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Δελτίο Τύπου
Συνάντηση Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. με τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Τουρκίας κ. Χακάν Τσαβούσογλου
(2/11/2017)
Η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. αποτελούμενη από τον Πρόεδρο καθ. κ. Νικ.
Ουζούνογλου, Γεν. Γραμματέα κ. Νικ. Αναγνωστόπουλο και Αντιπρόεδρο κ. Μιχ.
Μαυρόπουλο συναντήθηκε, σήμερα 2/11/2017 με τον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης της Τουρκίας κ. Χακάν Τσαβούσογλου μετά από πρόσκληση του
ίδιου, στην Πρεσβεία Αθηνών της Τουρκίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι
εκπρόσωποι του Συλλόγου Ιμβρίων και Ρωμιών Αντιοχειτών Αθηνών. Επίσης
συμμετείχε και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΚΙ κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης.
Εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω. τέθηκαν λεπτομερώς δύο ενότητες θεμάτων
αρμοδιότητας του κ. Χ. Τσαβούσογλου: (α) τα σοβαρά ζητήματα που
αντιμετωπίζουν τα Ρωμαίικα Ευαγή ιδρύματα (Βακούφια) και (β) το πάγιο
αίτημα της Οι.Ομ.Κω. της υποχρέωσης της Κυβέρνησης της Τουρκίας να
υποστηρίξει ενεργά την παλιννόστηση Κωνσταντινουπολιτών νέας γενιάς στην
γενέτειρα των προγόνων τους, για να υπάρξει αναζωογόνηση της Ρωμιοσύνης
της Πόλης.
Σχετικά με τα Βακούφια τέθηκαν με πλήρη λεπτομέρεια τα εξής ζητήματα:
- Η συνεχιζόμενη για 5 χρόνια παρανομία της απαγόρευσης εκλογών,
πράγμα που βλάπτει πρωτίστως την Ομογένεια αλλά και το ίδιο το κράτος
της Τουρκίας.
- Η ανοχή προς τη «διοίκηση» του Μείζονος Ιδρύματος Βαλουκλή που, χωρίς
καμιά δικαιολογία, δεν έχει διενεργήσει εκλογές από το 1991.
- Η συνέχιση της παράνομης κατάληψης των τριών εκκλησιών μαζί με τα 50
ακίνητά τους στην συνοικία Γαλατά από τους απογόνους του Εφτίμ
Ερένερολ.
- Η συνέχιση του καθεστώτος «Κατειλημμένων (Μαζμπούτ)» 18 Βακουφιών
της Ομογένειας, το δικαίωμα της συμμετοχής των Κωνσταντινουπολιτών
που ζουν εκτός της Τουρκίας στις εκλογές των Βακουφίων, και η

επαναλειτουργία των Κεντρικών Εφοριών των Ευαγών Ιδρυμάτων που
είχαν καταργηθεί αμέσως μετά από το πραξικόπημα του 1960.
Σχετικά με το θέμα της Παλιννόστησης νέας γενιάς Κωνσταντινουπολιτών
ζητήθηκε η επανεξέταση των προτάσεων που είχαν υποβληθεί από την
Οι.Ομ.Κω. προς τη Διεύθυνση Τούρκων Πολιτών του Εξωτερικού της
Πρωθυπουργίας της Τουρκίας και να ανταποκριθεί η Διεύθυνση αυτή στα
συγκεκριμένα αιτήματα που αποσκοπούν στην επιστροφή νέας γενιάς
Κωνσταντινουπολιτών στην Πόλη.
Στη συνοδεία του Αντιπροέδρου μετείχαν: ο Γενικός Διευθυντής Βακουφίων Δρ.
Αντνάν Ερτέμ, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Σαλίχ Τσετινκαγιά, Σαλίχ
Φιράτ, Μεχμέτ Ακγιουρέκ και ο Πρόεδρος της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης και
Συντονισμού Δρ. Σερντάρ Τσάμ. Συμμετείχε στη συνάντηση, επίσης, ο Πρέσβης
της Τουρκίας στην Αθήνα κ. Γιασάρ Χαλίτ Τσεβίκ.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Χακάν Τσαβούσογλου δήλωσε ότι τα αιτήματα της Οι.Ομ.Κω.
που αφορούν το Αρχείο του Ελληνικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως και της
ίδρυσης Αντιπροσωπείας στην Τουρκία βρίσκονται στη φάση έγκρισης, και
ζήτησε την υποβολή καταλόγου εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών που δεν
έχουν επισκεφθεί την Πόλη για πολλά χρόνια, για να φιλοξενηθούν. Για τα
υπόλοιπα θέματα δεσμεύτηκε να εξεταστούν και σε σύντομο χρονικό διάστημα
κατά την επίσκεψη της Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. στην Άγκυρα να δώσει
απαντήσεις σε αυτά που ανήκουν στην αρμοδιότητά του.

