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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 .
 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.

Παρεμβάσεις της Οι..Ομ.Κω

στην 22η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιωμάτων Ανθρώπου του Ο.Η.Ε. ,σελ.1.
Επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω στην Πόλη.
Ανακοινώσεις της Οι.Ομ.Κω.
Σελ.3 και 4.
Συνάντηση με τον εκπρόσωπο
της Ομοσ. Γερμανίας στην Αθήνα, σελ.3.
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Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Δύο Σημαντικές Παρεμβάσεις της Οι.Ομ.Κω στην 22η Συνεδρία του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
του Ο.Η.Ε. στην Γενεύη για τα Δίκαια της Κοινότητας των Κωνσταντινουπολιτών
Η διαδικασία η Οι.Ομ.Κω για να γίνει μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ECOSOC), σημαντικού φορέα του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε), χρειάστηκε μια συνεχή προσπάθεια δύο και πλέον ετών που ολοκληρώθηκε επιτυχώς
τον Ιούλιο του 2012. Η Οι.Ομ.Κω όντας μέλος της οργάνωσης αυτής του Ο.Η.Ε, της δίνεται η δυνατότητα παρεμβάσεων στις
συνεδριάσεις του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Γενεύη όπως και έγινε για πρώτη φορά στην 22η
Συνεδρίαση του αναφερόμενου Συμβουλίου. Η συντονισμένη προσπάθεια των μελών του νεοϊδρυθέντος Συλλόγου
Κωνσταντινουπολιτών της Ελβετίας σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έδωσε την δυνατότητα της παρουσίασης των
θέσεων της εκπατρισμένης Κοινότητας των Ελλήνων της Πόλης. Οι δύο προφορικές παρεμβάσεις αφορούσαν: (α) τις
παραβιάσεις των θρησκευτικών ελευθεριών και (β) την ανάγκη της αποκατάστασης και επανορθώσεων των συνεπειών των
διωγμών που έχουν διαπραχθεί από τις διαδοχικές Τουρκικές Κυβερνήσεις μετά από το 1923.
Ιστορικά υπήρξε η πρώτη φορά που το θέμα των μαζικής κλίμακας παραβιάσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά και της
ιδρυτικής πράξης της Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας αυτής της Συνθήκης της Λωζάννης, τέθηκαν στον κορυφαίο αυτό θεσμό του
Ο.Η.Ε.
Τα πλήρη κείμενα των προφορικών παρεμβάσεων σε ελληνική μετάφραση και στην αγγλική γλώσσα μπορούν να
αναγνωστούν από την ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. Ωστόσο εδώ αναφέρουμε τα κύρια σημεία των παρεμβάσεων.
Στην πρώτη παρέμβαση των θρησκευτικών ελευθεριών τονίστηκε αρχικά η κυρίως θρησκευτική ταυτότητα της
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, που οφείλεται στην παράδοση της και το γεγονός ότι είναι πολύ στενά
συνδεδεμένη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο του οποίου η έδρα βρίσκεται στην Πόλη. Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν τα
εκκρεμή ζητήματα όπως: η απαγόρευση της λειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης τα τελευταία 42 χρόνια, η
μη αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η κήρυξη των 17 ιστορικών μονών ως
καταλυμένων (μαζπούτ), η συνεχιζόμενη κατάληψη των τριών Ιερών Ναών και των ακινήτων τους από τους απογόνους του
Ευθύμ Καραχισαρίδη - ο οποίος με την υποστήριξη του τότε κράτους της Τουρκίας κατέλαβε με βία 4 εκκλησίες και τα
ακίνητα τους και άσκησε ανοικτό πόλεμο κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου για πολλές δεκαετίες.
Στην δεύτερη παρέμβαση, που αποτελεί και την κύρια στρατηγική της Οι.Ομ.Κω, τέθηκε το θέμα ότι η Τουρκική πολιτεία
πρέπει να προβεί σε μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας προς τις Ελληνορθόδοξες Κοινότητες της Τουρκίας
(Κωνσταντινουπολιτών, Ιμβρίων και Τενεδίων) που αφορούν τα αντιμειονοτιικά καταπιεστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά
των Κοινοτήτων αυτών. Στο συμπέρασμα της παρέμβασης αναφέρθηκε: «...αναρωτιέται κανείς αν απουσία της
αποκατάστασης και επανορθώσεων, οι θεσμοθετημένες αρχές της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου
καθίστανται κενού περιεχομένου σαν αποτέλεσμα των πράξεων μαζικής παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου
θεωρούνται τετελεσμένα γεγονότα, αν λάβει υπόψη κανείς την μη αντιστρεψιμότητα των σχεδιασμένων παραβιάσεων
από τον θύτη κατά μιας μειονότητας, όπως είναι η περίπτωση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης
που σχεδόν έχει εξαφανιστεί από την πατρώα της γη».

