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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Συναντήσεις της Αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στην Κωνσταντινούπολη
Η αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. μετέβη στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 23-25 Μάϊου 2017 και πραγματοποίησε
τις εξής δραστηριότητες:

Έγινε δεκτή από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο (24/5) αφού συμμετείχε στην θεία λειτουργία
στον Άγιο Γεώργιο Αντιφωνήτη στην εορτή Απόδοσης του Πάσχα στην οποία χοροστάτησε ο Παναγιώτατος. Ο Οικουμενικός
Πατριάρχης στο τέλος της θείας λειτουργίας καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. εξήρε το έργο της για την υποστήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ομογένειας. Κατά την συνάντηση τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημέρωσαν
τον Παναγιώτατο για όλες τις ενέργειες του Δ.Σ. και τις εξελίξεις στα
θέματα της εκπατρισμένης Κοινότητας, τις υποστηρικτικές ενέργειες
της Οι.Ομ.Κω. στα θέματα Ομογενειακής Παιδείας, Ευαγών Ιδρυμάτων και των Πορισμάτων που προέκυψαν στην Ημερίδα της
29.04.2017 με έμφαση την επανίδρυση υπό την εποπτεία του Οικουμενικού Θρόνου Συντονιστικής Επιτροπής Ευαγών Ιδρυμάτων που
αποτελεί επιτακτική ανάγκη των καιρών.

Έγινε δεκτή από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος Εξοχότατο κ.
Ευάγγελο Σέκερη μαζί με την Πρόξενο κα. Δανάη Βασιλάκη. Κατά
την συνάντηση υπήρξε λεπτομερής ενημέρωση από πλευράς της
Οι.Ομ.Κω. και εξετάστηκαν οι παράμετροι των προτεινόμενων λύσεων στα θέματα παιδείας, ευαγών ιδρυμάτων, προστασίας και ανάκτησης ιδιωτικών περιουσιών. Σε όλα τα θέματα διαπιστώθηκε κοινή αντίληψη και διά το τι πρέπει να γίνει.

Στην διάρκεια των τριών ημερών η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε τις ακόλουθες συναντήσεις εργασίας:
- Συμμετοχή στην συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Παιδείας υπό την προεδρία του π. Δοσίθεου Αναγνωστόπουλου.
- Συνάντηση με τον Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολο με τον οποίο εξετάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ευαγή Ιδρύματα της Ομογένειας.
- Συνάντηση με τον Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιμο με τον οποίο
συζητήθηκαν οι πιθανοί τρόποι που μπορεί να συμβάλει η Οι.Ομ.Κω.
στο αναζωογονητικό έργο που πραγματοποιείται την τελευταία περίοδο
στις Κοινότητες της εντειχισμένης Πόλης που είναι στα παράλια της Προποντίδος (Κοντοσκάλι, Βλάγκα, Ψωμαθειά, Επταπύργιο).
- Συνάντηση με τον κ. Γεώργιο Παπαλιάρη, Πρόεδρο της Μεγαλωνύμου
Κοινότητας Σταυροδρομίου και του Μεγάλου Ρεύματος. Συζητήθηκαν
γενικότερα θέματα της συμβολής της Οι.Ομ.Κω. στην βέλτιστη αξιοποίηση υπέρ της Ομογένειας των Ευαγών Ιδρυμάτων.
Συμμετοχή στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΥΡΚΙ

- Συνάντηση με τους κ. Αναστάσιο Χονδρόπουλο και Γεώργιο Χονδρόπουλο Προέδρους αντίστοιχα των Κοινοτήτων Κοντοσκαλίου και Βλάγκας. Κατά την συνάντηση εξετάστηκαν οι δυνατότητες συμβολής της Οι.Ομ.Κω. με εθελοντές στο έργο των Κοινοτήτων και συνεργασία σε πολλά θέματα υπέρ της Ομογένειας.
- Συμμετοχή στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΥΡΚΙ (Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων) κατά την οποία
δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη της Οι.Ομ.Κω. να παρουσιάσουν την πρόταση τους να ιδρυθεί και να λειτουργήσει η Συντονιστική Επιτροπή των Ευαγών Ιδρυμάτων υπό την εποπτεία του Οικουμενικού Θρόνου.
- Συνάντηση με τον κ. Παντελή Λάκη Βίγκα, πρόεδρο της Κοινότητας Νεοχωρίου και για πολλά χρόνια εκπρόσωπο των μηΜουσουλμανικών Ιδρυμάτων στην Γεν. Διεύθυνση Βακουφίων. Το αντικείμενο της συζήτησης επικεντρώθηκε στα δύο ζωτικά
ζητήματα: (α) Δημογραφικό και (β) Διαχείριση των Ευαγών Ιδρυμάτων που εξετάστηκαν σε λεπτομέρεια.
- Συνάντηση με μέλη του Δ.Σ. της Κοινότητας Ταταούλων υπό την Προεδρία του κ. Δημητρίου Ζώτου στην Σχολή Αγ. Δημητρίου
Ταταούλων. Εξετάστηκαν τα θέματα της Ομογενειακής Παιδείας, οι συνέπειες της ενδεχόμενης εφαρμογής στα σχολεία της
Ομογένειας της πρότασης «σχολείο και βαθμίδα» για την οποία οι θέσεις της Οι.Ομ.Κω. είναι συγκεκριμένες και τα προβλήματα
της διαχείρισης των Ευαγών Ιδρυμάτων που είναι δύσκολα και σύνθετα όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση της ιστορικής

