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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
· 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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Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών εύχεται
σε όλους τους αναγνώστες και
φίλους του χαρούμενο Πάσχα και
λύτρωση για τον Ελληνισμό .

Η Αναζωογόνηση της Ελληνικής Σχολής Γαλατά και η Βράβευση από την Οι.Ομ.Κω του καθ. Τζενγκίζ Ακτάρ
για την υπεράσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Μειονοτήτων στην Τουρκία
Οι εξελίξεις των τελευταίων 3 ετών στη Σχολή του Γαλατά αποδεικνύουν πώς ένα Ομογενειακό ίδρυμα
βρισκόμενο στο μεταίχμιο της απαξίωσης, με την συνεπή προσπάθεια της Διοίκησής του και την συνεργασία των
φορέων των Κωνσταντινουπολιτών εντός και εκτός της Πόλης, αλλά και την έμπρακτη υποστήριξη από Τούρκους
υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων, μπορεί να πάρει άλλη όψη και να
αναζωογονηθεί. Είναι γνωστό ότι η Σχολή Γαλατά, ένα ίδρυμα που προσέφερε πάρα πολλά στην Ρωμιοσύνη από
την ίδρυση του στην αρχή του 20ου αιώνα, υπήρξε στόχος της οικογένειας του Ευθύμ Καραχισαρίδη που έχει
σφετεριστεί τέσσερεις εκκλησίες μαζί με μεγάλο αριθμό ακίνητης Ρωμαίικης Κοινοτικής περιουσίας με την
προτροπή και την ανοχή του Κεμαλικού κράτους. Το ακίνητο της Σχολής, παρόλο που δεν έπαψε να έχει
Ομογενειακή διοίκηση, απέκτησε επίσημα τίτλο μόλις 2 χρόνια πριν. Η αιρετή διοίκηση της οποίας ηγείται η
κυρία Μαρία Κομοροσάνου όταν ανέλαβε πριν από τρία χρόνια το Σχολείο είχε μεγάλες ανάγκες για συντήρηση.
Η διοίκηση του Σχολείου με την στενή συνεργασία με το ΣΥΡΚΙ, την μέριμνα του κ.Λ. Βίγκα εκπροσώπου των
μειονοτικών Ιδρυμάτων στο Συμβούλιο Βακουφίων και την υποστήριξη άλλων Κοινοτήτων της Πόλης με πρώτη
την Κοινότητα Μακροχωρίου αλλά και την Οι.Ομ.Κω επέτυχε να αλλάξει την ροή των πραγμάτων χάρη και στην
ενεργή υποστήριξη δύο διαπρεπών επιστημόνων, του αρχιτέκτονα Κορχάν Γκιουμούς και του καθ. Τζενγκίζ
Ακτάρ. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω αποφάσισε τον παρελθόντα Δεκέμβριο να τιμήσει και τους δύο επιστήμονες, όχι
μόνο για την υποστήριξη τους προς την Ελληνική Σχολή Γαλατά, αλλά και τους συνεπείς αγώνες τους για την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου που έχουν απόλυτη ταύτιση με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των
Μειονοτήτων. Η διοίκηση της Σχολής τίμησε τους υποστηρικτές της σε τελετή που πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της 23 Μαρτίου 2013 παρουσία του εκπροσώπου της Α.Θ.Π., ομογενειακών παραγόντων αλλά και

