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Νοέμβριος  2013– Τεύχος 3/11 

 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 
συντομία: 

  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  

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλους τους Αναγνώστες των ενημερωτικών 

δελτίων του χαρούμενη περίοδο Χριστουγεννιάτικων Εορτών με Υγεία και Ευτυχία. 

Αποστολή επιστολής προς τον Γενικό Διευθυντή Βακουφίων Δρ. Αντνάν Ερτέμ για την απαγόρευση της 

 διενέργειας εκλογών στα ευαγή ιδρύματα των μειονοτήτων  
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. όπως έχει αναφέρει με κάθε ευκαιρία όλα τα τελευταία χρόνια, θεωρεί ύψιστης σημασίας την ανάδειξη με δημο-

κρατικές διαδικασίες των εφόρων για την διαχείριση των ευαγών κοινοτικών ιδρυμάτων της Ομογένειας. Ειδικότερα το θέμα άπτεται των 

ελάχιστων Ομογενειακών ιδρυμάτων που παρά την ξεκάθαρη εντολή των νόμων αρνούνται από το 2004 να διενεργήσουν εκλογές. Δια-

πιστώνοντας το Δ.Σ. ότι έχει παρατηθεί για 11 μήνες αυτή η εκκρεμότητα απέστειλε την παρακάτω επιστολή, της οποίας η Ελληνική με-

τάφραση παρατίθεται παρακάτω: 

 

Δρ.  Adnan Ertem, Γενικό Διευθυντή , Γεν.Δνση Βακουφίων-’Αγκυρα 

         11 Νοεμβρίου  2013 

Αξιότιμε κε. Γενικέ Διευθυντά, 

 Η Οι.Ομ.Κω αποτελεί τον παγκόσμιο ενωτικό φορέα των Σωματείων των  Ρωμιών υπηκόων της Πόλης  που εξαναγκάστηκαν να διαβιούν 

εκτός της γενέτειρας τους, παρά την θέληση τους, σε όλες τις ηπείρους (Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία).  Σας ευχαριστούμε για την 

ευαισθησία τα τελευταία χρόνια που έχετε δείξει για την άρση των αδικιών που έχουν υποστεί τα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα.    

Η Κοινότητα που αντιπροσωπεύουμε, μαζί με την Κοινότητα που διαβιεί στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί τον κληρονόμο των κοινωφε-

λών ευαγών ιδρυμάτων της Ρωμαίικης Κοινότητας. Η διαφανής και με την απόλυτη εφαρμογή των δημοκρατικών αρχών διοίκηση των 

ευαγών ιδρυμάτων μας, με βάση τα οριζόμενα στην Συνθήκη της Λωζάννης και του Νόμους της Τουρκίας, όπως και εσείς έχετε αναφέρει, 

αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου και νόμου.    

Το μέλλον των κοινωνιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ουσιαστικό σεβασμό των νόμων. Έχουμε την πεποίθηση ότι η αρχή αυτή 

πρέπει να ισχύει σε απόλυτο βαθμό σε κάθε χώρα ανεξάρτητα από τις διεθνείς σχέσεις της ίδιας χώρας.  Με την θεμελιακή αυτή  άποψη 

πιστεύουμε ότι τα Ρωμαίικα ιδρύματα πρέπει να διοικούνται από αιρετές διοικήσεις που αναδεικνύονται σαν αποτέλεσμα δημοκρατι-

κών εκλογών. Η εφαρμογή αυτών των αρχών έχει επιτευχθεί στην συντριπτική πλειοψηφία των Ρωμαίικων ευαγών ιδρυμάτων. Για την 

Ομοσπονδία μας αυτό αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη.    

Αποτελεί εξαίρεση το γεγονός ότι μερικές διοικήσεις Ρωμαϊκών ευαγών ιδρυμάτων με μια αυθαίρετη και επίμονη  στάση δεν διενεργούν 

εκλογές από το 2004 σε αντίθεση με τους νόμους. Η κατάσταση αυτή μας ανησυχεί πολύ.  

Όντας τα πράγματα έτσι, πριν από 11 μήνες η Γενική Διεύθυνση  Βακουφίων, με την δημοσίευση ενός νέου κανονισμού (Επίσημη Εφημε-

ρίδα, 19/01/2013, αρ.28533) ακύρωσε επ’ αόριστο την ισχύ του κανονισμού εκλογών στα μειονοτικά ιδρύματα,  χωρίς μάλιστα να αντι-

καταστήσει τον προηγούμενο κανονισμό με νέο. Η εξέλιξη αυτή μας δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει τουλάχιστο ανοχή προς τις διοική-

σεις των ιδρυμάτων που εναντιώνονται στους νόμους. 