Κοινότητας Ταταούλων.
- Συνάντηση με την διοίκηση του ιδρύματος Ανταλλαγέντων Λωζάνης (Lozan Mübadilleri Vakfı) με τον οποίο συνεργάζεται η
Οι.Ομ.Κω. Για την υποβολή στην οριστική της μορφή η πρόταση Προγράμματος που οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και την Κυβέρνηση της Τουρκίας.


Η Αντιπροσωπεία την Πέμπτη 25/5 μετέβη στην νήσο Χάλκη και πραγματοποίησε τις εξής συναντήσεις:

- Στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφόρο, Ηγούμενο της
μοναστικής αδελφότητος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος και έγινε ευρύτερη συζήτηση για τις δραστηριότητες στην Σχολή που
καλύπτουν πολλά θέματα όπως τις εργασίες στην Βιβλιοθήκη, τις επιμορφωτικές δραστηριότητες, την λειτουργία της Μονής
Αγίας Τριάδος, εργασίες που αφορούν την βοτανική, μελισσουργία, δασολογία και κτηνοτροφία. Συμφωνήθηκε η Οι.Ομ.Κω. να
κινητοποίησει το εθελοντικό της δυναμικό και να αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών που θα μεταβούν για πρακτική άσκηση στην
Ι.Θ.Σ. της Χάλκης.
- Συνάντηση με την Γεν. Γραμματέα της Κοινότητας Χάλκης κα. Καίτη Πρόκου με την οποία εξετάστηκαν τα θέματα που μπορεί

να συμβάλει η Οι.Ομ.Κω. στις ανάγκες της Κοινότητας σε θέματα αποτύπωσης κτιρίων και διάσωσης αρχείων.
Ήδη το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στην συνεδρίαση της 6/6/2017 εξέτασε τα πορίσματα που έχουν προκύψει από τις παραπάνω συναντήσεις και λήφθηκαν αποφάσεις για την υλοποίηση των αναγκών που διαπιστώθηκαν και είναι εναρμονισμένες με τους στρατηγικούς στόχους της Οι.Ομ.Κω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. προσκαλεί να δηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση όσες και όσους ενδιαφέρονται
να προσφέρουν δωρεάν εθελοντική εργασία σε Κοινότητες και Ιδρύματα της Πόλης υπό τους εξής όρους:
Θα εξασφαλιστεί η δωρεάν στέγαση των εθελοντριών/ων αλλά οι ίδιοι θα αναλάβουν την διατροφή τους εαν
αυτό δεν παρέχεται από το ίδρυμα όπου θα προσφέρουν εργασία.
Τα έξοδα μετάβασης τους θα αναλάβουν οι ίδιοι.
Η Οι.Ομ.Κω. θα καλύψει τα έξοδα ασφάλισης τους κατά το ταξίδι και την διαμονή τους.
Η διάρκεια της παραμονής για προσφορά εθελοντικής εργασίας θα είναι κατ’ ελάχιστον 3 εβδομάδες.
Η εθελοντική εργασία θα προσφέρεται χωρίς καμία παρέμβαση στο έργο των διοικήσεων των ιδρυμάτωνκοινοτήτων της Ομογένειας.
Ενδεικτικές εθελοντικές εργασίες για τις οποίες υπάρχει ανάγκη την περίοδο αυτή είναι:
Γενικότερη αρωγή και περιποίηση στους Ιερούς Ναούς και ειδικότερα της περιοχής των Κοινοτήτων Υψωμαθείων, Επταπυργίου, Κοντοσκαλίου και Βλάγκας.

Εργασίες Διαφόρων Κλάδων Μηχανικών για σύνταξη μελετών, αποτυπώσεων κτιρίων κτλ.
Τακτοποίηση - ψηφιοποίηση αρχείων και καταλογογράφηση βιβλιοθηκών. Οι άμεσες ανάγκες είναι για την
Κοινότητα της Χάλκης και της Ι.Θ. Σχολής της Χάλκης.
Συντροφικότητα και συμπαράσταση σε μέλη της τρίτης ηλικίας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν της αίτηση τους, μέχρι την 22/6/2017 στέλνοντας e-mail στη
διεύθυνση: nnap@otenet.gr με σύντομο βιογραφικό τους και το αντικείμενο της εθελοντικής εργασίας την οποία
επιθυμούν να προσφέρουν.
Η συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις και εργασίες προϋποθέτει σχετική εξειδίκευση και γνώση του αντικειμένου κατά περίπτωση, και η επιλογή των εθελοντών που θα συμμετάσχουν θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των από
ειδική επιτροπή του ΔΣ της Οι.Ομ.Κω.
Οι προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος θα επαναλαμβάνονται περιοδικά ανά δύο μήνες.
Μεγαλώνυμος Κοινότης Σταυροδρομίου