πολλών αποφοίτων της Σχολής που ήλθαν ειδικά για τον σκοπό αυτό από την Αθήνα μαζί με το Δ.Σ. του Μορφωτικού και Φιλόπτωχου Συνδέσμου Γαλατά Αθηνών. Μεταξύ των βραβευθέντων ήταν και η Οι.Ομ,Κω που συνεργάζεται στενά με την διοίκηση της Σχολής σε συνεχή βάση.
Η βράβευση του καθ. Τζενγκίζ Ακτάρ έγινε από την Οι.Ομ.Κω την 22 Απριλίου 2013 στην αίθουσα τελετών του
Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών μαζί με την τελετή περάτωσης του κύκλου σεμιναρίων με τίτλο «Η
Ιστορία και ο Πολιτισμός των Ρωμιών της Πόλης» που είχαν συνολική διάρκεια 30 ωρών ξεκινώντας από την 15
Νοεμβρίου. Παρακολούθησαν ανελλιπώς και έλαβαν το ενδεικτικό τους 60 νέες και νέοι επιστήμονες κατά την
διάρκεια της τελετής. Περίπου 20 συμμετέχοντες έχουν ήδη αναλάβει ειδική εργασία στα αντικείμενα των σεμιναρίων σε θέματα ενδιαφέροντος της Οι.Ομ.Κω και του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Αναμένεται η υποβολή των εργασιών τέλη Μαίου 2013 και το Δ.Σ. θα εξετάσει την παρουσίαση και την έκδοση τους στη συνέχεια.
Στη συνέχεια της βράβευσης του Καθ. Τζενγκίζ Ακτάρ ακολούθησε ομιλία του ίδιου με θέμα : «Η Ειρήνη μεταξύ
των Κούρδων - Τούρκων μπορεί να έχει και άλλες αντανακλάσεις;» . Στην ομιλία του ο κ. Τζ. Ακτάρ τόνισε ότι σήμερα στην Τουρκία συντελούνται σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την ένταξη στο πολιτικό σύστημα δύο οντοτήτων - των θρησκευόμενων Μουσουλμάνων και Κούρδων - που αν και «αφομοιώσιμες» κατά την αντίληψη του
εθνικιστικού Τουρκικού Κράτους που ιδρύθηκε το 1923, τελικά είχαν εξοστρακισθεί από το επικρατόν πολιτικόστρατιωτικό καθεστώς στην Τουρκία. Οι ισχνές μη-μουσουλμανικές κοινότητες (Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων)
σε όποιο βαθμό είχαν μείνει μετά από την εκρίζωση τους από τους Νεότουρκους και τους Κεμαλιστές την περίοδο 1914-1922, εξ αρχής θεωρήθηκαν ως «μη-αφομοιώσιμες» δηλαδή εσωτερικά εχθρικά στοιχεία. Οι τελευταίες εξελίξεις στην συνέχεια της αποδυνάμωσης του ελέγχου στην κυβέρνηση της Τουρκίας των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί προϋποθέσεις προόδου για την επικράτηση συνθηκών κράτους νόμου (rule of law) που είναι το
αναγκαίο βήμα πριν να μιλήσουμε για επικράτηση ουσιαστικής δημοκρατίας. Ο κ. Ακτάρ δήλωσε ότι θα υπάρξει
ένα μεταβατικό σύνταγμα στην Τουρκία, ενώ υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες όσον αφορά στην επίλυση του
Κουρδικού ζητήματος και κυρίως το πώς θα επιτευχθεί η απεμπλοκή από την ένοπλη σύγκρουση που συνεχίζεται
εδώ και 30 χρόνια. Σχετικά με τα δικαιώματα της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας και κυρίως της απαίτησης από την
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών για Αποκατάσταση και Θεραπεία των αδικιών του παρελθόντος
τόνισε ότι είναι ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί από την ανώτατη Ηγεσία της Τουρκίας και δεν είναι θέμα που
μπορούν να αντιμετωπίσουν γραφειοκράτες.

Ο βραβευμένος Καθ. Τζενγκίζ
Ακτάρ στο Βήμα την
22/4/2013

Άποψη της αίθουσας στην τελετή της
22/4./2013 στο Πνευματικό Κέντρο
Κωνσταντινουπολιτών

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

Στιγμιότυπο από την τελετή στην Σχολή
Γαλατά 23/3/13 Ο εκπρόσωπος της Α.Θ.Π.
του Οικουμενικού Πατριάρχη Μητροπολίτης
Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας και η κα. Μαρία
Κομοροσάνου βραβεύει τον Πρόεδρο Μακροχωρίου κ. Νίκο Αθανασιάδη

560η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου Καπνικαρέας,
Κυριακή 26 Μαΐου, ώρα 9.30 και στη συνέχεια καταθέσεις στεφάνων στον Ανδριάντα του Κ. Παλαιολόγου και
Άγνωστο Στρατιώτη.
Απόγευμα της Τετάρτης 29/5/2013, ώρα 19.00, Εκδήλωση Μνήμης στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου στο Παλαιό Φάληρο. Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
Χαιρετισμό από το Δ.Σ., Τρισάγιο υπέρ των πεσόντων, Ομιλία του
Καθ. Μιχαήλ Ψαλιδόπουλου με θέμα:
«Η πτώση αυτοκρατοριών και εθνών: Σκέψεις ενός οικονομολόγου»,
Συναυλία Μουσικής με έργα των Ρωμιών Συνθετών της Πόλης και Θρήνων της Άλωσης από το Ωδείο Αθηνών
με διευθυντή τον κ. Χρήστο Τσιαμούλη.
Συνεδριακές Εκδηλώσεις στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
(Δημητρίου Σούτσου 46-Αμπελόκηποι)
 Ημερίδα με θέμα: «Το Μέλλον της Κοινής Δράσης των Κωνσταντινουπολιτών», Παρ. 24/5, ώρα 18.00.


Συνέδριο :«Η Καθημερινή Ζωή στην Κωνσταντινούπολη Σήμερα» σε συνεργασία με την Εταιρία
Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, ώρες: 10.00—17.00 - 25 Μαΐου 2013.

