Το Κοσμέτειο Ίδρυμα«ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη»
40 χρόνια προσφορά προς τους
εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
(ίδρυση 1963)

• Η μακρά παράδοση της φιλανθρωπίας και της αρωγής προς
τους αναξιοπαθούντες αποτελεί ένα από τα κυριότερα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ρωμιοσύνης. Η παράδοση
αυτή εκδηλώθηκε και δραστηριοποιήθηκε και από τους
εκδιωχθέντες
Έλληνες της Πόλης στην Αθήνα που
αναγκάστηκαν να καταφύγουν μετά από τους σκληρούς
διωγμούς του Τουρκικού κράτους τις δεκαετίες 1960-80.
• Κορυφαίο Ίδρυμα που συνεχίζει την παράδοση της
φιλανθρωπίας
λαμπρό τρόπο είναι η «Εστία
Κωνσταντινουπολιτών», που ξεκίνησε την λειτουργία του το
1978 ως ίδρυμα περίθαλψης για την τρίτη ηλικία στις
εγκαταστάσεις του κοντά στην Ανάβυσσο Αττικής. Τόσο στην
δημιουργία και ίδρυση αλλά και στην λειτουργία του
υποδειγματικού αυτού ιδρύματος η συμμετοχή του
Ελληνικού Κράτους υπήρξε μηδενική. Η ικανότητα της
εγκαθίδρυσης και της άριστης λειτουργίας χάρη στις γενεές
δωρεές των Κωνσταντινουπολιτών, δείχνει την συνέχιση της
παράδοσης της Κοινοτικής Οργάνωσης της Ρωμιοσύνης που
απετέλεσε τον κύριο παράγοντα επιβίωσης του Γένους.

• Ένα άλλο, λιγότερο γνωστό Ίδρυμα που προσφέρει
αρωγή στους αναξιοπαθούντες Κωνσταντινουπολίτες
στην Αθήνα είναι το Κοσμέτειο Ίδρυμα που βρίσκεται
στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Το Κοσμέτειο Ίδρυμα
ιδρύθηκε το 1970 με Β. Διάταγμα και την δωρεά του
ζεύγους Μαρίας και Κίμωνα Κοσμέτου. Ενώ στο
ιδρυτικό διάταγμα στους σκοπούς του Ιδρύματος
συμπεριλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα σκοπών που
καλύπτουν θέματα ενίσχυσης νέων με υποτροφίες και
υποστήριξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο ίδιο
διάταγμα με το τελευταίο άρθρο του περιορίζεται
προσωρινά η δραστηριότητα του στην υποστήριξη του
«Οίκου του Κωνσταντινουπολίτη».

Κίμων Κοσμέτος
Ο Κίμων Κοσμέτος γεννήθηκε και έζησε
στην Κωνσταντινούπολη και υπήρξε
πετυχημένος δραστήριος επιχειρηματίας.
Όπως φαίνεται είχε καταγωγή από την
Ζάκυνθο. Η πλέον σημαντική του
δραστηριότητα υπήρξε στην λειτουργία
αλευρόμυλων κοντά στην Πόλη. Στην
συνοικία Τζιμπαλί είχε τον πρώτο
μηχανοκίνητο μύλο. Η έρευνα των ιστορικών
αρχείων δείχνει ότι η περιουσία του Κίμωνα
Κοσμέτου λεηλατήθηκε τρείς φορές από το
Τουρκικό Κράτος: πρώτα την περίοδο της
ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ
Ελλάδος και Τουρκίας (1922-24) όποια
περιουσία
διέθετε
εκτός
της
Κωνσταντινουπόλεως, δεύτερο με τον
περιβόητο
Βαρλίκ
Βεργκισί
(Φόρος
Ευμάρειας) το 1943-44 και τρίτο κατά τις
απελάσεις των Ελλήνων υπηκόων το 1964.