Βαρυσήμαντη Προσφώνηση του Προέδρου της Εφοροεπιτροπής κυρίου Γεωργίου Παπαλιάρη
Επί τη ευκαιρία της εορτής του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου
Πέρα, 5 Ιουνίου 2017
Παναγιώτατε Δέσποτα, Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Εξοχότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος, Φίλοι Συμπολίτες,
Αγαπητοί Προσκυνητές
Έχουμε και φέτος τη χαρά και την τιμή να γιορτάζουμε την μεγάλη σημερινή εορτή της Εκκλησίας, την εορτή της Αγίας Τριάδος, με εσάς Παναγιώτατε, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον εκφραστή της ενότητας όλων των Ορθοδόξων, εσάς τον
Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, τον δικό μας Επίσκοπο. Συγκεντρωθήκαμε και πάλι εδώ, στον περίλαμπρο αυτό ναό που
έχτισε η κοινότητά μας στα τέλη του περασμένου αιώνα, σε μία περίοδο λαμπρή για τη Ρωμιοσύνη, ναό που λαμπρύνει την
κεντρικότερη πλατεία της πόλης μας, του Ταξιμιού, και κτίσμα που αποτελεί σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής για την Ρωμιοσύνη αλλά και για την ιστορία της χώρας μας γενικότερα.Η σημερινή μέρα είναι μια σπουδαία μέρα, τόσο για τη ελληνορθόδοξη
κοινότητα της Πόλης, όσο και για ολόκληρη την Ορθόδοξο Χριστιανική Εκκλησία.

Αυτή την γιορτινή μέρα, θα μιλήσουμε συνοπτικά και δημόσια, όπως κάνουμε πάντα σε
τέτοιες περιπτώσεις, για το έργο της Εφοροεπιτροπής μας κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, έργο το οποίο θέλουμε να κάνουμε γνωστό, σε εσάς Παναγιώτατε, αλλά και σε
όλους τους ομογενείς συμπολίτες μας που μας εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους την διοίκηση και την διαχείριση της κληρονομίας της ιστορικής κοινότητας Σταυροδρομίου.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος βάλαμε τα δυνατά μας, οι συνεργάτες μου στην επιτροπή και ο ομιλών για να φέρουμε εις
πέρας του υψηλούς μας στόχους και να γίνουν αντάξιοι διαχειριστές την κληρονομιάς που μας εμπιστεύτηκε οι συμπολίτες μας
με την ψήφο τους και η ιστορία. Με τη βοήθεια του Θεού, τις ευλογίες του Πατριάρχη μας, την καλή συνεργασία με τον
εποπτη κοινοτητός μας τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ. Γερμανό και με τη συνεργασία όλων των μελών της
Εφοροεπιτροπής, κατορθώσαμε να επιτύχουμε πολλούς από αυτούς τους στόχους.
Δράσεις για την Παιδεία
Η κοινότητά μας για άλλη μία χρονιά έδωσε το μεγαλύτερο βάρος των προσπαθειών της στην ενίσχυση και την ανάπτυξη της
ομογενειακής παιδείας. Είναι περιττό να τονίσω για άλλη μια φορά πως επενδύοντας στην παιδεία, επενδύουμε στο μέλλον
της Ομογένειας.
Έτσι το Σταυροδρόμι συνέχισε και φέτος να ενισχύσει αποφασιστικά οικονομικά το σχολείο της Κοινότητάς μας, το ιστορικό
Ζωγράφειο, αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος των λειτουργικών του εξόδων, αλλά και έκτακτες δαπάνεςπου κατά καιρούς
προκύπτουν. Θέλω και δημόσια να συγχαρώ τον Διευθυντή του σχολείου μας, τον κ. Γιάννη Δεμιρτζίογλου για την άψογη συνεργασία με την κοινότητα.
Φέτος έγινε ευρεία συζήτηση σχετικά με την ανάγκη ή μη αλλαγών στο σύστημα της ομογενειακής παιδείας στα σχολεία μας.
Ως κοινότητα θεωρούμε πως υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για να βελτιώσουμε την παρεχόμενη παιδεία στα σχολεία μας,