Ανακοίνωση του Δ.Σ. Για την συνεχιζόμενη παρανομία στην Διοίκηση του Ιδρύματος Βαλουκλή
(3 Απριλίου 2013)
Η Οι.Ομ.Κω από την ίδρυση της (2006) έχει επισημάνει πολλές φορές σε συνεχή βάση την εξαιρετική σημασία
της ανανέωσης των διοικήσεων των Ευαγών ιδρυμάτων της Ομογένειας με διαφανείς και δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες. Ιδιαίτερα για την περίπτωση του Ιδρύματος Βαλουκλή, το Δ.Σ. έχει τονίσει πολλαπλές φορές
επιτακτικά την άμεση ανάγκη της διενέργειας εκλογών με την συμμετοχή όλων των μελών της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας της Πόλης, για την ανανέωση της διοίκησης που παραμένει η ίδια από το 1991. Παρότι οι νόμοι της
Τουρκίας από το 2004 δίνουν αυτή την δυνατότητα, η διοίκηση του Ιδρύματος αρνείται να προβεί σε εκλογές.
Ο συντονιστικός φορέας της Ομογένειας, ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ),
κατήγγειλε δημόσια τον Σεπτέμβριο του 2012 την στάση της διοίκησης Βαλουκλή προς την Γενική Διεύθυνση
Βακουφίων και δήλωσε ότι πλέον δεν την αναγνωρίζει ως νόμιμη. Το πλέον όμως σημαντικό είναι ότι η Α.Θ.Π.
ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, όλα τα τελευταία χρόνια, έχει καυτηριάσει αυτή την στάση της
διοίκησης του Βαλουκλή. Το γεγονός ότι η Διοίκηση του Ιδρύματος Βαλουκλή ούτε ελέγχεται ούτε απολογείται
οικονομικά, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την διαχείριση του Ιδρύματος αλλά και της μελλοντικής του τύχης.
Επίσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο ότι το Ίδρυμα Βαλουκλή διαθέτει σημαντική περιουσία στην ημεδαπή της
οποίας η διαχείριση γίνεται με πλήρη αδιαφάνεια εδώ και είκοσι χρόνια. Το Δ.Σ. έχοντας εξαντλήσει όλες τις
διοικητικές ενέργειες που μπορεί να κάνει ενώπιον των αρχών της Ελληνικής Πολιτείας σήμερα προέβη σε εξώδικη διαμαρτυρία προς τους ενοίκους των ακινήτων του Ιδρύματος καλώντας τους να σταματήσουν να πληρώνουν τους φερόμενους ως πληρεξούσιους του Ιδρύματος και να καταθέτουν τα αντίστοιχα ποσά των ενοικίων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο όνομα του Ιδρύματος Βαλουκλή. Η ενέργεια αυτή του Δ.Σ. ταυτίζεται πλήρως με τον καταστατικό σκοπό της Οι.Ομ.Κω που είναι: «η ανάδειξη και αναγνώριση των Κωνσταντινουπολιτών της διασποράς μαζί με τους Ομογενείς που ζουν στην Κωνσταντινούπολη από τις Κυβερνήσεις κρατών και διεθνείς οργανισμούς ως κληρονόμων και διαχειριστών του πολιτισμικού πλούτου των Ελληνικών Κοινοτήτων και των Ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη».