Η παραπάνω αναφερθείσα κατάσταση μας ανησυχεί ως Οι.Ομ.Κω. Γνωρίζοντας την αποφασιστική σας στάση για την θεραπεία των αδι-

κιών του παρελθόντος, ζητάμε την άμεση έγκριση του νέου κανονισμού που θα στηρίζεται σε δημοκρατικές αρχές και θα  εφαρμοστεί 

άνευ εξαιρέσεων.   



Συνάντηση της Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω με τον Πρόεδρο του Συνηγόρου 

Πολίτη της Τουρκίας κ. Μ. Νιχάτ Ομερόγλου 
 

Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του νεοσυσταθέντος ιδρύματος συνηγόρου του πολίτη της Τουρκίας, η αντιπροσωπεία της 

Οι.Ομ.Κω αποτελούμενη από τους Ν. Ουζούνογλου και Μ. Μαυρόπουλο συναντήθηκε την 13/11/2013 με τον κ. Ν. Νιχάτ Ομέρογλου, 

μαζί με δύο συνεργάτες του, στο Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στο Ψυχικό. Κατά την συνάντηση από πλευράς της Οι.Ομ.Κω τονίστηκε 

ότι από τον νέο αυτό θεσμό αναμένουμε ως εκπατρισμένη Κοινότητα σημαντικές πρωτοβουλίες, με το δεδομένο ότι οι μαζικές 

παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου και των προβλεπόμενων για την προστασία των μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων από την 

Συνθήκη της Λωζάννης και ειδικότερα της Ρωμαίικης Κοινότητας της Πόλης, είναι θέμα σεβασμού των θεσμών και δημοκρατικών αρχών 

μέσα στην Τουρκία και με κανένα τρόπο δεν έχουν σχέση με τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις που είθισται να συσχετίζονται. Εξάλλου 

αναφέρθηκε ότι, όπως έχει δηλωθεί ανοικτά από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω πολλές φορές, τα διωκτικά μέτρα κατά της Κοινότητας μας 

οφείλονται σε Κρατική Πολιτική που εφαρμόστηκε με συνέπεια όλη την περίοδο μετά από το 1923. Ο κ. Ν.Μ. Ομέρογλου ήταν 

ενήμερος για τις προτάσεις της Οι.Ομ.Κω που έχουν υποβληθεί τον Σεπτέμβριο του 2012. 

Στη συνέχεια τέθηκαν τα ακόλουθα θέματα για τα οποία ζητήθηκε να εξεταστούν από τον Συνήγορο του Πολίτη της Τουρκίας: 

α) Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ρωμιοί πολίτες της Τουρκίας στην διεκδίκηση των ιδιοκτησιών τους αφού παρατηρούνται 

υπερβολικές καθυστερήσεις στα δικαστήρια και ότι οι δικηγόροι του δημοσίου εξαντλούν όλα τα νομικά περιθώρια για να 

καθυστερήσουν την απόδοση των ιδιοκτησιών. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι παρατηρούνται σε ορισμένες υπηρεσίες κτηματολογίων, να 

συνεχίζουν πρακτικές του παρελθόντος,  να μην δίνουν πληροφορίες στους πληρεξούσιους δικηγόρους των Ρωμιών που διεκδικούν τα 

δικαιώματα τους που καταπατήθηκαν από το Τουρκικό Κράτος την περίοδο 1955-2000. Τέλος 

τονίστηκε ότι στην περίπτωση Ρωμιών υπηκόων της Ελλάδος που υπαγόντουσαν στο καθεστώς 

«Εταμπλίς» της Σ. Λωζάννης πολλές φορές τα δικαστήρια επικαλούνται την αρχή «αμοιβαιότητας» με 

τα ισχύοντα στην Ελλάδα προς τους υπηκόους της Τουρκίας. Τέλος ζητήθηκε να εξεταστεί η 

δημιουργία μιας συμβουλευτικής υπηρεσίας, σε θέματα ιδιοκτησιών, ώστε να σταματήσουν οι 

ταλαιπωρούμενοι   Ρωμιοί Πολίτες να πέφτουν επιπλέον και θύματα «επιτήδειων» κτηματομεσιτών. 