πριν προχωρήσουμε σε αλλαγές στο υπάρχον σύστημα, οι οποίες μπορεί να μην είναι αντιστρέψιμες. Εμείς συζητήσαμε με τον
διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο της Κοινότητάς μας, στο Ζωγράφειο, αναζητήσαμε από κοινού τρόπους για να
βελτιωθούν οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και καλυφθούν οι ελλείψεις που εντοπίζονται. Παράλληλα η διεύθυνση
του σχολείου μας ανέλαβε να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές για να φέρει τις προτάσεις για την βελτίωση
της παρεχόμενης παιδείας στο σχολείο.
Αναζητούμε επίσης τρόπους για να προσεγγίσουμε τους γονείς από οικογένειες ομογενών που στέλνουν τα παιδιά τους σε μη
ομογενειακά σχολεία ή κολλέγια. Θα προσπαθήσουμε να τους πείσουμε να επιστρέψουν στα σχολεία μας και να σταματήσει η
διαρροή, και βεβαίως σοβαρό κίνητρο προς την κατεύθυνση αυτή είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης
Συνεχίσαμε να προσφέρουμε υποτροφίες στους ομογενείς φοιτητές, όχι όμως μόνοι μας ως κοινότητα Σταυροδρομίου σε κάποιους συγκεκριμένους φοιτητές, αλλά σε συνεργασία με άλλες κοινότητες μας. (Κάτι ανάλογο βεβαίως συμβαίνει και με την
βοήθεια προς τους εμπερίστατους αδελφούς μας που λαμβάνουν μια βοήθεια από εμάς το Πάσχα. Στο σημείο αυτό οφείλω να
επισημάνω το γνωστό πρόβλημα, ότι δηλαδή υπάρχουν οι γνωστές και μη εξαιρετέες Κοινότητες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια που δεν συμμετέχουν καθόλου στις δράσεις αυτές, αλλά και κάποιες άλλες που, παρά το μεγάλο περίσσευμα στο ταμίο

του, είναι φειδωλές στην συμμετοχή του. Οφείλω πάντως να εξάρω την μεγάλη συμβολή της Κοινότητας Χαλκηδόνας που συνεισέφερε στο κοινό ταμείο των υποτροφιών με 43.000 λίρες. Ελπίζουμε και άλλες κοινότητες να ακολουθήσουν του χρόνου το
λαμπρό αυτό παράδειγμα.
Να αναφέρω τώρα την τρέχουσα κατάσταση με τις εργασίες σε ακίνητα της Κοινότητας
α) Οικοδομή στην περιοχή Ντολάπντερε. (Πολυκατοικία Χουζούρ): Η ανέγερση προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Σημειώνεται
πως η κατασκευή της οικοδομής γίνεται με ίδιους πόρους της Κοινότητάς μας και όχι με αντιπαροχή. Στο σημείο αυτό οφείλω
όμως να αναφερθώ στην πολύτιμη συνεργασία των δύο γειτονικώ μας Κοινοτήτων, Αγίου Δημητρίου Ταταούλων και Ευαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούολων. Χωρίς την δική τους συμβολή, μέσω της αγοράς διαμερισμάτων στην πολυκατοικία, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με την ίδια ταχύτητα. Αναμένουμε επίσης να αγοράσει ένα διαμέρισμα ή ένα μαγαζί και η Κοινότητα Μακροχωρίου.
Επειδή δεν είναι δυνατόν σε όλου τους εκκλησιαζομένους σήμερα να δουν την πολυκατοικία, έχουμε εδώ φέρει για να σας
δείξουμε την μακέτα της.Η παράδοση των κλειδιών της πολυκατοικίας αναμένουμε, συν Θεώ, να γίνει στις 21 Νοεμβρίου, στην
πανύγηρη της Παναγίας μας.
Με με την περίπτωση της πολυκατοικίας Χουζούρ βλέπουμε για μια φορά ακόμα πως όταν υπάρχει καλή διάθεση και συνεργασία μεταξύ μας επωφελείται ολόκληρη η κοινότητα. Όταν το έργο αυτό τελειώσει, θα είναι στο σύνολό του στην πλήρη κυριότητα της Ομογένειας.
β) Κελιά στον αυλόγυρο του Ιερού Ναού των Εισοδίων της Παναγίας: Όλες οι απαιτούμενες άδειες για την επισκευή των κελιών είναι στα χέρια μας και τα έργα μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν υπάρχει διαθέσιμο
χρημαστικό ποσό για την αναστήλωση- ανακατασκευή των κελιών. Αναζητούμε χρηματοδότηση, αλλά όπως φαίνεται το έργο
θα περιμένει για λίγο ακόμα. Ωστόσο είναι επιθυμία μας να ζωντανέψει και πάλι αυτός ο χώρος στην καρδιά του Πέρα και θα
προσπαθήσουμε να το επιτύχουμε το συντομότερο δυνατόν.
γ) Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Νεκροταφείο Σισλί: Τα έργα συντήρησης του ναού έχουν προχωρήσει, όμως αν και έχει
τελειώσει περίπου το 80%, προχωράμε με αργούς ρυθμούς πλέον, λόγω ανεπάρκειας των πιστώσεων.
δ) Οικοδομή στο Ελμάνταγ: Πρόκειται για ένα νέο έργο της Κοινότητάς μας σε μια περιοχή που αναμένεται να αποκτήσει μεγάλη αξία. Πρόκειται για μια μικρή, αλλά πολύτιμη οικοδομή με 4 διαμερίσματα και ένα κατάστημα. Θα προσπαθήσουμε να την
χρηματοδοτήσουμε με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της πολυκατοικίας Χουζούρ. Σε 10 μέρες πάντω περιμένουμε να έχουμε στα
χέρια μας τις άδειες ανέγερσης
ε) Το σχολείο της οδού Νανέ: Και εδώ παίρνουμε σε 10-15 ημέρες τις άδειες ανακατασκευής. Ωστόσο το έργο θα παγώσει για
ένα διάστημα λόγω των χρηματοδοτικών δυσκολιών που έχουμε. Ασφαλώς θα τελειώσουμε την συντήρηση της πρόσοψης, καθώς υπάρχει πάντα ο φόβος για την αποκώλυση κάποιας πέτρας
στ) Το σχολείο Αυναλίτσεσμε: Μετά την παραλαβή του σχολείου από τον ενοικιαστή, ξεκινήσαμε αργά, αλλά σταθερά τις εργασίες ανακασκευής και συντήρησης. Ο χώρος θα μετατραπεί και αυτός σε ξενώνες θα καλύψει πολλές ανάγκες και θα είναι το
καύχημά μας, όπως και οι ξενώνες του Αγίου Κωνσταντίνου.