Μετάβαση της αντιπροσωπίας της Οι.Ομ.Κω
στην Κωνσταντινούπολη(20-24/3/2013)
Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους Ν.Ουζούνογλου, Μ.
Τσιτσάκο, Κ. Κοτζαμάνογλου και Δ. Φραντζή, επισκέφθηκε την
Πόλη για επαφές με τους Ομογενειακούς φορείς (Παιδείας,
Εφορίες Κοινοτήτων, Δ.Σ. της Παιδούπολης της ν. Πρώτης) και
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν
και τα μέλη του Δ.Σ. βρισκόμενα στην Πόλη Μ. Μαυρόπουλος και
Σ.Ν. Κίσσας.
Η αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έγινε δεκτή από την
Α.Θ.Π Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο την Παρασκευή
22/3/2013 και παρουσιάστηκαν οι προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω, τα
αποτελέσματα των ενεργειών του Δ.Σ. και ζητήθηκε η ευλογία των
προγραμματιζόμενων ενεργειών του Δ.Σ.
Πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση με το Δ.Σ. του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ)
το απόγευμα της Τετάρτης 20/3/2013. Υπήρξε ουσιαστική αλληλοενημέρωση και συμφωνήθηκαν ενέργειες που πρέπει
να αναληφθούν από κοινού. Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω παρουσιάστηκαν σε λεπτομέρεια οι προτάσεις που έχουν
υποβληθεί προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας και η εξέλιξη των επαφών με τις αρμόδιες αρχές της Τουρκίας. Επίσης
συζητήθηκαν θέματα που άπτονται με την προσχολική εκπαίδευση, την εκκρεμότητα έγκρισης του κανονισμού εκλογών
των Κοινοτήτων. Συμφωνήθηκε τέλος η ανάληψη κοινών δράσεων για τα παραπάνω θέματα.
Η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε συναντήσεις με τις Εφορίες των Κοινοτήτων Μακροχωρίου και Ταταούλων και
εξετάστηκαν θέματα συνεργασίας που άπτονται σε θέματα ενίσχυσης της Ρωμιοσύνης της Πόλης.
Το πρωί του Σαββάτου 23/3 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Δ.Σ. του Κεντρικού Παρθεναγωγείου και αφού
ενημερώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω για το εγχείρημα της ίδρυσης Ρωμαίικου Πανεπιστημίου της Πόλης, οι
εκπρόσωποι της Οι.Ομ.Κω εξέφρασαν το μεγάλο ενδιαφέρον τους για την προσπάθεια αυτή που έχει συνάφεια με
παρεμφερείς προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω που έχει προτείνει προς την Τουρκική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην συνάντηση συμμετείχε και η Πρόεδρος Κεντρικιάδων Αθηνών κα. Όλγα Μαράνου Χάρτμαν.
Πολύ σημαντική υπήρξε η συνάντηση με την εκπαιδευτική Κοινότητα της Πόλης την 21/3/2-13 στην οποία συμμετείχαν
οι τέσσερεις διευθυντές των σχολείων μας, εκπαιδευτικοί από όλες τις
βαθμίδες και
ο σύμβουλος εκπαίδευσης. Στη συνάντηση από πλευράς
της Οι.Ομ.Κω παρουσίασε σε λεπτομέρεια τις διάφορες πρωτοβουλίες ή
προσπάθειες που έχει αναλάβει υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας ενώπιον
των αρμοδίων αρχών της Ελλάδος και Τουρκίας αλλά και το υποστηρικτικό
έργο της κατάρτισης διδακτικών βιβλίων για τα σχολεία της Ομογένειας.
Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παιδείας
που αποτελεί μόνιμο αίτημα της Οι.Ομ.Κω. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε
την ίδια μέρα συνεδρίαση με τα μέλη του Δ.Σ. της Παιδούπολης της ν.
Πρώτης με την οποία συνεργάζεται το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω τα τελευταία τρία
χρόνια υπό την εποπτεία ου Οικουμενικού Πατριαρχείου που η
Παιδούπολη αποτελεί θεσμό εδώ και περίπου 50 χρόνια. Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας επίσης συναντήθηκε με το
προσωπικό του Παιδικού Σταθμού της Κοινότητας Σταυροδορμίου με το οποίο συνεργάζεται η Οι.Ομ.Κω από το 2007 . Τα
μέλη της Οι.Ομ.Κω διαπίστωσαν την πολύ σημαντική πρόοδο του παιδικού σταθμού στο οποίο προσέρχονται 35 παιδιά
της Ομογένειας.
Τέλος πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με πολλούς δημοσιογράφους της Τουρκίας για ενημέρωση του κοινού για τους
λόγους που η Οι.Ομ.Κω απαιτεί από την Τουρκική Κυβέρνηση αποκατάσταση και θεραπεία των αδικιών που έχουν
διαπραχθεί κατά της Ρωμαϊκής Κοινότητας της Πόλης. Στα πλαίσια αυτά οι Ν.Ουζούνογλου και Μ. Μαυρόπολος
συμμετείχαν σε 45 λεπτή τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι IMC-TV στην οποία παρουσιάστηκαν το ιστορικό των διωγμών
που έχουν υποστεί οι μη-Μουσουλμανικές Κοινότητες στην Τουρκία και τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς την
Κυβέρνηση της Τουρκίας. Η εκπομπή είναι προσβάσιμη στον ιστότοπο: http://www.dailymotion.com/video/
xygx50_mercek-alti-22-mart-2013-gayrimuslimler-geri-donecek-mi_news?search_algo=2#.UVGsdRwj1xI

