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1) Στρατηγική των
Δράσεων κατά το
2011της Οι.Ομ.Κω

Θ Αποκατάςταςθ και θ Θεραπεία των Αδικιϊν κατά των
Ελλθνικϊν Κοινοτιτων τθσ Σουρκίασ μετά από το 1923
Σο διεκνζσ δίκαιο ανκρωπίνων δικαιωμάτων – παρόλο που
βρίςκεται ςε μεταβατικό ςτάδιο ακόμα - αναγνωρίηει τθν
υποχρζωςθ των κρατϊν να λαμβάνουν μζτρα για τθν
αποκατάςταςθ και κεραπεία των κυμάτων μαηικϊν παραβιάςεων
των δικαιωμάτων του ανκρϊπου. Σο ψιφιςμα του ΟΘΕ 60/147
προβλζπει ςυγκεκριμζνα μζτρα για τον ςκοπό αυτό. ε όλεσ τισ
επαφζσ με τθν Κυβζρνθςθ ι άλλουσ πολιτικοφσ τθσ Σουρκίασ το
πρϊτο κζματα που τίκεται είναι το αναφερόμενο ηιτθμα.
Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee
(A/60/509/Add.1)]-60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy
and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and
Serious Violations of International Humanitarian Law

τρατθγικζσ
-

-

-

-

Σο Ηιτθμα των Ελλθνικϊν Κοινοτιτων τθσ Σουρκίασ κατά τον οριςμό τθσ
Διεκνοφσ φμβαςθσ τθσ Λωηάννθσ είναι ηιτθμα κατ’ εξοχιν Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων και επικράτθςθσ του Κράτουσ Δικαίου και πραγματικισ
Δθμοκρατίασ για όλουσ τουσ πολίτεσ τθσ Σουρκίασ.
Θ αναβάκμιςθ τθσ Ομογενειακισ Παιδείασ, όπωσ ζχει γίνει πολλζσ φορζσ
ςτθν ιςτορία, αποτελεί τον κφριο παράγοντα για τθν αναηωογόνθςθ τθσ
Ρωμιοςφνθσ
Θ αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ προσ το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τουσ
φορείσ τθσ Ομογζνειασ που ζχουν αναδειχκεί με νόμιμεσ διαδικαςίεσ και
υπθρετοφν τα καλϊσ εννοοφμενα ςυμφζροντα τθσ Ομογζνειασ αποτελεί
ηιτθμα φψιςτθσ ςθμαςίασ.
Είναι ανάγκθ να ςταματιςει θ ανοχι προσ πρακτικζσ ςφετεριςμοφ από
ελάχιςτουσ Ομογενειακϊν Ιδρυμάτων από όλεσ τισ πλευρζσ. Θ ανοχι ςε
βακμό προτροπισ για αυτζσ τθσ περιπτϊςεισ κζτει ηιτθμα θκικισ τάξεωσ
για όλουσ που δεν ςζβονται αυτι τθν αρχι.

υνεργαςία με τουσ Φορείσ τθσ Πολιτείασ
-Ωσ Ομοςπονδία ζχουμε επιδίωξθ ςτθν ςυςτθματικι
ςυνεργαςία με τουσ φορείσ τθσ Πολιτείασ όπωσ τθν
Προεδρεία τθσ Δθμοκρατίασ, το Τπουργείο Εξωτερικϊν
(Διεφκυνςθ Α4), Τπ. Παιδείασ, Γ. Προξενείο, Τπ.
Δικαιωμάτων του πολίτθ, Τπ. Οικονομικϊν, Βουλι των
Ελλινων.
-Ζχει επιςθμανκεί προσ όλα τα επίπεδα προσ τουσ
παράγοντεσ τθσ Πολιτείασ ότι θ ανοχι και ακόμα ςε
βακμό επιβράβευςθσ των ελαχίςτων ςφετεριςτϊν
Ομογενειακϊν Ιδρυμάτων, αποτελεί απαράδεκτθ
ενζργεια όταν αυτι διαπράττεται από οποιαδιποτε και
βρίςκει κάκετα αντίκετο τθν Οι.Ομ.Κω. Θα αξιοποιθκοφν
όλα τα νόμιμα μζςα.

