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

 Συνέδριο «η Σημερινή Κωνσταντινούπολη»,σ. 1-3.
 Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω στην δημιουργία Διαδικτυακού σχολείου σε συνεργασία με το Κέντρο ΑΡΝΟΣ.σ.3
 Συμμετοχή στην Γ.Σ. της FUEN,σ.4.
 Πρόταση για την Ιωκείμεια Σχολή,σ.4.
Η Απογραφή των Κωνσταντινουπολιτών, σ.4.
 Οι εξελίξεις στα θέματα συντάξεων,
σ.4.
 Ανακοίνωση του Δ.Σ. για το Ίδρυμα
Βαλουκλή, σ.4.

www.conpolis.eu
Ιούνιος 2013– Τεύχος 3/6

Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» με την Συνεργασία της Οικουμενικής
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και της Εταιρείας Μελέτης Καθ’ Ημάς Ανατολής (ΕΤΜΕΛΑΝ)
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Μαΐου 2013 στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών στους Αμπελόκηπους και
ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς των δύο φορέων που συνδιοργάνωσαν το Συνέδριο του αείμνηστου Διαμαντή Ανεστίδη εκ μέρους της
ΕΤΜΕΛΑΝ και του καθ. Νικολάου Ουζούνογλου εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω.
Το προκαθορισμένο πρόγραμμα και οι περιλήψεις των εισηγήσεων έχουν εξής :
1) Η οικονομική ανάπτυξη της Κωνσταντινούπολης, σήμερα και στο μέλλον.
α. Βασίλης Νότης, «Από την εθνικοποίηση στη φιλελευθεροποίηση: Οι διαδοχικές φάσεις του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης στην
Τουρκία»: παρουσιάστηκε η οικονομική ιστορία της Τουρκίας της Κεμαλικής περιόδου που είχε τα χαρακτηριστικά ενός κρατιστικού
συστήματος οικονομίας ενσωματωμένου στο καπιταλιστικό σύστημα το οποίο όμως μέχρι την δεκαετία του 1980 αντιμετώπισε συνεχή
σοβαρά προβλήματα ενώ με τα μέτρα του Τουργκούτ Οζάλ άλλαξε πορεία η οικονομία της χώρας. Το κατά πόσο ο υπερδανεισμός μπορεί να
δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα είναι ένα από τα θέματα του άμεσου μέλλοντος.
β. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, "Διαστάσεις της οικονομικής ανάπτυξης της Κωνσταντινούπολης στις μέρες μας": αναφέρθηκαν οι σημερινές
οικονομικές συγκυρίες και οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
2) Κων. Θεοδωρίδης, «Δράσεις και δραστηριότητες των ξένων στην Τουρκία σήμερα και ευκαιρίες απασχόλησης»: η ομιλία επικεντρώθηκε
κυρίως στις διαδικασίες και τα φορολογικά καθεστώτα που ισχύουν στην Τουρκία για ξένες επενδύσεις.
3) Δημήτριος Ζώτος, «Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της μειονότητας»: στην εισήγηση αυτή ο ομιλητής ως Πρόεδρος της Κοινότητας
Τατούλων με την εμπειρία που διαθέτει παρουσίασε με πολύ ουσιαστικό και λεπτομερή τρόπο τα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
τα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα (βακούφια) που οφείλονται στις επιπτώσεις
κρατικών μέτρων του παρελθόντος, την μη ύπαρξη στο θεσμικό πλαίσιο ενός
συντονιστικού φορέα μεταξύ των βακουφίων κάθε μειονότητας και την
προσπάθεια αναπλήρωσης αυτού του κενού στο μέτρο του δυνατού από το
Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων. Η επισήμανση ότι η
αξιοποίηση των σημερινών ευνοϊκών συνθηκών, που ίσως στο μέλλον δεν θα είναι
έτσι, υπέρ των βακουφίων στο να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα έχει
μεγάλη σημασία.
4) Ο ρόλος όλων των μειονοτήτων στην διαμόρφωση της σημερινής
πραγματικότητας στην Κωνσταντινούπολη.
α. Γιάννης Κτιστάκης, «Μετά την συνθήκη της Λωζάνης: οι μη μουσουλμανικές
μειονότητες σε αναζήτηση ενός σύγχρονου κράτους δικαίου»: ο νομικός Δρ. Γ.
Κτιστάκης επικεντρώθηκε στο καίριο ζήτημα ότι το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο αλλά
περισσότερο και το πλαίσιο δικαίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του οποίου
μέλος είναι η Τουρκία έχει επιφέρει σημαντικές νίκες υπέρ των Ελληνικών ευαγών
ιδρυμάτων και παρέχουν πολύ περισσότερα οφέλη από τα μέτρα προστασίας των
μειονοτήτων που προβλέπει η Συνθήκη της Λωζάννης παρόλο που αποτελεί
βασική δέσμευση του Τουρκικού κράτους προς την διεθνή κοινότητα.
β. Νίκος Ουζούνογλου, «Η σκιά της αντίληψης του επικρατούντος έθνους (Μιλλέτι Χακιμέ) και οι σύγχρονες μειονότητες στην Τουρκία» : Η
Ομιλία επικεντρώθηκε στην ανάλυση της βασικής αιτίας του τρόπου συμπεριφοράς του Οθωμανικού και σύγχρονού κράτους της Τουρκίας
προς της μη-Μουσουλμανικές κοινότητες. Παρακάτω δίνεται μια εκτεταμένη περίληψη της ομιλίας αυτής.
Οι δύο ομιλητές παρουσίασαν με συμπληρωματικό τρόπο αλλήλοις τα πολιτιστικά δρώμενα στην Πόλη του σήμερα.