Η Επιστράτευση των 20οι Ηλικιών και ο Φόρος Ευμάρειας

Η λεηλασία από το Κράτος της Τουρκίας της περιουσίας του
Κ. Κοσμέτου 1943

Πλήρωσε με τις
τιμές της εποχής
300.000 Λ.Τ.
1% όλου του
Φόρου 300 εκ.$
41,326 μ2 Χ 4000 Ε/μ2= 165 εκ Ευρώ,

Οι Απελάσεις του 1964
• Προετοιμασμένο
σχέδιο
τουλάχιστο από τις αρχές του
1950.
• Οι
Έλληνες
υπήκοοι
υπαγόντουσαν στο καθεστώς
ETABLIS της Συνθήκης της
Λωζάννης.
• Η Κυβέρνηση Ι. Ίνονου την
15/3/1964 επικαλείται την
σύμβαση της Άγκυρας του
1930 και απελαύνει τους
12.500 Έλληνες υπηκόους.
• Η ανικανότητα της Ελληνικής
Διπλωματίας να κατανοήσει
το πρόβλημα.
• Μυστικό Διάταγμα 6/3801-2
Νοεμβρίου 1964.

Οικογένεια Κίμωνα Κοσμέτου
• Δωρεά δύο αποθηκών στον φιλανθρωπικό
οργανισμό Βαλουκλί όταν ήταν στην Κων/λη.
• Μετά από την απέλαση του ιδρύει στην Ελλάδα
τον «Οίκο του Κωνσταντινουπολίτη».
• Οι πληροφορίες είναι ότι ήταν πολύ σοβαρός
άνθρωπος, δεν είχε κοινωνικό κύκλο στην Πόλη ή
στην Αθήνα. Ζούσε η οικογένεια μεγαλύτερο
διάστημα στην Ζυρίχη. Δεν συζητούσε τις
εμπειρίες του από την Πόλη. Στην Ελλάδα είχε
ασχοληθεί με οικοδομικές επιχειρήσεις και
επένδυε τα χρήματα του σε χρυσό όπως φαίνεται.

Η περιουσία στην Κων/λη
• Με το μυστικό διάταγμα πάγωσαν τα περιουσιακά
στοιχεία που είχε η οικογένεια στην Κων/λη.
• Σε διαθήκη της το 1983 η σύζυγος Μαρία μετά από τον
θάνατο του συζύγου της το 1973 κατέλειπε την
περιουσία της στην Κων/λη στην πόλη της Ζυρίχης.
• Το 2007 διαπιστώθηκε η ύπαρξη ανακοίνωσης από το
δικαστήριο Πριγκηπονήσων για κατοικία που ανήκει και
στον Κ.Κοσμέτο.
• Έγιναν πολλές ενέργειες για να υπάρξει εκδήλωση
ενδιαφέροντος από την Ελβετική Ομοσπονδία. Τον
Σεπτέμβριο του 2012 λήφθηκε η πληροφορία ότι το
Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας έχει αποφασίσει την
μεταφορά του ακινήτου της ν. Χάλκης στο
θησαυροφυλάκιο. Μετά από πολλές προσπάθειες
εκδηλώθηκε από την Δημαρχία της Ζυρίχης ενδιαφέρον
με την συνδρομή της Πρεσβείας Αθηνών της Ελβετίας.

Οι Δραστηριότητες του Κοσμετείου Ιδρύματος
Η κύρια δραστηριότητα του Κοσμετείου Ιδρύματος είναι η
παροχή δωρεάν στέγης στους έχοντες ανάγκη συμπολίτες μας.
Η εισαγωγή των ενδιαφερομένων γίνεται μετά από αίτηση τους
και εξέταση της περίπτωσης τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει καταβληθεί μέγιστη προσπάθεια
για την συντήρηση της υποδομής με την υποβολή αιτημάτων
προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και εξασφάλιση της διάθεσης
των πόρων που προέρχονται από τα ενοίκια των ακινήτων που
έχουν δωρίσει οι αείμνηστοι Κίμων και Μαρία Κοσμέτος στον
Ελληνικό Στρατό. Η συμπλήρωση περίπου 40 ετών του Κτιρίου
οδηγεί στην ανάγκη της αλλαγής των υδραυλικών και
αποχετευτικών εγκαταστάσεων που έχει προχωρήσει τα
τελευταία τρία χρόνια.
Η δωρεάν χορηγία πετρελαίου
θέρμανσης αποτελεί πολύ σημαντική βοήθεια για τους
κατοίκους στο Ίδρυμα.