β) Να αρθούν τα μυστικά ή μη-μυστικά διατάγματα που εμποδίζουν τον διορισμό των μελών των μη- 

Μουσουλμανικών πολιτών σε δημόσιες θέσεις. 

γ) Να υποστηριχθεί από πλευράς του Συνηγόρου του Πολίτη το αίτημα για την επιστροφή του Αρχείου 

και της Βιβλιοθήκης της Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως σε Ομογενειακό 

ίδρυμα στην Κωνσταντινούπολη. Επιδόθηκε αντίγραφο της επιστολής που έχει στείλει η Οι.Ομ.Κω. 

προς τον κ. Βοηθό Υπ. Εξωτερικών κ. Νατζί Κορού (δείτε Δελτίο Οκτωβρίου 2013 της Οι.Ομ.Κω.). 

δ) Να επιλυθεί η σοβαρή εκκρεμότητα της απαγόρευσης διενέργειες εκλογών στα μη-Μουσουλμανικά 

βακούφια εδώ και 10 μήνες. Επιδόθηκε αντίγραφο της επιστολής που έχει σταλεί στον Γενικό 

Διευθυντή Βακουφίων Δρ. Αντνάν Έρντεμίρ. 

στ) Επιπρόσθετα στα παραπάνω ζητήθηκε από τον κ. Μ.Ν. Ομέρογλου να εξετάσει η υπηρεσία του τα 

αιτήματα της Ομογένειας όπως της επιστροφής των παράνομα κατασχεθέντων ακινήτων των ευαγών ιδρυμάτων της Πόλης, να δοθεί η 

δυνατότητα της δημιουργίας θεσμικού φορέα συντονισμού των μειονοτικών βακουφίων, η οικονομική υποστήριξη των μειονοτικών 

σχολείων αφού αυτά κακώς έχουν ενταχθεί στο σύστημα ιδιωτικής παιδείας ενώ είναι δημόσια υπαγόμενα στην Σ. της Λωζάννης, την 

αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας των μονών (24 στα Πριγκπόνησα) και εκκλησιών (2) που έχουν χαρακτηριστεί ως Μαζμπούτ 

παρόλο που επιτρέπεται η χρήση τους από την Ρωμαίικη Κοινότητα. 

Από πλευράς του κ. Ν.Μ.Ομέρογλου δόθηκε η υπόσχεση ότι θα μελετηθούν τα θέματα και θα υπάρξει συνέχιση της επικοινωνίας με 

την Οι.Ομ.Κω. Μαζί με την αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. στη συνάντηση συμμετείχε και η αντιπροσωπεία του Συλλόγου Ιμβρίων 

Αθηνών, θέτοντας και αυτή τα ζητήματα που αφορούν την Ομογένεια της Ίμβρου. 

Στον κ. Ν.Μ.Ομέρογλου δόθηκε αντίγραφο της περίληψης και του εξώφυλλου του βιβλίου του Ευαγγελινού Μισσαηλίδη «ΔΟΥΣΤΟΥΡ» , 

δημοσιευμένου το 1868, στην καραμανλίδικη γραφή που αφορά την κωδικοποίηση όλων των νόμων εκείνης της εποχής που ίσχυαν στο 

Οθωμανικό Κράτος. 

Η Διυπουργική Απόφαση για την χορήγηση μόνιμης άδειας παραμονής και νέου τύπου ταυτότητας για τους  

Κωνσταντινουπολίτες που δεν έχουν πολιτογραφηθεί στην Ελλάδα βρίσκεται στο τελικό στάδιο Έκδοσης της 

Από βάσιμες πληροφορίες αναμένεται να λάβει την τελική υπογραφή από τον Υπ, Οικονομικών Δρ. Ι. Στουρνάρα, αφού έχουν συνυπο- 

γράψει 4 υπουργοί, η Απόφαση για την χορήγηση νέου τύπου μόνιμης άδειας παραμονής και ταξιδιωτικό δελτίο ταυτότητας που θα 

επιτρέπει, την άνευ διαβατηρίου, ταξιδίου σε χώρες της Ε.Ε. των Κωνσταντινουπολιτών που δεν έχουν πολιτογραφηθεί στην Ελλάδα. Η 

Οι.Ομ,Κω προσπαθεί εδώ και τρία χρόνια για την επίλυση αυτού του χρονίζοντος προβλήματος. Με την έκδοση της αναμενόμενης κοι-

νής Υπουργικής απόφασης θα απαλειφθεί  η ταλαιπωρία μετάβασης σε τακτά διαστήματα συμπολιτών μας στα Κέντρα Αλλοδαπών 

καθώς επίσης και τα εμπόδια ταξιδιών εξωτερικού που έχουν προκύψει με την κατάργηση των διαβατηρίων ΟΤΑ. 