5) Η πολεοδομική, δημογραφική ανάπτυξη της Κωνσταντινούπολης και ο ρόλος των μεγάλων δημοσίων έργων.
α. Κορχάν Γκιουμούς, «Οι πολεοδομικές μεταβολές στην Πόλη και εναλλακτικές εξελίξεις».
β. Σάββας Τσιλένης, «Η πολεοδομική εξέλιξη της Μητροπολιτικής περιοχής της Κωνσταντινούπολης και τα μεγάλα συγκοινωνιακά
έργα της τελευταίας πεντηκονταετίας».
Οι δύο διακεκριμένοι αρχιτέκτονες αναφέρθηκαν στην πολεοδομική εξέλιξη της Κωνσταντινούπολης. Ειδικά ο κ. Κορχάν Γκιουμούς
παρουσίασε και τα θέματα που άπτονται των κυβερνητικών πολεοδομικών επιλογών και την ιδεολογία που βρίσκεται στο υπόβαθρο
σε αυτές που έχουν σχέση με την τρισχιλιετηρίδων παρουσία του Ελληνικού πολιτισμού στην Πόλη. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η
ομιλία ήταν προφητική για τα μελλούμενα που συνέβησαν μερικές μέρες μετά στην Κωνσταντινούπολη. 6) Ανδρέας Ρομπόπουλος,
«Τα ΜΜΕ στην Τουρκία»
6) Πολιτιστική κίνηση στην Κωνσταντινούπολη σήμερα (μουσική, εικαστικές τέχνες κ.α.).
α. Ηβη Ντερμαντζή, «Η μουσική σκηνή της Κωνσταντινούπολης σήμερα»,
β. Σταμάτης Κίσσας, «Το πολιτιστικό γίγνεσθαι της Πολίτικης Ρωμηοσύνης στον 21ο αιώνα».
7) Ο ρόλος και το μέλλον της Ελληνορθόδοξης κοινότητας σήμερα στην Κωνσταντινούπολη
α. Παντελής Βίγγας, «Οι προοπτικές και το μέλλον της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας σε μια αναπτυσσόμενη Τουρκία»: παρουσιάστηκε
με γενικό τρόπο το μεταβαλλόμενο περιβάλλον στην σημερινή Τουρκία που δίνει δυνατότητες νόμιμων διεκδικήσεων για τις
μειονότητες . Η περίληψη της ομιλίας δίνεται παρακάτω,
β. Κ. Κοτζαμάνογλου, «Υπάρχει μέλλων για την Ελληνορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης;» : η εισήγηση επικεντρώθηκε στους
παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν το μέλλον της Ρωμιοσύνης στην Πόλη και που είναι : η κοινή ενωτική δράση της ευρύτερης
Ομογένειας εντός και εκτός της Πόλης και τα κράτη της Τουρκίας και της Ελλάδος.
8) Η εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη. Δημόσια & Ιδιωτικά πανεπιστήμια μέση & πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
α. Ειρήνη Δημητριάδου, «Η τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Τουρκία»
β. Ρίκα Ρομποπούλου, «Η Ομογενειακή Παιδεία»
Οι δύο ομιλήτριες κάλυψαν συμπληρωματικά θέματα μεταξύ τους ενώ οι περιλήψεις των εισηγήσεων τους δίνεται παρακάτω.
Οι περιλήψεις για τις άλλες εισηγήσεις θα δημοσιευτούν με την λήψη τους στα επόμενα τεύχη του μηναίου ενημερωτικού μας
δελτίου.
Στη διάρκεια του Συνεδρίου βραβεύθηκε από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω ο Αρχιτέκτων κ. Κορχάν Γκιουμούς για την μακρόχρονη και
συνεπή υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Μειονοτήτων στην Τουρκία και την πολύ σημαντική συμβολή τους στην Αναζωογόνηση
της Ελληνικής Σχολής Γαλατά.
Περίληψη της ομιλίας του Ν. Ουζούνογλου: Στην πολύ εμπεριστατωμένη του αναδρομή στην Οθωμανική και Νεοτουρκική
συνταγματική πρακτική περί του ποιοί είναι ή λογίζονται Τούρκοι πολίτες, ο πρόεδρος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. καθ.δρ.Νικόλαος Ουζούνογλου,
κατέδειξε ότι η υπόσταση και το μέλλον των μη-Μουσουλμανικών κοινοτήτων στον 19ο αιώνα και 20ο αιώνα και ιδιαίτερα της
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας είχε προδιαγραφεί με την ηθελημένη άρνηση των εκάστοτε κυβερνήσεων να εφαρμόσει τις
συνταγματικές επιταγές που οι ίδιες είχαν θεσπίσει. Κυρίως επί Τουρκικής Δημοκρατίας οι μεινότητες αυτές ορίστηκαν ως “εν δυνάμει
εχθροί” ή “εσωτερικοί εχθροί”.
Με την αναδρομή του αυτή στα καθ’ημάς, δηλαδή στην μετά το 2002 δημιουργηθείσα κατάσταση αναδεικνύει το κυριαρχούν ζήτημα
που προσπαθεί η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών να προβάλλει διατυπώνων το κρίσιμο ερώτημα. «Τί σημασία θα
είχε στην περίπτωση που η Τουρκία μετατρεπόταν σ’ ένα υποδειγματικό κράτος νόμου και δικαίου – κάτι που είναι ευχή όλων των
θυμάτων πιστεύω – αν δεν υπήρχε η μέγιστη δυνατή αποκατάσταση και δικαίωση των θυμάτων;» Παρομοιάζει την περίπτωση των
Κων/πολιτών με τους Εβραίους της μετά-χιτλερικής Γερμανίας όπου λόγω της ειλικρινούς μεταμελείας του κράτους θύτη και τα μέτρα
που έλαβε επέστρεψαν περί τους 150.000 και εγκαταστάθηκαν στις εστίες τους, όταν δεν είχε μείνει κανείς το 1945. Κατακλείων την
βαρυσήμαντη εισήγηση του συνοψίζει τα 7 σημεία της ΟΙΟΜΚΩ ήτοι:
- Αποκατάσταση των υπηκοοτήτων που αφαιρέθηκαν την περίοδο μετά από το 1960 κατά μαζικό τρόπο με σκοπό την μείωση του
πληθυσμού της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας.
- Την νομική υποστήριξη προς τα θύματα και πρωτίστως στην αποκατάσταση των ιδιοκτησιακών τους δικαιωμάτων.
- Την νομική αναγνώριση της Κοινότητας.
- Την υποστήριξη με πρόγραμμα παλιννόστησης ιδιαίτερα νέων.
- Την αποκατάσταση πολιτιστικών οντοτήτων που είχαν κατασχεθεί όπως το Αρχείο και η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Φιλολογικού
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.
- Άρσης όλων των περιοριστικών μέτρων κατά των μειονοτικών ιδρυμάτων όπως η απαγόρευση της λειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης και την επιστροφή των κατασχεθέντων βακουφικών ακινήτων, και το σημαντικότερο από όλα
- Τον Σεβασμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως ενός Ιδρύματος με παγκόσμια ακτινοβολία και ιστορία 2000 ετών.
Περίληψη της ομιλίας του Λ. Βίγκα: Στην πολύ γλαφυρή αλλά και ρεαλιστική του παρέμβαση μέσω SKYPE ο Παντελής (Λάκης) Βίγκας
χαιρέτησε την ομήγυρη και συνόψισε τις σκέψεις του σε ένα άξονα με τρείς προτεραιότητες, πρώτη την δημοκρατική συνείδηση,
βασικό μοχλό για την εξυγίανση των Κοινοτικών πραγμάτων στην Πόλη, που συνεπικουρούμενη μέσα απ’ το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
με τίτλο «Μειονοτικοί Πολίτες-Ισότιμοι Πολίτες» θα θωρακίσει την Ρωμιοσύνη της Πόλης για ένα ασφαλές μέλλον. Δεύτερη
προτεραιότητα είναι, κατά τον εκπρόσωπο της Ρωμαίικης Κοινότητας, η επένδυση στους νέους της Πόλης και της Παιδείας
γενικώτερα, αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω του εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των εγκαταστάσεων,
ώστε να ανασυγκροτηθεί το ομογενειακό εκπαιδευτικό σύστημα από τα θεμέλια. Η συμβολή και της ΟΙΟΜΚΩ και στον τομέα αυτό
καθίσταται αναγκαία και επιτακτική. Εις επίρρωσιν των ανωτέρω έρχεται η Τρίτη προτεραιότητα που είναι η αξία της δημιουργίας, των