τρατθγικζσ

• Θ κινθτοποίθςθ τθσ νζασ γενιάσ για τθν
Κωνςταντινοφπολθ (αποςτολι περίπου 40
νζων για δράςεισ που αφοροφν τθν
Ομογζνεια).
• υνεργαςία με ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά
κζντρα για υποςτιριξθ διδακτορικϊν και
μεταπτυχιακϊν διατριβϊν με κζματα του
Ελλθνιςμοφ τθσ Ανατολισ.
• Οργάνωςθ υνεδρίων – Θμερίδων για
προβολι των κεμάτων του Ελλθνιςμοφ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ.

• Μελζτθ και ςυλλογι των αρχείων που αφοροφν τον
Ελλθνιςμό τθσ κακ’ θμάσ Ανατολισ.
• Προβολι τθσ ιςτορίασ του Ελλθνιςμοφ ςτθν Σουρκία:
Α) Μεταγλϊττιςθ τθσ ταινίασ του Ορφανοτροφείου
τθσ Πριγκιπου.
Β) Ζκκεςθ Ελλινων Δθμοςιογράφων (κακυςτζρθςε θ
οργάνωςθ λόγω μθ διάκεςθσ αρχείων).
Γ) Οργάνωςθ Θμερίδα για τον Ελλθνικό Φιλολογικό
φλλογο Κωνςταντινουπόλεωσ τθν επόμενθ άνοιξθ.
Δ) υνζδριο για τα Δικαιϊματα τθσ Ελλθνικισ
Μειονότθτασ ςτο τραςβοφργο.

Επιτροπζσ
• Ομογζνειασ τθσ Πόλθσ
• υνεργαςίασ με τα ωματεία και υςπείρωςθσ
Κωνςταντινουπολιτϊν
• Νζων Κωνςταντινουπολιτϊν
• υνεργαςίασ με Ακαδθμαϊκά – Ερευνθτικά
Ιδρφματα
• υνεργαςίασ με τα ωματεία εκτόσ Ελλάδοσ
• Εφρεςθσ Χορθγϊν
• Αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων με τθν Δθμόςια
Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα.

Θμερίδεσ- υναυλίασ για τισ υποτροφίεσΕπικοινωνία προσ το κοινό
• Επετείου τθσ Άλωςθσ: «Η Ρωμιοςφνθ ςτουσ αιϊνεσ
μετά από τθν Άλωςθ».
• Επετείου επτεμβριανϊν: «Χωρίσ Αποκατάςταςθ και
Δικαίωςθ τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα είναι Γράμματα
Κενά Λόγου»
• Οργάνωςθ δφο ςυναυλιϊν για εξαςφάλιςθ πόρων για
τισ υποτροφίεσ των μακθτϊν τθσ Πόλθσ.
• Προςπάκεια βελτίωςθσ επικοινωνίασ και διάχυςθσ τθσ
ενθμζρωςθσ (μθνιαίο δελτίο, ζκδοςθ πρακτικϊν και
αποςτολι ςε μεγάλο αρικμό παραλθπτϊν, αναβάκμιςθ
τθσ ιςτοςελίδασ).

υςπείρωςθ των εκπατριςμζνων Ελλινων τθσ Πόλθσ

υνεργαςία των Κωνςταντινουπολίτικων ωματείων
2o Φεςτιβάλ Κωνςταντινουπολιτϊν
• υςπείρωςθ Εκπατριςμζνων
Ελλινων τθσ Πόλθσ (1)
• Α) Διοργάνωςθ 1ου και 2ου
Φεςτιβάλ
Κωνςταντινουπολιτϊν:
• - υνεργαςία 20 Κων/πολίτικων
ωματείων
• - -45 παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ
• --3.500 επιςκζπτεσ - Τποδοχι και
ψυχαγωγία ςε δφο θμζρεσ

•
•
•

•

Διεξαγωγι μακθτικοφ –νεανικοφ
Διαγωνιςμοφ
Φωτογραφίασ, Λογοτεχνίασ,
Εικαςτικϊν
«Λόγια και χρϊματα τθσ Πόλθσ»
-Δεκζμβριοσ 2010 : υμμετοχι
εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ
-Δεκζμβριοσ 2012:

2ο Φεςτιβάλ
• Θ υντονιςτικι Επιτροπι ςυνεργάςτθκε αρμονικά με τα μζλθ
ωματεία για τθν οργάνωςθ του Φεςτιβάλ.
• Μετά από το Φεςτιβάλ ζχει γίνει θ αποτίμθςθ τθσ δράςθσ.
Κατακλείδα
Παρά τισ κάποιεσ ατζλειεσ και δυςκολίεσ που παρουςιάηει θ υλοποίθςθ
μίασ τόςο μεγάλθσ διοργάνωςθσ θ οποία περιζλαβε ςυνολικά 45
παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ, 20 Κωνςταντινουπολίτικων ωματείων –μελϊν
και ανζλαβε τθν υποδοχι και ψυχαγωγία ςυνολικά 3.500 επιςκεπτϊν ςε
δφο θμζρεσ, θ Επιτροπι πιςτεφει ότι το Φεςτιβάλ ςτζφκθκε με επιτυχία.
Ευχαριςτεί κερμά το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ο.Ι.Ο.Μ.Κ.Ω., τα Διοικθτικά
υμβοφλια όλων των ωματείων, τουσ οργανιςμοφσ και ιδιϊτεσ που
ςυμμετείχαν με οποιοδιποτε τρόπο, τουσ χορθγοφσ και όλουσ τουσ
ςυμπολίτεσ μασ που επιςκζφκθκαν το Φεςτιβάλ μασ. –

Επικοινωνία με τα μζλθ ωματεία
• Οργάνωςθ των ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων
ανά τετράμθνο (Μάιοσ και επτζμβριοσ).
• Κακιζρωςθ των ςυναντιςεων με τα μζλθ
ςωματεία προ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Δ..
• Προγραμματιςμόσ ςυναντιςεων με τα Δ.. με
παρεμφερι ωματεία από το Δ..
• υναντιςεισ τθσ Επιτροπισ

2) Επαφζσ με τθν Σουρκικι
Κυβζρνθςθ

Επαφζσ με τθν Κυβζρνθςθ και Αντιπολίτευςθ τθσ Σουρκίασ
1) Φεβρουάριοσ – υνάντθςθ ςτθν Άγκυρα με τον Γ.Γ. τθσ
Πρωκυπουργίασ (Ε.Ε. κεμάτων) κ.Βολκάν Μποηκίρ. Σζκθκαν τα
κζματα που πρζπει να λυκοφν για να ξεκινιςει θ διαδικαςία τθσ
αποκατάςταςθσ.
2) Μάρτιοσ -υνάντθςθ με τον Τπ. Εξωτερικϊν Κακ. Αχμζτ
Νταβοφντογλου ςτθν Ακινα ςτον οποίο τζκθκε το κζμα «τθσ
Επιςτροφισ τθσ Τπόλθψθσ = Ιαντζϊ Ιτιμπάρ» κζτοντασ ανοικτά τα
ηθτιματα που εκκρεμοφν για να αρκοφν οι ςυνζπειεσ των μαηικϊν
παραβιάςεων ανκρωπίνων δικαιωμάτων κατά των Ελλινων ςτο
βακμό του εφικτοφ.

3) Ιοφλιοσ – ςυνάντθςθ με τον Πρόεδρο του Ρεμπουπλικανικοφ
Λαϊκου Κόμματοσ κ. Κλιτηντάρογλου ςτθ Βουλγιαγμζνθ μαηί με το
Προεδρείο του Κόμματοσ. Σζκθκαν τα ηθτιματα και ηθτικθκε να θ
υποςτιριξθ τθσ αποκατάςταςθσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων.

4) επτζμβριοσ- ςυνάντθςθ με τον βοθκό Τφυπουργό Τπ. Ε.Ε. Κ.

Μπουράκ Ερντενίρ μαηί με το φνδεςμο Τποςτιριξθσ Ρωμεϊκων
Κοινοτικϊν Ιδρυμάτων για ςυηιτθςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων
που προζκυψαν από τισ προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ που
άρχιςαν από τον Μαϊο του 2010 (Πρωκυπουργό κ.Ρ. Σ. Ερντογάν
και Τπουργό κ.Εγκεμζν Μπαγίσ).
5) Δεκζμβριοσ – ςυνάντθςθ με τον Τπουργό Παιδείασ κ.Ομζρ
Ντιντηζρ για ςυηιτθςθ κεμάτων που αφοροφν κζματα
Ομογενειακισ Παιδείασ .