Πρόσκληση στην Εκδήλωση
Συμπλήρωσης του Κύκλου Σεμιναρίων
Η Ιστορία και ο Πολιτισμός των Ρωμιών της Πόλης» και
Βράβευση του Καθ. Τζενγκίζ Ακτάρ
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Δευτέρα 22 Απριλίου 2013, ώρα 18.00.
Πρόγραμμα της Εκδήλωσης:
Χαιρετισμός εκ μέρους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
καθ. Νίκο Ουζούνογλου.
Βράβευση του Καθ. Τζενγκίζ Ακτάρ του Πανεπιστημίου Μπαχτσέσεχιρ για την υπεράσπιση των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και της Ελληνικής Κοινότητας στην Τουρκία.
Κεντρική Ομιλία του τιμώμενου με θέμα: «Η Ειρήνη μεταξύ των Κούρδων - Τούρκων μπορεί να έχει και άλλες
αντανακλάσεις;»
Απονομή των Πιστοποιητικών στις/ους παρακολουθήσαντες τον κύκλο Σεμιναρίων «Η Ιστορία και ο
Πολιτισμός του Ρωμιών της Πόλης».
Ρεσιτάλ πιάνου από τον κ. Δημήτρη Χαρλαύτη, διδάσκοντα του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Προβολή ταινίας βωβού κινηματογράφου με συνοδεία ζωντανής μουσικής
πιάνου.
Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα
www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr.

Συνάντηση αντιπροσωπίας της Οι.Ομ.Κω με
τον εκπρόσωπο της Γερμανικής Διπλωματικής
Αρχής
Μετά από την ανακοίνωση της επίσκεψης της
Καγκελαρίου της Γερμανίας στην Τουρκία για
συζήτηση και θεμάτων που αφορούν τις μημουσουλμανικές μειονότητες, το Δ.Σ. έστειλε
επιστολή προς την Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας κα. Α. Μέρκελ και τον Πρέσβη της Γερμανίας στην Αθήνα κ. Βόλφανγκ
Ντόλντ, παρουσιάζοντας την ιστορία και την
σημερινή κατάσταση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης,. Συνέπεια των ενεργειών
αυτών ήταν να πραγματοποιηθεί συνάντηση
ενημέρωσης με τον αρμόδιο Πρόξενο της Γερμανικής Πρεσβείας κ. Φ. Ράστατ. Στη συνάντηση αυτή αφού παρουσιάστηκε όλη η τραγική
πορεία του Ελληνισμού της Πόλης τον 20ο αιώνα αναλύθηκαν οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από πλευράς της Οι.Ομ.Κω προς την
Τουρκική Κυβέρνηση βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Τα ανακύψαντα ζητήματα κατηγοριοποιούνται στα εξής:
α) ΙΚΑ- Μη ανανέωση βιβλιαρίων υγείας των γονέων ή παιδιών άνω των 25 ετών (ακόμα και σε περίπτωση αναπηρίας
άνω των 67%) ως προστατευόμενων μελών που δεν έχουν
την Ελληνική ιθαγένεια παρόλο που είναι Ελληνικής εθνικότητας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι συμπολίτες μας να ενημερώσουν για τις
περιπτώσεις της κατηγορίας αυτής την Οι.Ομ.Κω (τηλ.210
7722292 τις εργάσιμες ώρες ή με email: nnap@otenet.gr ).
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια εκτίμηση του αριθμού
των περιπτώσεων για την επιτυχή έκβαση των ενεργειών
που γίνονται από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
β) ΟΓΑ: Έχει γίνει ξανά απογραφή των δικαιούχων επιδομάτων (η προηγούμενη είχε γίνει στα μέσα του 2012). Στην σχετική εγκύκλιο αναφέρεται ότι θα διακοπούν οι συντάξεις αν
κάποιος δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη από το εξωτερικό
(Τουρκία) ανεξαρτήτου ποσού. Έχουν γίνει ενέργειες σε διακομματικό επίπεδο να ψηφιστεί τροπολογία από την ΒτΕ για
την επίλυση του ζητήματος μαζί με τους Έλληνες της Β. Ηπείρου και τους Ελληνοποντίους από την Ρωσία.
γ) ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Μας έχουν αναφερθεί μερικές
διακοπές χορήγησης επιδομάτων Πρόνοιας αναπήρων για
διάφορους λόγους (π.χ. μη έγκαιρη απογραφή, μη Ελληνική
ιθαγένεια). Παρακαλούμε την ενημέρωση της Οι.Ομ.Κω επίσης.
Για τα ανωτέρω θέματα υπάρχει επικοινωνία με τους Συλλόγους Ιμβρίων και Τενεδίων (ίδια περίπτωση με Κωνσταντινουπολίτες)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ερασιτεχνικός Μαθητικός / Φοιτητικός Διαγωνισμός