καινοτομιών, του «επιχειρείν» με χρήση όλων των μέσων της εποχής διαδίκτυο κλπ. που θα απογειώσει την ομογένεια σε ύψη ουρανοφόρα! Στο σημείο αυτό σημαντικός παράγοντας αναδεικνύονται εκ των πραγμάτων και οι λεγόμενοι «Νεοπολίτες» που με την παρουσία τους
τα τελευταία χρόνια και λόγω της επιστημονικής και λοιπής τους κατάρτησης συμβάλλουν στην μεγάλη αυτή προσπάθεια της μειονότητας.
Περαίνων ο κ.Λάκης Βίγκας έθεσε ως στόχο την δημιουργία μιας «Ομοσπονδίας Ρωμαίικων Ευαγών Ιδρυμάτων (Βακουφίων)» που θα
προέλθει από την μελλοντική μετεξέλιξη του ΣΥΡΚΙ επ αγαθώ της καθόλου Ρωμιοσύνης
Η κ. Ειρήνη Δημητριάδου παρουσίασε με αναλυτικό τρόπο την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Πόλη αλλά και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας, όπου από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 και εφεξής υπάρχουν ολίγοι μεν αρχικά , αυξανόμενοι δε σε ικανό αριθμό στις μέρες μας
διαπρεπών Ρωμηών και Ελλαδικών Πανεπιστημιακών διδασκάλων που κοσμούν την Επιστήμη και τα Γράμματα! Έγινε ενδελεχής καταγραφή των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Κρατικών και Βακουφικών και των αριθμών των διδασκόντων και διδασκομένων με ιδιαίτερη μνεία
των ομογενών εκπαιδευτικών.
Η κ.Ρίκα Ρομποπούλου ανάλωσε την εισήγηση της στην Ελληνόφωνη Ομογενειακή Παιδεία που απορρέει στην μετά το 1923 εποχή από
την Συνθήκη της Λωζάννης. Εκάλυψε όλους τους τομείς όπως το Νομικό καθεστώς, το Εκπαιδευτικό προσωπικό και όλους τους παράγοντες εσωτερικούς και εξωτερικούς που διαμόρφωσαν την σημερινή κατάσταση της Παιδείας στην Πόλη, καθώς και τους τρόπους βελτίωσης και των προσδοκιών για το μέλλον. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο θέμα των Αντιοχειτών μαθητών υποδεικνύοντας και τρόπους
αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των εκπαιδευτικής φύσεως προβλημάτων.

Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω στην δημιουργία Διαδικτυακού Οικουμενικού Σχολείου «Η Αθηνά» σε συνεργασία
με το Κέντρο Ψηφιακής Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ και συμμετοχή ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.
Το Κατάστικτο της Οι.Ομ.Κω μεταξύ των μέσων επίτευξης των σκοπών του προβλέπει την αξιοποίηση της παιδείας ως κύριου μέσου.
Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω συνεργάστηκε στενά με τον Κέντρο ΑΡΝΟΣ για την παροχή δωρεάν
πρόσβασης στους υπότροφους μαθητές στα διαδικτυακά μαθήματα του ΑΡΝΟΥ. Πρόσφατα ο οργανισμός πρότεινε την ανάπτυξη
μαθημάτων για τους μαθητές δημοτικού που θα είναι προσβάσιμα δωρεάν με σκοπό την ενίσχυση της μάθησης σε μικρές τάξεις
δημοτικού. Στην επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος του ΑΡΝΟΥ κ. Ιωάννης Κρόκος ανέφερε ότι έχει εμπνευστεί από τις απόψεις της
Οι.Ομ.Κω για την οικουμενική αξία της παιδείας και τις προσπάθειες που κάνει όχι μόνο για την Ελληνική Παιδεία της
Κωνσταντινούπολης αλλά και ευρύτερα σε πολλούς άλλους τομείς όπως διατυπώθηκε στην ανακοίνωση που έστειλε η Οι.Ομ.Κω στα
κράτη μέλη του ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2013. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά το Δ.Σ. πρόσφατα αποφάσισε την συμμετοχή του στο
Πρόγραμμα αυτό και αποφάσισε να προσκαλέσει τα μέλη των Σωματείων του να συμβάλλουν με εθελοντική εργασία. Οι συμπολίτες
μας με εμπειρία στην παιδαγωγική επιστήμη που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή καλούνται να επικοινωνήσουν
με το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.