Πωλήσεις και μακροχρόνιες ενοικιάσεις ακινήτων
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια φαινόμενα πωλήσεων και μακροχρόνιων μισθώσεων ακινήτων
από ορισμένες κοινότητες. Εμείς από εσάς Παναγιώτατε, και από τους προκατόχους μας που μας κληροδότησαν μια σεβαστή
περιουσία, μάθαμε να την μην πουλάμε, αλλά να την αξιοποιούμε και να την αυγατίζουμε. Αυτή είναι η δική σας επιθυμία,
αυτή είναι η επιθυμία της Ομογένειας και αυτό είναι το χρέος μας έναντι των πατέρων μας και των παιδιών μας
Τελευταία λοιπόν, παρουσιάζεται το φαινόμενο κοινότητες να πωλούν ακίνητα, αλλά και να τα νοικίαζουν για μακρό
χρόνο τα ακίνητα με (30, 40, 50 χρόνια) με όρους που φρονώ πως δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ομογένειας. Η μακρόχρονη μίσθωση δεν διαφέρει και πολύ από την πώληση. Ο επενδυτής παίρνει ένα ακίνητο και την επικαρπία του χωρίς να
δίνει χρήματα, μπορεί να επενδύσει και να κερδίσει σε βάθος χρόνου με τον προγραμματισμό που θα κάνει, ενώ το ακίνητο
παραδίδεται μετά από χρόνια σε κατάσταση στην οποία δεν θα μπορεί πλέον να ωφεληθεί η ομογένεια. Το δε τίμημα της
ενοικίασης είναι συνήθως μικρότερο από αυτό που θα μπορούσε να λάβει η κοινότητα αν το επισκεύαζε και το ενοικίαζε η
ίδια σε κανονικές μισθώσεις.
Επίσης θέμα υπάρχει και με τις πωλήσεις. Μιλάμε για διαφάνεια στις αποφάσεις μας και μάλιστα στα ευαίσθητα οικονομιά
ζητήματα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν κοινότητες που πωλούν ακίνητα, χωρίς να ρωτούν κανένα μόνο με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, τη στιγμή μάλιστα που ξέρουμε τα προβλήματα που έχουμε στην σύνθεση πολλών Διοικητικών Συμβουλίων. Ένας απο τους λόγους που ιδρύθηκε ο ΣΥΡΚΙ ήταν υποτίθεται και αυτός. Να συμβουλεύει και να συντονίζει σε τέτοιες ενέργειες. Ωστόσο, αν και οι κοινότητες αυτές είναι μέλη του ΣΥΡΚΙ και καταβάλουν κανονικά την συνδρομή τους , αποφασίζουν για τα σημαντικότερα ζητήματα, που είναι οι πωλήσεις, χωρίς να ανακοινώνουν ή να συζητούν τίποτε. Ποια η διαφορά από γνωστες Κοινότητες που όλοι μας κατακρίνουμε γιατί δεν συνεργάζονται μαζί μας και δεν συμμετέχουμς σε κοινές
δράσεις, εντός ή εκτός του ΣΥΡΚΙ. Πότε επιτέλους θα καταλάβουμε πως οι Κοινότητες που διοικούμε και οι περιουσία τους
που διαχειριζόμαστε δεν είναι « το μαγαζάκι του μπαμπά μας» που το κληρομήσαμε μόνοι μας και το κάνουμε ό,τι θέλουμε,
αλλά αποτελούν κομμάτι της κοινής κληρονομίας όλοκληρης της ομογένειας και δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε, ο καθένας από εμάς, σαν μικροϊδιοκτήτες, αυτής της τεράστιας περιουσίας, που πέρα από υλικό έχει και ηθικό βάρος.
Το ζήτημα του Μπαλουκλί
Θα ήθελα να κάνω γνωστό πως την περιασμένη εβδομάδα έγινε συνάντηση επιτρόπων από αρκετές κοινότητες όπου συζητήταμε, μεταξύ των άλλων, τις τελευταίες εξελίξεις στο Μπαλουκλί. Αναφέρομαι στο μεγάλο έλλειμα που παρουσίασε η μείζων
αυτή Κοινότητα, όπως αυτό φαίνεται στον ισολογισμό που πρόσφατα δημοσιεύθηκε. Με μεγάλη χαρά θέλω να σας ανακοινώσω ότι όλες οι κοινότητες που συμμετείχαν στην συνάντηση έδειξαν προθυμία ενωθούμε για να βοηθήσουμε από κοινού
το Μπαλουκλί οικονομικά αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Θέλω κλείνοντας στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στην Εφοροεπιτροπή μας και όλους τους εργαζομένους της κοινότητάς μας για το έργο τους για το κοινό καλό όλων μας.
Ιδιαίτερες είναι οι ευχαριστίες μας προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ. Γερμανό, Αρχιερατικό Προϊστάμενο της Κοινότητος Σταυροδρομίου, για την συμπάρασταση, τη συμβολή και τη συμβουλή που πατρικώς παρέχει στα μέλη της Εφοροεπιτροπής στην εξάσκηση των καθηκόντων τους προς την ιστορική αυτή Κοινότητα.
Τέλος, θα ήθελα να σας τονίσω το πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη που δείχνεστε όλοι εσείς στα πρόσωπά μας. Να είστε
σίγουροι, ότι θα εργαστούμε με το ίδιο σθένος και στο μέλλον, ώστε να πάμε την Κοινότητα Σταυροδρομίου ειδικά και την
ομογένεια γενικά, ακόμα πιο μπροστά.
Εύχομαι σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά Χρόνια Πολλά!
Ἐτη σας πολλά Παναγιώτατε Δέσποτα!