Πλαίςιο υηθτιςεων με τουσ Σοφρκουσ Ικφνοντεσ
1)
2)

3)

Σίκεται αρχικά ότι ερχόμαςτε για να ηθτιςουμε τθν άρςθ και κεραπεία
των αδικϊν που ζχουν ομολογθκεί αρκετζσ φορζσ από του ίδιουσ μετά από
το 1923.
Σονίηεται ότι αν είναι να ςυηθτάμε για να περνάει ο καιρόσ δεν υπάρχει
λόγοσ να ςυναντιόμαςτε και να κουραηόμαςτε και ηθτάμε να απαντιςουν
ςτο ερϊτθμα αυτό. Ζτςι και αλλιϊσ θ ιςτορία είναι γνωςτι ςε όλουσ ότι οι
Μειονότθτεσ εκλιφκθκαν και μετά από το 1923 ωσ «εςωτερικοί εχκροί»
και για αυτό ζτυχαν αυτϊν των άδικων ςυμπεριφορϊν και όχι για άλλουσ
λόγουσ όπωσ π.χ. τισ ελλθνοτουρκικζσ ςχζςεισ, ι τθν κατάςταςθ τθσ
οικονομίασ τθσ Σουρκίασ τότε κτλ.
Θζτουμε ότι δεν μπορεί να τεκεί οποιαδιποτε κζμα περί «αμοιβαιότθτασ».
Σα ανκρϊπινα δικαιϊματα δεν μποροφν να μπουν ςε ηυγαριά και πρζπει να
ζχουν απόλυτο χαρακτιρα για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Δεν επιτρζπεται ζνα
κράτοσ δικαίου να εκδικείται δικοφσ τουσ πολίτεσ με το αιτιολογικό ότι αυτό
ζχει εκνικό ςκοπό. Εξάλλου οι ίδιοι οι ςυνομιλθτζσ αναγνωρίηουν ότι οι
διωγμοί κατά των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, κρθςκευτικϊν ελευκεριϊν
και δθμοκρατικϊν δικαιωμάτων είχαν τθν ίδια πθγι αιτίασ από τουσ
διωγμοφσ κατά των Μειονοτιτων.

3) Σα ηθτιματα που τίκενται χωρίσ φόβο και πάκοσ:

- Θ πλιρθσ αποκατάςταςθ των δικαιωμάτων των Ελλθνικϊν
Κοινοτιτων τθσ Σουρκίασ. Θ ανάγκθ τθσ εφαρμογισ τθσ
Πρωκυπουργικισ εγκυκλίου τθσ 14/5/2010.
- Θ ανάγκθ τθσ υποςτιριξθσ των παλιννοςτοφντων Ελλινων με
προγράμματα διευκόλυνςθσ τθσ εγκατάςταςθσ τουσ που κα
καλφψουν μζροσ των αποηθμιϊςεων που πρζπει να δϊςει το
Σουρκικό Κράτοσ προσ τα κφματα των μαηικϊν παραβιάςεων
ανκρωπίνων δικαιωμάτων ιδιαίτερα μετά από το 1955.
- Επίλυςθ του ηθτιματοσ εγγραφισ μακθτϊν που ζχουν μθΣουρκικι υπθκοότθτα ςτα Ομογενειακά ςχολεία. Να
ςταματιςει ο ζλεγχοσ του γενεαλογικοφ δζνδρου των
υποψθφίων μακθτϊν και να δοκεί ςτον Διευκυντι των Ομογ.
χολείων θ αρμοδιότθτα αυτι με τθν εφαρμογι τθσ εγκυκλίου
του Τπ. Παιδείασ τθσ χϊρασ που κακορίηει τουσ κανόνεσ
εγγραφισ ξζνων μακθτϊν.