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

Υποβολή Σύνταξη Μελέτης για την Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και Συντήρησης Κειμηλίων και Αγιογραφιών στην
Πατριαρχική Ιωακείμεια Σχολή Κωνσταντινουπόλεως
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ιωακειμειάδων και σε συνεννόηση την Εφορία της Ιωακείμειας
Σχολής καθώς επίσης έχοντας την ευλογία του Οικουμενικού μας
Πατριάρχη προσπαθεί για την εύρεση πόρων που θα επιστέψουν
την βαθμιαία μετατροπή της ιστορικής ξανά από το να είναι κλειστεί
σήμερα σε ένα κέντρο επιμόρφωσης νέων επιστημόνων συντήρησης
έργων τέχνης (αγιογραφιών, κειμηλίων), παλαιών βιβλίων κτλ. Για
τον σκοπό αυτό υποβλήθηκε πρόταση σύνταξης μελέτης της δημιουργίας του Κέντρου αυτού που προβλέπεται να φιλοξενεί σπουδαστές ΤΕΙ, ΑΕΙ που σπουδάζουν στα αντικείμενα αυτά απ’ όλες τις
χώρες σε τακτά διαστήματα. Σκοπός είναι το προτεινόμενο Κέντρο
να διαθέτει βασική εργαστηριακή υποδομή συντήρησης έργων τέχνης για τις ανάγκες της Ομογένειας αλλά και να οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια με την πρόσκληση ειδικών επιστημόνων από διάφορες χώρες.