Ευχαριστίες
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εκφράζει τις ολόθερμες ευχαριστίες του προς το Πρόγραμμα «Όλοι Μαζί
Μπορούμε» διά την μία ακόμη γενναιόδωρη δωρεά είδων τροφής μακράς διάρκειας προς το
Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» της Οι.Ομ.Κω. Οι δωρηθείσες τροφές
ήδη διανέμονται στα σπίτια των υποστηριζόμενων συμπολιτών μας. Επίσης θερμές ευχαριστίες
απευθύνονται προς τον συμπολίτη δημοσιογράφο κ. Άρη Πορτοσάλτε για το συνεχές ενδιαφέρον και ανταπόκριση του στις ανάγκες των Κωνσταντινουπολιτων.
www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr.

Εκδηλώσεις Μνήμης της 564ης Επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης
Πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της Άλωσης της Βασιλίδας των πόλεων την 29
Μαΐου 1453.
Την Κυριακή 28/5/2017 πραγματοποιήθηκε Αρχιερατικό Μνημόσυνο υπέρ του Ήρωα Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου Δραγάζη και των γενναίων υπερασπιστών της Πόλης, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών Χοροστάτησε ο Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος εκπρόσωπος της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου. Το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε μετά από πολλά χρόνια στην Μητρόπολη Αθηνών λόγω των επισκευαστικών εργασιών συνέπεια
του σεισμού του 1999. Ο Ναός ήταν πλήρης από Κωνσταντινουπολίτες και
μη.
Στον λόγο που εκφώνησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Καθ. Νικόλαος
Ουζούνογλου ανέφερε τα εξής:
«Μνημονεύουμε σήμερα των Ήρωα Αυτοκράτορα Κων/νο Παλαιολόγο και
τους ηρωικούς υπερασπιστές της Βασιλίδας των πόλεων που στάθηκαν πιστοί στην παράδοση του Γένους χωρίς να υποκύψουν στις κατά πολύ ανώτερες επιτιθέμενες δυνάμεις. Στην κορυφαία αυτή στιγμή του Γένους αποδείχθηκε η σημασία του Ηγέτη Αυτοκράτορα. Είναι δε σημάδι των καιρών ότι
μερικοί δήθεν ιστορικοί εντός της Ελλάδος αμφισβητούν την ηρωική στάση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου—ενώ αντίθετα σε
πολλές περιστάσεις οι διάδοχοι του πορθητή Μεχμέτ Β’ έχουν αναγνωρίσει
την αλήθεια της ηρωικής στάσης του Αυτοκράτορα.
Ωστόσο η ανάμνηση των συμφορών μόνο με μνημόσυνα είναι μια άχρηστη
πράξη αν δεν συνεπάγεται την άντληση μαθημάτων για βελτίωση του κακού
εαυτού μας. Και μάλιστα είναι επιζήμια διότι από μόνη της οδηγεί στην ηττοπάθεια. Είναι μέγιστη ανάγκη, ιδιαίτερα σήμερα, να υπερβούμε τις αδυναμίες
μας και πρέπει επιτέλους να θέσουμε σε πολύ ανώτερο επίπεδο το ΕΜΕΙΣ από
το ΕΓΩ. Αυτό πρέπει να γίνει με ουσιαστική—ειλικρινή μεταμέλεια για την συμπεριφορά μας. Σωρεία λαθών οδήγησαν, με εμφύλιες έριδες που αποκρύπτουμε, στις δύο αλώσεις του 1204 και του 1453. Το ίδιο και σήμερα πλήθος
εκούσιων λαθών και αβελτηρίων μας έχουν οδηγήσει στην κατάσταση που
βρίσκεται το Γένος. Όπως και τότε πολλοί αναζητούμε την λύση με ικεσίες προς την Εσπερία ενώ αγνοούμε τις δικές μας δυνάμεις και ικανότητες να είμαστε ισότιμο μέρος αυτής. Το παράδειγμα των υπερασπιστών της Πόλης αλλά και αυτών που διέσωσαν το Γένος στην συνέχεια ας είναι παράδειγμα μας».
Στη συνέχεια κατατέθηκαν στεφάνια αρχίζοντας από την λάρνακα του μαρτυρικού
Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ εντός του Μητροπολιτικού Ναού και υπό συνθήκες ραγδαίας βροχής στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου ΙΑ’ στην πλατεία Μητροπόλεως και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος. Οι καταθέσεις έγιναν από τους εκπροσώπους της Οι.Ομ.Κω., ΟΠΣΕ (Ομοσπονδία Προσφυγικών
Σωματείων Ελλάδος) και Πολίτικα Σωματεία. Η Πολιτεία εκπροσωπήθηκε από την εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής κυρία Αγγελική Λεβέντη.
Η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Ο Φόρος Αίματος των Χριστιανών : το Παιδομάζωμα κατά την Οθωμανοκρατία» πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22/5 με την συνδιοργάνωση της Οι.Ομ.Κω. και της Εστίας Νέας Σμύρνης. Στην έναρξη χαιρετισμούς
απεύθυναν οι Πρόεδροι της Εστίας Νέας Σμύρνης κ. Γιάννης Παπαδάτος, της Οι.Ομ.Κω. Νίκος Ουζούνογλου και η Συντονίστρια της Οργανωτικής Επιτροπής κυρία Έλλη Κόβη. Ακολούθησε η πρώτη προβολή ταινίας μικρού μήκους του Δ.Α. Παντζίρη
που ετοιμάστηκε την Ημερίδα και στη συνέχεια τέσσερα παιδιά απήγγειλαν με συγκινητικό τρόπο ποιήματα.
Ακολούθησε το επιστημονικό τμήμα της Ημερίδας σε μορφή συζήτησης πάνελ με την συμμετοχή: της Αν. Καθ. Ιστορίας ΕΚΠΑ
Μαρίας Ευθυμίου, του Αν.Καθ. Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ Εμμανουήλ Ρίζου και του Καθ. ΕΜΠ Νικόλαου Ουζούνογλου ενώ συντονιστής ήταν ο Δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συζήτηση στον ιστότοπο :

