερικών
Άγκυρα—Τουρκία
24 Μαρτίου 2014
Θέμα: Επίθεση στον Ορθόδοξο Ναό Καζλίτσεμέ.
Κύριε Υπουργέ,
Ως ο ενωτικός φορέας των εκπατρισμένων Ρωμιών της Πόλης σε όλο τον κόσμο
εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για την επίθεση ορισμένων νέων την Κυριακή
23/3/2014 στον Ι. Ναό της Αγίας Παρασκευής Καζλίτσεμέ κατά την οποία προπηλακίστηκε η οικογένεια του καντηλανάφτη, καταστράφηκαν ιερά κειμήλια και το κτίριο
της Εκκλησίας υπέστη σοβαρές ζημιές.
Από τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην γνώμη μας παρόλο που η αστυνομία βρισκόταν σε κοντινή απόσταση και ειδοποιήθηκε έγκαιρα δεν προέβει σε καμία
ενέργεια επιβολής του νόμου.
Η σοβαρότητα του θέματος έγκειται στο ότι η ίδια εκκλησία υπέστη σοβαρές ζημιές το παρελθόντα Μάιο κατά ενός συλλαλητηρίου.
Ζητάμε οι αρμόδιοι του Υπ. Εσωτερικών να προβούν άμεσα στην διερεύνηση του
θέματος και την άσκηση δίωξης προς τους δράστες. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα
προστατευτικά μέτρα από τους αρμοδίους η Εκκλησία να μην υποστεί επίθεση άλλη
φορά .
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.

Ανακοίνωση
(24/3/2014)

Για την παραίτηση του κ. Παντελή Λάκη Βίγκα από την θέση εκπροσώπου των Μειονοτικών Ευαγών Ιδρυμάτων
Το Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) έχοντας ενημερωθεί για την πρόσφατη παραίτηση του κ.
Παντελή (Λάκη) Βίγκα, λόγω της παρατεταμένης απαγόρευσης διενέργειας εκλογών στα μη-Μουσουλμανικά ευαγή ιδρύματα (βακούφια),
τα οποία εκπροσώπησε επάξια τα τελευταία 6 χρόνια στο Ανώτατο Συμβούλιο Βακουφίων, θεωρεί αναγκαίο να ενημερώσει το κοινό για
τα εξής:
- Εξαίρει την πράξη του κ. Βίγκα την οποία κατανοεί απόλυτα ως ύστατη προσπάθεια για την επικράτηση της νομιμότητας στην διοίκηση
των μη-Μουσουλμανικών Ευαγών Ιδρυμάτων (Βακουφίων).
- Ευχαριστεί τον κ. Βίγκα για το εξαιρετικό έργο που έχει προσφέρει υπέρ των δικαίων των Ευαγών Ιδρυμάτων που εκπροσώπησε
καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες όχι μόνο υπέρ των Ιδρυμάτων της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας αλλά όλων των μηΜουσουλμανικών, αποκτώντας την εκτίμηση όλων. Η Οι.Ομ.Κω. τον Νοέμβριο του 2012 τίμησε τον κ. Π. Βίγκα ως «Άξιο της Ρωμιοσύνης».
- Η μακρόχρονη κατάργηση του εκλογικού κανονισμού από την Γενική Διεύθυνση Βακουφίων της Τουρκίας, παραβιάζει ανοικτά την
Συνθήκη της Λωζάννης (1923) που αποτελεί την διεθνή πράξη αναγνώρισης της Τουρκίας και συγκεκριμένα το Άρθρο 40, αναφορικά με το
δικαίωμα διαχείρισης των ευαγών ιδρυμάτων από τις μη-Μουσουλμανικές Κοινότητες. Επίσης παραβιάζει και τους νόμους της Χώρας,
αφού ο τελευταίος Νόμος περί Βακουφίων, προβλέπει την ύπαρξη Εκλογικού Κανονισμού και την διοίκηση των μη-Μουσουλμανικών
Βακουφίων από αιρετές διοικήσεις.
Το θέμα της παραβίασης αυτής έχει τεθεί από την Οι.Ομ.Κω. πριν από 12 μήνες στις Αρχές της Τουρκίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
με υπόμνημα της προς την Γενική Διεύθυνση Βακουφίων τον παρελθόντα Οκτώβριο και επανειλημμένα στις Επιτροπές Μειονοτικών
Θεμάτων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. θα συνεχίσει με συνέπεια τις ενέργειες της προς κάθε κατεύθυνση για την επικράτηση της νομιμότητας στο
αναφερόμενο θέμα και ειδικότερα κατά των ελάχιστων σφετεριστών που ως μη-εκλεγμένοι / διορισμένοι παραμένουν στα Ομογενειακά
Ευαγή Ιδρύματα, αρνούμενοι να διενεργήσουν εκλογές.