Παρεμβάσεις της Οι.Ομ.Κω στο 6ο Φόρουμ του Συμβουλίου Μειονοτήτων του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών, Γενεύη, 26-27 Νοεμβρίου 2013.  
 Η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω, αποτελούμενη από την κυρία Ντομινίκ Μοραμπιντό (Πρόεδρο του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών 

Ελβετίας) και τον κ. Νικόλαο Αναγνωστόπουλο (μέλος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω) που συμμετείχαν στις εργασίες της ανωτέρω 

αναφερόμενης Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. Μειονοτικών Θεμάτων, προέβη σε δύο παρεμβάσεις στα θέματα τα οποία παρουσιάζονται 

παρακάτω συνοπτικά.   

 

 Η μετατροπή ξανά σε τέμενος μουσείων που υπήρξαν Βυζαντινές εκκλησίες δεν προωθεί την αλληλοκατανόηση, τον διάλογο και 

συνεργασία μεταξύ των θρησκειών, που αποτελεί επιτακτική ανάγκη στον σημερινό κόσμο.   

 Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί μια πολιτική από τους κρατικούς ιθύνοντες της Τουρκίας στην μετατροπή ξανά σε τεμένη 

εκκλησιών της Βυζαντινής περιόδου που για πολλές δεκαετίες λειτουργούσαν ως μουσεία. Τα μνημεία αυτά που διαθέτουν μεγάλη 

αρχιτεκτονική και ιστορική αξία, συγκαταλέγονται στην κατηγορία της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς αποτελώντας μνημεία 

αναφοράς του Βυζαντινού πολιτισμού που τα δημιούργησαν. Οι ενέργειες αυτές είναι αντίθετες στις αρχές της επιστήμης συντήρησης 

των μνημείων, καθόσον η μετατροπή σε τεμένη απαιτεί σημαντικές δομικές παρεμβάσεις και αυτές θα είναι σε βάρος για το μέλλον 

των μνημείων. Επιπλέον, τα μνημεία αυτά αποτελούν αρχέτυπα για την Χριστιανική πίστη. Σαν παράδειγμα, οι δύο ιστορικές 

εκκλησίες Αγίας Σοφίας της Νίκαιας (8ος αιώνας) και της Τραπεζούντας (13ος αιώνας), μετατράπηκαν σε τεμένη, παρά το γεγονός ότι 

για την αποκάλυψη των εξαίρετων αγιογραφιών τους εργάστηκαν διαπρεπή πανεπιστήμια από πολλές χώρες με την υποστήριξη της 

Κυβέρνησης της Τουρκίας. Επιπλέον, πριν από δύο εβδομάδες, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Τουρκίας κ. Μπουλέντ Αρίντζ 

ζήτησε την μετατροπή της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σε τέμενος. Οι Τουρκικές Αερογραμμές, εταιρεία που το Τουρκικό 

Κράτος έχει την πλειοψηφία των μετοχών της, στο τεύχος του ενημερωτικού της δελτίου “Skylife” του Αυγούστου 2013, δημοσίευσε 

κύριο άρθρο με τίτλο : «Αγία Σοφία: ένα τέμενος για Σουλτάνους» με το οποίο συνηγορούν στην μετατροπή σε τέμενος της Αγίας 

Σοφίας από μουσείο σε τέμενος, παρόλο που το μεγαλοπρεπές αυτό μνημείο υπήρξε μουσείο από το 1934. Επίσης πρόσφατα έχει 

ανακοινωθεί ότι η μονή Στουδίου η μεγαλύτερη της Βυζαντινής εποχής, γνωστή αργότερα ως Ιμραχόρ Τζαμί, ότι θα επαναλειτουργήσει 

ως τέμενος ενώ για 50 χρόνια υπήρξε μουσείο. Η Μονή Στουδίου διέσωσε την αρχαία Ελληνική γραμματεία με την αναπαραγωγή των 

σχετικών κειμένων όλη την περίοδο από τον 4ο μέχρι τον 15ο αιώνα και με τον τρόπο αυτό έγινε η μεταβίβαση τους στις νέες γενιές. 