Συμμετοχή της Αντιπροσωπείας της
Οι.Ομ.Κω στην ετήσια Γενική Συνέλευση
της Ομοσπονδίας Μειονοτήτων της Ευρώπης (Federation of European NationalitiesFUEN)
Στην πόλη Bressanone (Brixen) της Ιταλίας (στο
νότιο Τίρολο) έλαβε χώρα το ετήσιο συνέδριο
της FUEN (Federative Union of European Nationalities)στην οποία ειναι μέλος η Ομοσπονδία
μας. Η Οι.Ομ.Κω. εκπροσωπήθηκε από τα μέλη
του Δ.Σ. Κ.Κοτζαμάνογλου και Σ.-Ν.Κίσσα.Οι εκπρόσωποί μας κατέθεσαν ανακοίνωση και είχαν
συζητήσεις με τους συνέδρους. Τόσο στην κατατεθείσα ανακοίνωση όσο και στίς συζητήσεις
ανεπτύχθησαν λεπτομερώς τα προβλήματα πού
αντιμετώπισε η μειονότητά μας και τα οποία την
οδήγησαν στον βίαιο εκπατρισμό της. Στην FUEN
εκπροσωπούνται 92 ευρωπαϊκές αυτόχθονες
μειονότητες .

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών

Γιατί πρέπει να πραγματοποιηθεί η Παγκόσμια Απογραφή των Κωνσταντινουπολιτών
Αν δεν είχαν ασκηθεί οι διωγμοί κατά της Ελληνικής Κοινότητας της Πόλης σήμερα ο πληθυσμός μας στην Πόλη θα έπρεπε να ήταν
τουλάχιστο 300.000 ψυχές. Το καίριο πλήγμα κατά της Κοινότητας από το Τουρκικό Κράτος δόθηκε πριν 50 χρόνια με τις απελάσεις και
τον εξαναγκασμό των μελών της Κοινότητας μας που ανεξάρτητα υπηκοότητας (Ελληνική ή Τουρκική) υπαγόταν στην Συνθήκη της
Λωζάννης και είχαν χαρακτηριστεί ως «εταμπλίς».
Ο ξεριζωμός μας ακολούθησε με μαζικές αφαιρέσεις υπηκοοτήτων με σκοπό να εκλείψουν τα νομικά ερείσματα που προκύπτουν από το
διεθνές δίκαιο για την Κοινότητα μας αλλά να σταματήσει η συνέχιση της Κοινότητας που υπαγόταν στην Συνθήκη της Λωζάνης. Για να
αποτραπεί αυτό θα πρέπει με τεκμηριωμένο τρόπο να προβάλλονται, πρωτίστως προς το Τουρκικό Κράτος αλλά και προς τους διεθνείς
οργανισμούς, τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν για την συρρίκνωση του αριθμού των
διαμενόντων στην Πόλη Ομογενών αλλά και το αριθμό των διαβιούντων σε κατάσταση ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΥ.
Οι εθελοντικές ομάδες της Οι.Ομ.Κω προχωρούν στην ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Αρχείο της καταγραφής των
Κωνσταντινουπολιτών μη υπαγομένων στην Ανταλλαγή των πληθυσμών που είχε διενεργηθεί το 1932 υπό την εποπετεια της Κοινωνίας
των Εθνών (ο ΟΗΕ της εποχής). Η σύνδεση της τωρινής απογραφής με αυτή του 1932 συσχετίζοντας τους προγόνους με τους απογόνους
θα ισχυροποίηση τα ερείσματα μας προς την διεθνή κοινότητα.
Επιπλέον στην ανωτέρω κύρια αιτία με την διενέργεια της απογραφής δίνει πολλές δυνατότητες παροχής χρήσιμων υπηρεσιών προς
όλους τους εκπατρισμένους και μη Κωνσταντινουπολίτες όπως π.χ. την ανεύρεση ατόμων για την υπεράσπιση των ιδιοκτησιακών τους
δικαιωμάτων, εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και αρωγής, εύρεσης εργασίας, περίθαλψης κτλ.