- Επιςτροφι των ακινιτων των μθ-Μουςουλμανικϊν Ευαγϊν
ιδρυμάτων που καταςχζκθκαν με ςυςτθματικό τρόπο ςε
βάκοσ χρόνο και ιδιαίτερα με τθν πραξικοπθματικι απόφαςθ
του Αν. Δικαςτθρίου του 1974. Σο ηιτθμα ζχει πολλζσ
διαςτάςεισ και θ Οι.Ομ.Κω ςυνεργάηεται με τουσ
Ομογενειακοφσ φορείσ
-Ο ςεβαςμόσ των κρθςκευτικϊν ελευκεριϊν και θ άμεςε
επαναλειτουργίασ τθσ Ιεράσ Θεολογικισ χολισ τθσ Χάλκθσ.
-Θ απαλοιφι αρνθτικϊν αναφορϊν ςτα ςχολικά βιβλία
ιςτορίασ και τθσ εκνικισ αςφάλειασ.
-Θ επιςτροφι ςε ομογενειακό ίδρυμα ςτθν Πόλθ τθσ
βιβλιοκικθσ και του αρχείου του Ελλθνικοφ Φιλολογικοφ
υλλόγου Κωνςταντινουπόλεωσ.
-Σθν εφαρμογι των όρων τθσ υνκ. τθσ Λωηάννθσ (αρ.42) για
τθν οικονομικι υποςτιριξθ των μειονοτικϊν ςχολείων.

-Να μθν ςυςχετίηεται ο διοριςμόσ των ομογενϊν
κακθγθτϊν με τον αρικμό μετακλθτϊν εκπαιδευτϊν.
- Σθν άμεςθ των παράνομα καταλθφκζντων από τθν
οικογζνεια του Ευκφμ Καραχιςαρίδθ των 3 Ιερϊν Ναϊν
και των ακινιτων τουσ προσ τον νόμιμο ιδιοκτιτθ του
που είναι το Οικουμενικό Πατριάρχειο.
- Σθν άμεςθ επαναλειτουργία των Ελλθνικϊν χολείων
ςτθν Κμβρο και Σζνεδο.
- Σθν ίδρυςθ ςε Ομογενειακά ιδρφματα ερευνθτικϊν
και αναπτυξιακϊν ιδρυμάτων ςε ςυνεργαςία με
Κωνςταντινουπολίτεσ επιςτιμονεσ που βρίςκονται ςε
όλα τα μικθ και πλάτθ τθσ γθσ.

Θετικά Αποτελζςματα
1) τισ 28/8 δθμοςιεφτθκε ο Κανονιςμόσ με ιςχφ νόμου για τθν
επιςτροφι των καταςχεκζντων ακινιτων των Ευαγϊν
Ιδρυμάτων αφοφ θ εφαρμογι του Ν. 5737/2008 υπιρξε
απογοθτευτικι (επιςτροφι μόνο 7% των καταςχεκζντων
ακινιτων). Θα υποβλθκοφν οι φάκελοι για κάκε περίπτωςθ
μζχρι τθσ 28/9/2012.
2) Για πρϊτθ φορά ςτα δθμοτικά ςχολεία τθσ Ομογζνειασ
μοιράςτθκαν ελλθνικά βιβλία γλϊςςασ και μακθματικϊν (10
τίτλοι) με τθν ςυνεργαςία τθσ Οι.Ομ.Κω – Παιδαγωγικό
Ινςτιτοφτο του Τπ. Παιδείασ τθσ Ελλάδοσ και των Σουρκικϊν
Αρχϊν.
3) Αναγνϊριςθ ότι αποτελεί Ευαγζσ Κδρυμα τθσ Ελλθνικισ
Μειονότθτασ το Κεντρικό Παρκεναγωγείο του Πζρα (1850).
4) Άρςθ των αμφιςβθτιςεων τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ χολισ Γαλατά.