https://www.youtube.com/watch?v=__fA48Bw9CQ
Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλιαράκι που διανεμήθηκε στην εκδήλωση από τον ιστότοπο:

http://www.conpolis.eu/Anakoinwseis/Anakoinwseis.aspx

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ
Ερώτηση: Ποιοι είναι οι Ρωμιοί; Σήμερα ποιους αποκαλούμε Ρωμιούς;
Απάντηση: Ιστορικά Ρωμιός ήταν ο υπήκοος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μετά από την Άλωση ο
όρος επεκτάθηκε και σε όλους τους λαούς που ήταν Ορθόδοξοι. Με την διάδοση του εθνικισμού τον 19ο αιώνα οι
Σλαβικοί λαοί και οι Βούλγαροι δεν αυτοαποκαλούσαν τους εαυτούς τους ως Ρωμιούς. Σε κάποιο μικρό βαθμό αυτό
έγινε και στην Ελλάδα με την επιρροή του Αδαμάντιου Κοραή, που είχε καταστροφικές ιδέες αν και ο λαός ποτέ δεν
δέχθηκε αυτές. Η έννοια του Ρωμιού ταυτίζεται με αυτή του Ελληνορθόδοξου όπως ορίζεται και στην Συνθήκη της
Λωζάννης, όπου στα Τουρκικά χρησιμοποιείται ο όρος Rum και στα Αγγλικά Greek-Orthodox.
Σήμερα οι κάτοικοι της Ελλάδος, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν καταγωγή από την Ανατολή (τουλάχιστον
ένας παππούς ή γιαγιά τους είναι από την Μικρά Ασία ή την Αν. Θράκη). Όλοι αυτοί πριν από το 1922 ήξεραν τους
εαυτούς τους ως Ρωμιούς. Όταν με τις γνωστές συνθήκες ήλθαν στην Ελλάδα δεν έχασαν την ταυτότητα τους ως Ρωμιών.
Επίσης όλοι οι κάτοικοι των περιοχών που ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα μετά από το 1912 (Κρήτη, Ήπειρος, Μακεδονία, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου) ονόμαζαν τον εαυτό τους ως Ρωμιούς. Επομένως, με τα σημερινά δεδομένα, σχεδόν το σύνολο των κατοίκων της Ελλάδος, μπορούμε να πούμε ότι είναι Ρωμιοί. Να μην συγχέουμε την στάση
των εκάστοτε κυβερνήσεων με την ιδιοπροσωπία και το τι αισθάνεται ο λαός. Χαρακτηριστική περίπτωση Ρωμιών
είναι οι Καππαδόκες, πολλοί εκ των οποίων δεν μιλούσαν Ελληνικά, αλλά είχαν την πλέον ισχυρή ταυτότητα του Ρωμιού (= Ελληνορθόδοξου).
Ερώτηση: Αδυνατώ να κατανοήσω, πως π.χ. ένα «Ρωμιό Ορθόδοξο Χριστιανό», προερχόμενο από την Καισαρεία,
που η μητρική του γλώσσα ήταν η τουρκική, τον αποκαλούμε Έλληνα; Το σύνολο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι
καταφθάνουν από την Καππαδοκία στην Κωνσταντινούπολη, πώς δια μαγείας γίνονται ο «Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης»;
Απάντηση: Την εποχή που ερχόταν ο Καππαδόκης στην Πόλη, πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους, όλοι οι κάτοικοι των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ανήκαν στο «λαό» της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ονόμαζαν τον εαυτό τους ως Ρωμιούς, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Κρήτης, των Νησιών
του Αιγαίου, της Κύπρου, της Μακεδονίας, Ηπείρου, Θράκης και βέβαια των 2500 χιλιομετρικών παραλίων του Πόντου, της Προποντίδας, της Δυτικής Μικράς Ασίας, της Νότιας Μικράς Ασίας, της Συρίας και Παλαιστίνης. Ακόμα και η
πλειοψηφία των κατοίκων του ελεύθερου Ελληνικού Βασιλείου ονόμαζαν τον εαυτό τους Ρωμιούς. Αυτή η ονομασία
αναδείκνυε την ιστορική συνέχεια. Οι πλέον ακραιφνείς αντιπρόσωποι αυτής της συνέχειας ήταν οι τουρκόφωνοι
Καππαδόκες, καθόσον είχαν μείνει ως επικυριαρχούμενοι των Σελτζούκων και Οθωμανών στη συνέχεια για 800 χρόνια, έναντι των 500 χρόνων των υπολοίπων περιοχών. Στην Κωνσταντινούπολη η έννοια του Ρωμιού ήταν ταυτόσημη
με του Έλληνα Ορθόδοξου. Όλοι οι σύλλογοι στην ελληνική γλώσσα ονομάζονταν ‘Ελληνικοί Σύλλογοι, με κορυφαίο