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΙ ΜΟΝΟ 5 ΛΕΠΤΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΑΛΛΑ 10 ΛΕΠΤΑ ΤΑ ΜΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΣΕ ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ
ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ή ΝΑ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΕΤΕ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικουμενική Ομοσπονδία
Κωνσταντινουπολιτών, Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη 15237.
Παραμένουν σε εκκρεμότητα τα ζητήματα Επιδομάτων ΟΓΑ και Προστατευόμενων μελών Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα.
Το Δ.Σ. από την αρχή του έτους έχοντας ενημερωθεί για την επερχόμενη διακοπή των επιδομάτων ΟΓΑ σε ορισμένες κατηγορίες συμπολιτών που λαμβάνουν συντάξεις από την Τουρκία (ανεξαρτήτου ποσού) ή δεν έχουν παραμονή στην Ελλάδα περισσότερο από 20 χρόνια, είχε
προβεί σε άμεσες ενέργειες προς τα αρμόδια Υπουργεία και τον ΟΓΑ. Στη συνέχεια έχοντας διαπιστωθεί ότι το ζήτημα απασχολεί και άλλες
νέο προσφυγικές ομάδες (Β. Ηπειρώτες και Ελληνοποντίους) υπήρξε στενή συνεννόηση με κ. Χαρ. Καραθάνο που έχει αναλάβει το θέμα εκ
μέρους των Β. Ηπειρωτών για την προώθηση τροπολογίας ώστε να μην διακοπούν εντελώς τα επιδόματα του ΟΓΑ ενώ στις 22/5/2013 υπήρξε συνάντηση με τον π. διοικητή του ΟΓΑ του κ. Μ. Μαυρόπουλο, Γ. Γραμματέα της Οι.Ομ.Κω. Η πρόσφατη επικοινωνία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΓΑ δείχνει ότι δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική πρόοδος, για καμιά νέο-προσφυγική ομάδα για το θέμα που
θα προέβλεπε την χορήγηση μειωμένου και όχι πλήρη διακοπεί κατά της εντολές της Τρόικα των επιδομάτων και η προώθηση τροπολογίας παραμένει στο πεδίο της υπόσχεσης. Αν πάντως γίνει η τροπολογία θα ισχύσει για το 2014. Επίσης παραμένει στην εκκρεμότητα το
θέμα της μη-ανανέωσης των βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μικρού αριθμού συμπολιτών μας από το ΙΚΑ που ανήκουν στην
κατηγορία των «προστατευόμενων» μελών πράγμα που είναι απλό να λυθεί με μια ερμηνευτική εγκύκλιο. Κατά την σύνταξη του παρόντος
ενημερωθήκαμε ο ΟΓΑ ζητάει για τρίτη φορά από τους δικαιούχους νέα στοιχεία και μεταξύ αυτών πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από τις Τουρκικές αρχές.

Ανακοίνωση για τις Εξελίξεις στο Ίδρυμα Βαλουκλή
(12/6/2013)
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Οι.Ομ.Κω στη σημερινή του συνεδρίαση του εξέτασε τις πρόσφατες δηλώσεις (5/6/2013) στον τύπο του
φερόμενου ως Πρόεδρου του Ιδρύματος Βαλουκλί Δημητρίου Καραγιάννη σχετικά με την παραχώρηση των ακινήτων του Ιδρύματος στην
πλατεία Σταυροδρομίου προς το Τουρκικό Κράτος υπό τον όρο ότι αυτό θα αναλάβει τα έξοδα του Νοσοκομείου. Μια τέτοια πιθανή εξέλιξη
αποτελεί εξαιρετική καταστροφική πράξη για το μείζον ίδρυμα της Ομογένειας που θα επηρεάσει πολύ αρνητικά το μέλλον όλης της Ομογένειας εντός και εκτός της Πόλης. Κατά παράβαση των νόμων της Τουρκίας ο Δ. Καραγιάννης αρνείται να προβεί σε εκλογές που πρέπει να
γίνουν με δημοκρατικές αρχές και την συμμετοχή όλων των μελών της Ομογένειας. Υπενθυμίζουμε στον Δ. Καραγιάννη και τους περί αυτόν πως θα έπρεπε η αποστολή τους ως διοίκηση να είναι η διασφάλιση της περιουσίας του Βαλουκλί, με σεβασμό στην μνήμη των
προγόνων μας που την κληροδότησαν για εξυπηρέτηση των φιλανθρωπικών σκοπών με διαφάνεια και όχι να την διαπραγματεύονται
σαν να πρόκειται για προσωπική τους ιδιοκτησία. Η Οι.Ομ.Κω όντας ο ενωτικός φορέας της εκπατρισμένης Κοινότητας των Ελλήνων της
Κωνσταντινούπολης έχει θέσει υπόψη όλων των αρμοδίων την παρανομία που υφίστανται εδώ και πολύ καιρό στο Βαλουκλί και ότι
όλοι πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους.