Πιστεύουμε ότι αυτές οι ενέργειες μετατροπών δεν βοηθούν καθόλου στον διαπολιτισμικό διάλογο και την συνεργασία σε μια εποχή 

που εντείνονται οι θρησκευτικές συγκρούσεις ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης πιστεύουμε ότι οι μετατροπές 

αυτές αναμοχλεύουν παλιές αντιθέσεις μεταξύ των θρησκειών που είναι το χειρότερο να γίνει υπό τις παρούσες συνθήκες. Για τους 

λόγους αυτού καλούμε την Κυβέρνηση της Τουρκίας να επανεξετάσει την πολιτική μετατροπής μνημείων της Βυζαντινής εποχής σε 

τεμένη για τους λόγους που έχουμε αναφέρει ανωτέρω. 

Τα Προβλήματα που ανακύπτουν από την περιορισμένη νομική αναγνώριση της  
Ελληνορθόδοξης Μειονότητας της Κωνσταντινούπολης.  

Παρόλη την προστασία που παρείχε η διεθνής σύμβαση της Λωζάννης (1923) λόγω 
των αντιμειονοτικών μέτρων που εξασκήθηκαν από τις διαδοχικές κυβερνήσεις της 
Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας, της περιόδου 1923-2003, η αυτόχθονος αυτή Κοινότη-
τα βρίσκεται σε ποσοστό 98% εκπατρισμένη σήμερα. Η μόνη νομική αναγνώριση 
που παρέχετε σήμερα προς την μειονότητα αυτή από την Τουρκία είναι μεμονωμέ-
να αυτή των ευαγών της ιδρυμάτων. Την περίοδο 1923-1962 λειτουργούσαν οι 
«Κεντρικές Εφορίες» που συντόνιζαν τα ευαγή ιδρύματα και οι οποίες καταργήθη-
καν μετά από απόφαση της συσταθείσας παρά το Πρωθυπουργικό γραφείο 
«Ειδικής Επιτροπής Μειονοτήτων». Η Επιτροπή αυτή διέθετε υπερεξουσίες σε σχέ-
ση με  όλα τα άλλα όργανα της πολιτείας, αποτελούταν από μέλη των υπηρεσιών 
ασφάλειας αποκλειστικά και λειτουργούσε με την έκδοση μυστικών διαταγμάτων 
με σκοπό την εφαρμογή αντιμειονοτικών μέτρων. Σήμερα η μη αναγνώριση της 
νομικής προσωπικότητας στις μειονότητες δημιουργεί πολλά προβλήματα και δεν 
υπάρχει μια κρατική υπηρεσία στην οποία μπορούν απευθύνονται οι εκπρόσωποι 
των μειονοτήτων για τα θέματα τους. Στα πλαίσια αυτά η Οι.Ομ.Κω ζητάει από την 
Τουρκική Κυβέρνηση να ακυρωθεί η πράξη της κατάργησης των Κεντρικών Εφοριών 
και η σύσταση ενός κρατικού φορέα που θα έχει την αρμοδιότητα να επιλύει τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Μειονότητες. Επιπλέον τονίστηκε για ακόμη 
μια φορά  η παρατεταμένη απαγόρευση της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της 
Χάλκης από το έτος 1971 με συνέπεια να απαγορεύεται στο Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο, που αποτελεί το θρησκευτικό κέντρο των 300 εκατομμυρίων Ορθοδόξων όλου 
του κόσμου, να  εκπαιδεύσει τους ιερωμένους που έχει ανάγκη. 

Συνεργασία μεταξύ των Εφοροεπιτροπών 
των Κοινοτήτων της Πόλης για υποστήριξη 

της Ομογενειακής Παιδείας 
Μετά από εισήγηση του Ομογενειακού Συμβουλίου 

Παιδείας (είχαμε ενημερώσει στο δελτίο της 

Οι.Ομ.Κω του Αυγούστου 2013 για την συγκρότηση 

του) έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την συντονι-

σμένη οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων από τις Κοινότητες της Ομογένειας. 