«Λόγια και Χρώματα της Πόλης»
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών σε συνέχεια της υποβολής των συμμετοχών, για τον
Μαθητικό/Φοιτητικό Διαγωνισμό «Λόγια και Χρώματα της Πόλης» και μετά από την αξιολόγηση των έργων από
τις αρμόδιες επιτροπές στις τρεις κατηγορίες του διαγωνισμού, Εικαστικά, Λογοτεχνία, Φωτογραφία, ανακοινώνει ότι η έκθεση και βράβευση των έργων που συμμετείχαν θα λάβει χώρα στο
Πνευματικό κέντρο Κωνσταντινουπολιτών*
το Σάββατο 20 Απριλίου (12.00 - 17.00 μ.μ) και την Κυριακή 21 Απριλίου (10.00 π.μ. - 17.00 μ.μ.).
Τα εγκαίνια και οι τιμητικές διακρίσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 12.00 μ.μ.
*Δημητρίου Σούτσου 46, Αθήνα (Στάση Μετρό Αμπελόκηποι).
560η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ




Προκαταρτικό 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 Εκδήλωση Μνήμης στον Ανδριάντα
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στο Παλαιό Φάληρο,
Συνεδριακές Εκδηλώσεις στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Ημερίδα για την «Το Μέλλον της Κοινής Δράσης των Κωνσταντινουπολιτών», απόγ. της Παρασκευής 24/5
Συνέδριο : «Η Καθημερινή Ζωή στην Κωνσταντινούπολη Σήμερα» σε συνεργασία με την Εταιρία Μελέτης
της καθ’ ημάς Ανατολής., 25 & 26 Μαϊου 2013.

Ανακοινώσεις του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω
Πρόσκληση για Εθελοντική Εργασία στα Πλαίσια της Απογραφής των Εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών
(29/3/2013)
Για την επιτάχυνση της Απογραφής, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει εγκριθεί η διενέργεια της από την
αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρακαλούνται όσοι εθελοντές θέλουν να
συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή να επικοινωνήσουν αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
nnap@otenet.gr . Η εθελοντική εργασία, η οποία θα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω,
αφορά την διενέργεια της απογραφής σε άμεση επικοινωνία με Κωνσταντινουπολίτες που θέλουν να
απογραφούν.
Ανακοίνωση Έναρξης Προγράμματος Υποστήριξης της Νέας Γενιάς Κωνσταντινουπολιτών για την
Επαγγελματική τους Σταδιοδρομία
(30/3/2013)
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω πρόσφατα έχει αποφασίσει την έναρξη προγράμματος υποστήριξης προς τα μέλη της νέας
γενιάς των Κωνσταντινουπολιτών για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Στην παρούσα πιλοτική φάση του
προγράμματος παρακαλούνται οι νέες και νέοι που αναζητούν εργασία και κατάγονται από την Πόλη ή έχουν
σχέση με την Πόλη, να επικοινωνήσουν διαμέσου της ιστοσελίδας της Οι.Ομ.Κω www.conpolis.eu αναφέροντας
το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα. Ενδεικτικά αναφέρεται το όριο ηλικίας 20-35 ετών.