Θύματα τις Κρίσης είναι οι ανήμποροι και οι αθώοι.
Άκαρδη η αντιμετώπιση των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών από το Ελληνικό Κράτος που δεν σέβεται
τους δικούς του Νόμους που αναγνώριζαν την ιδιαιτερότητα των εκπατρισμένων Ελλήνων
Κανένας εχέφρων πολίτης δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η κρίση που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός, με επίκεντρο την Ελλάδα
και την Κύπρο, τα τελευταία χρόνια έχει ως κύρια αιτία την συνειδητή εγκατάλειψη των αξιών της Ελληνικής παράδοσης της
δημιουργίας και της αυτογνωσίας και την αντικατάσταση τους με τον ευδαιμονισμό από τις στερούμενες αρχών κομματικές
εξουσίες. Τους τελευταίους μήνες, ως Δ.Σ., γινόμαστε αποδέκτες πολλών εκκλήσεων από οικονομικά και κοινωνικά
αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, που διαπιστώνουν την διακοπή των κοινωνικών βοηθημάτων με διάφορες αιτιολογίες και
της βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τους. Αυτά συντελούνται με μια αντίληψη εξίσωσης των ελληνικής καταγωγής
νέο προσφύγων (Κωνσταντινουπολιτών, Ιμβρίων, Τενεδίων, Β. Ηπειρωτών και Ελληνοποντίων από την Ρωσία και Ουκρανία)
με οποιοδήποτε ξένο. Είναι αλήθεια ότι έχει υπάρξει κατάχρηση των κοινωνικών παροχών από πολίτες χωρών της Ανατολικής
Ευρώπης που πρόσφατα έχουν γίνει μέλη της Ε.Ε. Όμως ο χαρακτηρισμός των Κωνσταντινουπολιτών ως προερχόμενων από
«τρίτες χώρες» είναι απαράδεκτος όπως και το ίδιο ισχύει για τους Έλληνες της Β. Ηπείρου και των χωρών της π. ΕΣΣΔ. Για να
υπάρξει μια σαφής εικόνα αναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις ταλαιπωριών που υφίστανται οι εκπατρισμένοι
Κωνσταντινουπολίτες:
 Έχει διακοπεί η σύνταξη πολλών αναπήρων επειδή δεν ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να απογραφούν.
 Το ΙΚΑ αφαίρεσε την ιδιότητα του προστατευόμενου μέλους σε άτομα άνω των 25 ετών και ιδιαίτερα στους υπερήλικες
γονείς.
 Διακόπτονται τα επιδόματα του ΟΓΑ αν ένας Πολίτης παίρνει έστω και 100 Ευρώ σύνταξη από την Τουρκία .
 Το ΤΕΒΕ ζητά από υπερήλικες Πολίτες να αποδείξουν (αναφέρθηκε περίπτωση κατάκοιτου 90 ετών) ότι δεν έχουν
παντρευτεί ξανά μετά από τον πρόσφατο θάνατο συζύγου τους.
 Πλήθος συμπολιτών μας που στερήθηκαν στοιχειώδους κοινωνικής αλληλεγγύης όταν έφθαναν στην Ελλάδα είναι εντελώς
ακάλυπτοι από πλευράς ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
 Το Κοσμέτειο Ίδρυμα για 18 μήνες αντιμετωπίζει το «Χαράτσι» της ΔΕΗ παρόλο που είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα και στο
κτηματολόγιο είναι εγγραμμένο ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω προβαίνει σε συνεχείς ενέργειες για την επίλυση των ζητημάτων με τροπολογίες σε ισχύοντες νόμους.
Ωστόσο υπάρχει η ανάγκη της εθελοντικής κινητοποίησης όλων των Πολιτών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η
μεγαλύτερη ανάγκη αφορά την υποβοηθήσει συμπολιτών μας να συνοδεύονται κατά τις επαφές τους με δημόσιες υπηρεσίες.
Όσοι θέλουν να συνδράμουν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στέλνοντας email στην Οι.Ομ.Κω.

Δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω
 Βραβεύθηκαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό «Λόγια και Χρώματα της Πόλης» το Σάββατο 20 Απριλίου
2013 με μεγάλη συμμετοχή των μαθητών και των γονέων τους. Εντυπωσιακή υπήρξε η συμμετοχή στο διαγωνισμό η συμμετοχή της τετάρτης γενιάς Μικρασιατικής καταγωγής μαθητών από πολλά μέρη της Ελλάδος. Ο
Δήμαρχος Θερμαϊκού της Θεσσαλονίκης κ. Γ. Αλεξανδρής εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από την κυρία
Ανδρονίκη Ράπτη.
 Προτάθηκε προς το Υπ. Παιδείας της Ελλάδος νέο βιβλίο Φυσιογνωστικών της Ε’ και Στ’ Δημοτικού σε συνεργασία με την Σχολή Ελληνογερμανικής Αγωγής και Ζάππειο Σχολή για τα Ομογενειακά Σχολεία.
 Συνάντηση με την καθ. Αθηνά Λινού, Ειδικό Γραμματέα Πολυπολιτισμικής και Ομογενειακής Παιδείας την
Τετάρτη 10/4/2013. Στη συνάντηση ετέθησαν από πλευράς της Οι.Ομ.Κω οι εκκρεμότητες για θέματα υποστήριξης της Ομογενειακής Παιδείας σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ελληνικού Κράτους.
 Το Δ.Σ. υπέβαλε πρόταση προς την Επιτροπή Οικονομικών και Κοινωνικών Θεμάτων του ΟΗΕ για παρουσίαση
στην συνεδρίαση του Ανώτατου Τμήματος με θέμα «Επιστήμη, Τεχνολογία και Καινοτομία και το Δυναμικό
του Πολιτισμού για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Σκοπών της
Χιλιετηρίδας», για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην παιδεία με την αξιοποίηση της από αιώνων παράδοσης παιδείας του Ελληνισμού της καθ’ ημάς Ανατολής .