Ανακοίνωση από τον κ. Π.Λ. Βίγκα για την ανάκληση της παραίτησης του (3/4/2014).
Ο κ. Π. Λ. Βίγκας με ανακοίνωση του, ανέφερε ότι ανακαλεί την παραίτηση του από την θέση του εκπροσώπου των Μειονοτικών Ευαγών
Ιδρυμάτων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Τουρκίας κ. Μπουλέντ Αρίντζ, που
πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του δευτέρου και κατά την οποία δόθηκε η υπόσχεση από τον Αντιπρόεδρο ότι ο νέος
Κανονισμός Εκλογών στα Μειονοτικά Ευαγή Ιδρύματα θα εκδοθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2014.

Ανακοίνωση
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ—ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ»
5/4/2014
Μετά την επιτυχία της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2014, για την συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, συνεχίζουμε την δράση μας, για να συμπαρασταθούμε σε συμπολίτες μας, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.
Τώρα που πλησιάζει το ΠΑΣΧΑ, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους συνανθρώπους μας. Αλλά η προσπάθεια μας δεν θα σταματήσει εδώ. Θα
συνεχίσουμε, επειδή και οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων είναι συνεχείς.
Όσοι επιθυμούν να συμβάλουν στην συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, παρακαλούμε να συμβουλευτούν τον παρακάτω
κατάλογο, με τα είδη που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
Αραβοσιτέλαιο, Κομπόστες, Κονσέρβες ειδών διατροφής, Κουάκερ, Κρέμες Γιώτης, Μαρμελάδες, Μέλι, Μπισκότα διαφόρων ειδών, Ντομάτα πελτές, Πλιγούρι, Πουρές νιφάδες, Ρεβύθια, Σιμιγδάλι, Σούπες διάφορες, Τσάι, Φρυγανιές, Χυμοί, Απορρυπαντικό για τα πιάτα, Χαρτιά
υγείας – χαρτοπετσέτες, Σαμπουάν – Αφρόλουτρα, Σαπούνια για τα χέρια.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
- Στην Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου Κων/πολιτών (Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι). Τηλ. επικοινωνίας: 210.6433750. - Στην Γραμματεία του Προγράμματος Κοινωνικής Αρωγής: Λένα Αναπνιώτη, τηλ. επικοινωνίας: 69.728.89.795, Εύα Ματζαρίδη, τηλ. επικοινωνίας:
210.8542036, Γρηγόρης Κεσίσογλου, τηλ. επικοινωνίας: 69.744.25.986.
Συνεχίζεται η Υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ
Η συντονιστική γραμματεία και οι εθελοντές του Προγράμματος σε συνεργασία με τα μέλη σωματεία της Οι.Ομ.Κω, συνεχίζουν την καταγραφή
(70) των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας. Από τις αρχές του προηγούμενου μήνα έχουν χορηγηθεί βοηθήματα σε 30 συμπολίτες μας και παράλληλα έχουν αναληφθεί ενέργειες υποστήριξης για πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτικές παροχές και αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν
δημόσιες υπηρεσίες για παρεμφερή ζητήματα. Η ανάγκη εθελοντών
είναι πολύ μεγάλη και προσκαλούνται όσοι μπορούν να προστρέξουν.

Αποφασίστηκε από το Δ.Σ. η επιλογή των μαθητών
Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής στην Ελλάδα
Επελέγησαν οι 20 μαθητές στους οποίους θα χορηγηθεί οικονομική στήριξη ενώ σε38 μαθητές και φέτος με την ευγενική χορηγία του Κέντρου Σπουδών ΑΡΝΟΣ χορηγήθηκε η δωρεάν πρόσβαση στο διαδικτυακό φροντιστήριο του αναφερόμενου Κέντρου,. Η συνέχιση της υποστήριξης της
Οι.Ομ.Κω. προς την μαθητιώσα νεολαία της Ομογένειας και
της Ελλάδος δείχνει το συνεχές ενδιαφέρον της Οι.Ομ.Κω.
προς την παιδεία ακόμα και κάτω από τις παρούσες πολύ
δύσκολες οικονομικές συγκυρίες.