Έχουν ήδη συμφωνήσει να συνδράμουν στα Σχολεί-

α που δεν έχουν δικά τους έσοδα οι Κοινότητες 

Σταυροδρομίου, Χαλκηδόνος, Μακροχωρίου, Μεγ. 

Ρεύματος, και Ταταούλων. Ιδιαίτερα σημαντικό 

είναι να αναφερθεί ότι και άλλες μικρότερες Κοινό-

τητες έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν όπως του 

Νεοχωρίου, Βαφεοχωρίου, Μπεσίκτας (Κοίμηση της 

Θεοτόκου),Ορτάκιοϊ, Σκούταρι, Κουσκουντζικίου 

και Τσενγκέλκιοϊ. Η Οι.Ομ.Κω επίσης συνδράμει με 

ενέργειες υποστήριξης των ιδρυμάτων προσχολικής 

παιδείας , εκπαιδευτικό υλικό και υποτροφίες όπως 

ανακοινώνονται κατά καιρούς από τα ενημερωτικά 

δελτία, 

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



Συνεργασία της Οι.Ομ.Κω με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Αποτίμηση του 

Μετατραυματικού Stress των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης ως συνέπεια των Διωγμών και Απελάσεων 

που ασκήθηκαν από το Κράτος της Τουρκίας την περίοδο 1955-2000.  

 Ενόψει των 50 ετών από τις Απελάσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης που αποτελεί την κορύφωση των διωγμών που σχεδιάστηκαν και 

εκτελέστηκαν από το κράτος της Τουρκίας όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στα προηγούμενα ενημερωτικά μας δελτία το Δ.Σ. της Οι.Ομ,Κω σε συνεργασία 

με τα μέλη σωματεία και πρώτο το Σωματείο Απελαθέντων θα οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις εντός του επόμενου έτους. Μεταξύ των εκδηλώσεων 

είναι και η οργάνωση σε συνεργασία με την ΜΚΟ Βαβέλ της Πόλης έκθεσης στην επέτειο έναρξης των απελάσεων την 16/3/2014 και διεθνές 

επιστημονικό συνέδριο στην Πόλη και την Αθήνα το φθινόπωρο του 2014. Στα πλαίσια αυτών των προετοιμασιών έχει αποφασιστεί η συνεργασία με 

την Β Ψυχιατρική κλινική του Παν. Αθηνών για την αποτίμηση του μετατραυματικού στρες  των Ελλήνων της Πόλης ως συνέπεια των διωγμών και 

απελάσεων που έζησαν. Επιστημονικός υπεύθυνος της Έρευνας είναι ο Καθηγητής Ψυχιατρικής Χαράλαμπος Παπαγεωργίου.  Η συμμετοχή σε αυτή την 

έρευνα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση στοιχειωδών δημογραφικών δεδομένων και τριών ερωτηματολογίων με την τήρηση σε απόλυτο βαθμό των 

απαντήσεων. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Θα τηρηθεί πλήρως το απόρρητο των απαντήσεων. Με την ολοκλήρωση 

της μελέτης τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν ανώνυμα. 

Κύκλος Σεμιναρίων 2013-2014 

«Τα δικαιώματα του ανθρώπου - τα δικαιώματα των μειονοτήτων: μία προσέγγιση του ιστορικού, θεσμικού πλαισίου 

και η πολιτική τους εφαρμογή στη σύγχρονη Τουρκία» 
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι . Ώρα έναρξης των σεμιναρίων 18.00. 

Πρόγραμμα Σεμιναρίων 4-13/12/2013: 

- Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθ. ΕΜΠ, θέμα: «Οι περιπέτειες των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Τουρκία τις τελευταίες 

δεκαετίες», 

- Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013, α) Δημήτριος  Γκελντής, Δικηγόρος Κατερίνης, Θέμα: «Διεκδικήσεις Περιουσιών στην Τουρκία: τα νέα Δεδομένα» και 

β) Ιωάννης Κτιστάκης, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου- Λέκτορας Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο  

Θράκης, Θέμα: «Οι Διεκδικήσεις των Μειονοτικών Ιδρυματικών Περιουσιών στην Τουρκία». 

Συμμετοχή Αντιπροσωπειών της Οι.Ομ.Κω στις τελετές και εκδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη 

 Αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω αποτελούμενη από τους κυρίους Μηνά Τσιτσάκο, Ευάγγελο Μιχαηλίδη και Πρόδρομο Μπαχτιάρ εκπροσώπησαν την 

Οι.Ομ.Κω στην Θρονική Εορτή του  Οικουμενικού Πατριαρχείου του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλητου.  