7)

Αναγνϊριςθ τθσ ιδιοκτθςίασ του Ομογενειακοφ
Ορφανοτροφείου τθσ Πριγκιπου ότι ανικει ςτο Οικουμενικό
Πατριαρχείο.
8) Θ άρςθ τθσ απαγόρευςθσ άλλθσ χριςθσ ςτα Ομογενειακά
χολεία που δίνει τθν δυνατότθτα τθσ ανάπτυξθσ άλλων
δράςεων (ίδρυςθ Πολιτιςτικοφ Κζντρου, Ερευνθτικϊν
Ιδρυμάτων, Βιβλιοκθκϊν, κτλ.).
9) Για πρϊτθ φορά από το 1923 θ Ερυκρά Θμιςζλθνοσ δϊριςε
8 τόνουσ τρόφιμα ςε Φιλόπτωχουσ Αδελφότθτεσ τθσ
Ομογζνειασ για τουσ άπορουσ Ζλλθνεσ τθσ Πόλθσ. Ωσ
Οι.Ομ.Κω ςτάλκθκε ευχαριςτιρια επιςτολι και θ οποία
ανακοινϊκθκε από τθν Ερ. Θμ.

Άλυτα Θζματα
1) Ζχουν ιδθ τονιςτεί παραπάνω αρκετά.
2) ε γραφειοκρατικό επίπεδο ςε αρκετό βακμό ακόμα ιςχφουν νοοτροπίεσ
των δεκαετιϊν 1950-2000.
3) Σα βιματα αποκατάςταςθσ είναι πολφ αργά.
4) Θ υποςτιριξθ προσ τισ νζεσ γενιζσ Κωνςταντινουπολίτϊν – ΚμβρίωνΣενεδίων που κζλουν να επαναπατριςτοφν δεν ζχει εκδθλωκεί ακόμα.
5) Σο ηιτθμα τθσ κεραπείασ των αδικθκζντων δεν ζχει ειςζτι προχωριςει με
νομοκετικι ρφκμιςθ όπωσ είχε υποςχεκεί ςτισ 15/12/2010 ο Τπουργόσ
κ.Εγκεμζν Μπαγίσ με τθν εξαγγελία του «προγράμματοσ του αιϊνα».
6) Δεν ζχει διοριςτεί ακόμα δθμόςιοσ υπάλλθλοσ από τθν Ελλθνικι
μειονότθτα. Ωςτόςο ςιμερα διορίηονται ακαδθμαϊκοί ςε ΑΕΙ που
παλαιότερα δεν μποροφςαν λόγω μυςτικοφ διατάγματοσ.
7) Τπάρχουν ςθμαντικζσ ακόμα αιτίεσ ταλαιπωριϊν ςε ιδιωτικζσ περιουςίεσ
(κλθρονομικά δικαιϊματα) που οφείλονται ςε κυκλϊματα που
ςφετερίηονται εγκαταλειμμζνα ακίνθτα.

Επαφζσ με Διεκνείσ Οργανιςμοφσ
FEDERATION OF CONSTANTINOPOLITANS
(Ec.Fe.Con)

REPORT
Recent Developments on the Minority and Human Rights of the
Greek Minority of Istanbul based on the Report of Mr.Thomas
Hammarberg (1/10/2009) Human Rights CommissionerCouncil of Europe
24 March 2011

Αποςτολι τθσ Ζκκεςθσ ςε όλουσ τουσ Διεκνείσ
Οργανιςμοφσ γα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου και
Θρθςκευτικϊν Ελευκεριϊν

ECUMENICAL FEDERATION OF
CONSTANTINOPOLITANS
INTERIM REPORT
on
Human and Minority Rights of the Greek
Community of Istanbul
(November 2011)

• Διάφορεσ ενζργειεσ προσ Ε.Ε., Αμερικι κτλ.
• Μζλοσ θ Οι.Ομ.Κω τθσ FEDERATION OF
UNITED EUROPEAN NATIONALITIES (FUEN)
από τον Μάιο του 2011.
• Αίτθμα μζλουσ ςτθν επιτροπι ΕCONOMIC
AND SOCIAL COMMITTEE του ΟΘΕ.