• Παράλληλα
το
Ίδρυμα
μαζί
με
τον
Νέο
Κύκλο
Κωνσταντινουπολιτών παρέχει βοηθήματα στους διαμένοντες στο
ίδρυμα και ειδικά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Αξίζουν πολλών
επαίνων το τμήμα Κυριών του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών
που από την ίδρυση του την δεκαετία του 1960 έχει προσφέρει
εθελοντικά
πολύτιμες
υπηρεσίες
σε
πολλούς
τους
αναξιοπαθούντες Κωνσταντινουπολίτες και μεταξύ αυτών που
μένουν στο Ίδρυμα.
• Επίσης τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί η τακτική επίσκεψη
ιατρού για παροχή υπηρεσιών προς τους έχοντες ανάγκη στον Οίκο
του Κωνσταντινουπολίτη, Σημαντικό είναι να τονιστεί η σύνδεση
του Ιδρύματος με την τοπική κοινωνία και ενορία. Η Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Ν. Ηρακλείου Αττικής όλα τα τελευταία
χρόνια παρέχει πολύ σημαντικές υπηρεσίες σε συμπολίτες μας που
διαμένουν στον Οίκο του Κωνσταντινουπολίτη. Γενικότερα ο Δήμος
του Ν. Ηρακλείου έχει συνδράμει στις προσπάθειες του Δ.Σ. αλλά
όχι στο βαθμό που ίσως θα μπορούσε και ελπίζουμε ότι στο
μέλλον θα πραγματοποίηση τις υποσχέσεις του.

Η Περιπέτεια με το «Χαράτσι» της ΔΕΗ
•ΚΟΣΜΕΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
•«Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» - Αθηνών
•
•Δημητρίου Σούτσου 46, 11521 Αθήνα
•
Τηλ.2106464270, Fax 2106437002
•Προς:
•α) κύριο Διομήδη Σπινέλλη
•Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων
•Υπουργείο Οικονομικών
•Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα
•Email: info@gsis.gr,gen-gramm@gsis.gr,p.lazaridis@gsis.gr
• β) κύριο Αρθούρο Ζερβό
•Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ
•Φαξ: 210 5238445
•Κοινοποίηση:
•α) Καθ. Ευάγγελο Βενιζέλο
• Υπουργό Οικονομικών
•β) Αντιστράτηγο κ.Φράγκο Φραγκούλη
• Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού
•
30/9/2011
•Θέμα: Φόρος Ακίνητης Περιουσίας για το Φιλανθρωπικό Κοσμέτειο Ίδρυμα «ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗ»
•Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα της Γ.Γ.Π.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΔΕΗ.,
• Το Φιλανθρωπικό Κοσμέτειο Ίδρυμα «Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» λειτουργεί σύμφωνα με το Β. Διάταγμα 505/1971 (ΦΕΚ ,Τεύχος Πρώτο, 31 Ιουλίου 1971,Αρ.Φ.152)
παρέχοντας δωρεά στέγη σε άπορους Κωνσταντινουπολίτες. Το κτίριο διαθέτει 33 διαμερίσματα. Η ιδιοκτησία του Κτιρίου όπως ορίζεται με το αναφερόμενο Β. Διάταγμα ανήκει
στον Ελληνικό Στρατό ο οποίος καλύπτει τα κοινόχρηστα έξοδα του.
•Οι αριθμοί παροχής ΔΕΗ στο Κοσμέτειο ίδρυμα είναι οι ακόλουθοι:
•03026863
03026864
03026865
03026866
•03026867
03026868
03026869
03026870
•03026871
03026872
03026873
03026874
•03026875
03026876
03026877
03026878
•03026879
03026880
03026881
03026882
•03026883
03026884
03026885
03026886
•03026887
03026888
03026889
03026890
•03026891
03026892
03026893
03026894
•03026895
•Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε για τις ενέργειες σας να απαλλαγούν από τον Φόρο Ακίνητης περιουσίας οι παραπάνω συνδέσεις της ΔΕΗ .
•Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
•
Με εκτίμηση
•Καθ.(ΕΜΠ) Νικόλαος Ουζούνογλου
•Πρόεδρος

Τελικά
• Το Ίδρυμα δεν έχει οποιαδήποτε τακτική ή
έκτακτη επιχορήγηση, εκτός από τις παραπάνω
αναφερόμενες, και επομένως στο σημείο αυτό
κάνουμε έκκληση σε όλους τους αναγνώστες να
συμβάλουν τον Οίκο του Κωνσταντινουπολίτη
οικονομικά με χορηγίες αλλά και εξίσου
σημαντικό με εθελοντική εργασία. Ειδικά
παρακαλούμε
τους
Κωνσταντινουπολίτες
ιατρούς να βοηθήσουν για την ιατρική
υποστήριξη των συμπολιτών μας που διαμένουν
στον Οίκο του Κωνσταντινουπολίτη.