 Στις εκδηλώσεις του εορτασμού των 120 ετών από την ίδρυση της Ζωγραφείου Σχολής εκπροσώπησε την Οι.Ομ.Κω ο κ. Δημήρτιος Φραντζής, μέλος 

του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 

 Στην τελετή έναρξης των εκδηλώσεων για την επέτειο των 560 ετών της Μεγάλη του Γένους Σχολή συμμετείχε ως αντιπρόσωπος ο κ. Μ. Μαυρό-

πουλος (Γεν. Γραμματέας της Οι,Ομ.Κω). Στην ίδια εκδήλωση τιμήθηκε η μνήμη του αείμνηστου Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα Χατζή. 

Ενέργειες του Δ.Σ. για την επίλυση θεμάτων  Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντινουπολιτών  

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έχοντας επίγνωση  της συνεχούς επιδεινούμενης κατάστασης στα θέματα συνθηκών  παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προβαίνει σε 

συνεχείς παρεμβάσεις προς του ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ,ΟΓΑ) για τα επιμέρους θέματα. Την 15/11/2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διοικη-

τή του ΟΓΑ κ. Ξ. Βεργίνη  για το θέματα της διακοπής από τον ΟΓΑ των επιδομάτων περίπου 500 ανασφάλιστων-υπερήλικων Κων/λιτων που ζουν στην 

Ελλάδα.  Προκύπτει από την συνάντηση ότι θα παρασχεθεί  αδιάκοπα η ιατροφαρμακευτική κάλυψη για τις περιπτώσεις που διεκόπησαν τα επιδόματα 

λόγω της λήψης «κάποιας» σύνταξης από την Τουρκία ή διαμονής κάτω από 20 χρόνια στην Ελλάδα. Για την χορήγηση ξανά των επιδομάτων αναφέρθηκε 

ότι ετοιμάζεται τροπολογία νόμου, ώστε να μειωθεί το προαναφερθέν χρονικό όριο σε 10 χρόνια και βαθμιαία να υπάρξει η χορήγηση επιδομάτων ώστε 

το επίδομα το 2016 να  φθάσει αθροιστικά μαζί με την λαμβανόμενη σύνταξη από την Τουρκία, τουλάχιστο στο ποσό  των 340 Ευρώ. Η αντιπροσωπεία 

της Οι.Ομ.Κω εξέφρασε προς τον Διοικητή του ΟΓΑ την απογοήτευση της για την στενόκαρδη  αυτή εφαρμογή, μάλιστα στις περιπτώσεις που η λαμβανό-

μενη σύνταξη από την  Τουρκία είναι μικρότερη από 150 Ευρώ  και που αποτελεί και την πλειοψηφία των περιπτώσεων. Παράλληλα έχουν υποβληθεί 

προτάσεις προς Ιδρύματα υποστήριξης φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων για την οικονομική υποστήριξη των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας. 

 ΠΑΡΑΚΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΝΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.  

Ο Παιδικός Σταθμός της Κοινότητας Σταυροδρομίου σε πλήρη Ανάπτυξη και Δράση 

Με την μέριμνα της Κοινότητας Σταυροδρομίου και την υποστήριξη  των φορέων της Ομογένειας (ΣΥΡΚΙ και Οι.Ομ.Κω) φέτος το το Δημι-

ουργικό Εργαστήριο της Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου έχοντας επεκταθεί  σε χώρους και υλικοτεχνική υποδομή έχει αυξήσει σημαντικά 

τις δραστηριότητες του. Η αύξηση του αριθμού των νηπίων που συμμετέχουν στο Δημιουργικό Εργαστήριο αποτελεί πολύ σημαντική 

εξέλιξη για την Παιδεία της Ομογένειας. Το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του Εργαστηρίου 

εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους αγωγής 

των νηπίων προσφέρει πολύ σημαντικές υπη-

ρεσίες στα πλαίσια αυτής της προσχολικής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση την 

βελτίωση της ελληνομάθειας.    

Επίσκεψη στον Α.Σ. Πέρα Εικόνες από τους χώρους του Δημιουργικού Εργαστηρίου Αγ. Τριάδας  