ίδρυμα τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, ενώ θα περίμενε κανείς να ονομάζεται Ρωμαίικος.
Επομένως δεν μιλάμε για κάποια μεταμόρφωση από «Ρωμιό» σε «Έλληνα», αλλά για ταυτόσημες έννοιες με διαχρονική χρήση.
Ερώτηση: Το άτομο αυτό που μιλάει την Ελληνική γλώσσα, πιστεύει στην Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και κατά τ ’
άλλα ακολουθεί την έννομη τάξη της Τουρκίας, πως πρέπει να ονομάζεται;
Απάντηση: Την απάντηση την δίνει το πάντοτε σοφό μας Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο υποστήριζε ανέκαθεν
τον αυτοπροσδιορισμό κατά συνείδηση... Η απάντηση είναι απλή, ΡΩΜΙΟΣ ή ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.
Τα άτομα αυτά με Ρωμιούς – Ελληνορθόδοξους προγόνους το 1914 αποτελούσαν το 25% (2.8 εκατομμύρια) του πληθυσμού μέσα στα σύνορα της χώρας που συζητάμε. Το βασικό ερώτημα είναι πως το 25% έγινε το 0.001% του σημερινού πληθυσμού.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
- «Η Ενωση Κωνσταντινουπολιτών» με τα δύο μέλη σωματεία http://www.enokon.gr/
«Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών»
«Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας»
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών» http://www.cpolitan.gr/
- «Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος» https://syllogoskbe.wordpress.com/
- «Αδελφότης Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος "Ο Ταξιάρχης"» http://www.megarevma.gr/
- «Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών» http://www.megalisxoli.gr/
- «Σύλλογος Ζαππίδων» https://www.facebook.com/events/610745252286345/
- «Σύνδεσμος Κεντρικιάδων»
- «Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων»
- «Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως»
- «Αθλητικός Όμιλος Ταταύλα» http://www.tatavlasc.gr/
- «Αθλητικός Σύλλογος Πέρα» http://as-pera.gr/
- «Αθλητικό Βυζαντινό Κέντρο»
- Σύλλογος Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς» https://www.facebook.com/SyllogosPrigipianon/
- «Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης «Ο Αγιος Νικόλαος» http://www.halki-morf-sind.gr/
- «Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» http://www.cmkon.org
- «Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών Κωνσταντινουπόλεως» http://sezografyon.gr/home/
- Εστία Κωνσταντινουπόλεως http://estiakon.gr/
- Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών
- Μορφωτικός Σύνδεσμος Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως «Το Έβδομο του Βυζαντίου» https://
www.facebook.com/makrochoricon/
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας»
- «Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Αυστραλίας» με 3 σωματεία στις περιοχές της Αυστραλίας
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» www.agcos.ch

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ
- «Επτάλοφος» Ιστορική Βιβλιοθήκη Μελέτης και Έρευνας
- Σύλλογος των Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής.
- Φίλων Βυζαντινών Τεχνών
- Πολιτισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης.
- Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Μικρασιατών Βορείου Αττικής η "Αγία Σοφία".
- Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής https://www.facebook.com/etmelan1/
- Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου.
-Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών περιοχής Washington D.C.