3) Ομογενειακι
Παιδεία

Ομογενειακι Παιδεία
• Προςπάκεια ίδρυςθσ Φορζα υντονιςμοφ τθσ Ομογενειακισ
Παιδείασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυςςωρευμζνων
προβλθμάτων.
• υγκρότθςθ υπό τθν αιγίδα του υνδζςμου Τποςτιριξθσ
Ρωμαίικων Κοινοτικϊν Ιδρυμάτων – Επιτροπισ Ενίςχυςθσ
Παιδείασ.
• υνεχίηει θ πτωτικι τάςθ του αρικμοφ των μακθτϊν 210 ( ςχολικό
ζτοσ 2011-12).
• Πρόγραμμα Τποτροφιϊν για μακθτζσ (25) που παρακολουκοφν
φροντιςτιρια- υνζντευξθ με όλουσ τουσ υποψιφιουσ μακθτζσ
(60)-ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Κοινοτιτων τθσ Πόλθσ.
• Διαςκευι- Εκτφπωςθ και Αποςτολι Βιβλίων. Μετά από τα βιβλία
του Δθμοτικοφ ζχει γίνει θ επεξεργαςία των διδακτικϊν βιβλίων
Μακθματικϊν Γυμναςίου.

Ομογενειακι Παιδεία (ςυν.)
• Τποςτθρικτικζσ
ενζργειεσ:
Εξωςχολικζσ
δραςτθριότθτεσ, αποςτολι ειδικϊν ςε κζματα
επαγγελματικισ κατεφκυνςθσ.
• Τποςτιριξθ τθσ Παιδοφπολθσ τθν νιςου Πρϊτθσ.
• φνταξθ Μελζτθσ ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ
φορείσ τθσ Ομογζνειασ και τθσ Πολιτείασ για τθν
αναδιοργάνωςθ των χολείων για αναβάκμιςθ τθσ
Ομογενειακισ Παιδείασ.
• Τποςτιριξθ του Παιδικοφ τακμοφ που λειτουργεί
ςτθν Αγ. Σριάδα ταυροδρομίου- Εκμάκθςθ
ελλθνικισ γλϊςςασ από τισ μθτζρεσ.

Δράςεισ ςυνεργαςίασ με τθν
Ομογζνεια

Πρόγραμμα Πρακτικισ Άςκθςθσ των Φοιτθτϊν- νζων
Αποφοίτων
 Εκελοντικι εργαςία νζων για:

 Αρχιτζκτονεσ – Μθχανικοί για αποτφπωςθ των κτιρίων
τθσ Ομογζνειασ που χρειάηονται ςυντιρθςθ και
επιςκευι (10 νζοι) .
 υμβολι ςτθν λειτουργία τθσ Παιδοφπολθσ ωσ
εξωςχολικοφ κζντρου μόρφωςθσ και ψυχαγωγίασ
παιδιϊν όχι μόνο τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Αποςτολι
νζων κατά τθν Πρωτοχρονιάτικθ περίοδο.
 Αποτφπωςθ των Κοιμθτθρίων τθσ Ομογζνειασ και
μετάβαςθ 10 εκελοντϊν για κακαριςμό των
κοιμθτθρίων τον Αφγουςτο του 2011 .
 υντιρθςθ και καταλογράφθςθ Βιβλιοκθκϊν: Μεγάλθσ
του Γζνουσ χολισ, Αρχείο Ηαππείου χολισ.

ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ
• ΠΡΟ ΟΑΕΔ
• Προσ τουσ κ.κ. Βουλευτζσ που ςυνθγόρθςαν
υπζρ τθσ υποςτιριξθσ του Προγράμματοσ
Πρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν.

Εικόνεσ από τθν Παιδοφπολθ

Επίςκεψθ τθσ Α.Θ.Π του Οικουμενικοφ Πατριάρχθ

Αποτφπωςθ Ακινιτων

Βιβλιοκικθ τθσ Μ.Γ..

Κοιμθτιρια

ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Απονομι τιμθτικοφ τίτλου ςτον κ. Παντελι Λ. Βίγκα από τθν Οι.Ομ.Κω.
23 Δεκεμβρίου 2011
Σο Δ.. τθσ Οικουμενικισ Ομοςπονδίασ Κωνςταντινουπολιτϊν ςτθν
ςυνεδρίαςθ του τθσ 20θσ Δεκεμβρίου 2011 αποφάςιςε να απονείμει τον
τιμθτικό τίτλο: «Άξιοσ τθσ Ρωμιοςφνθσ» ςτον ςυμπολίτθ μασ κ. Παντελι
Λάκθ Βίγκα, Άρχοντα τθσ ΜΧΕ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επί ςειρά πολλϊν
ετϊν προςφορά του υπζρ του Γζνουσ που ςυμβάλλει ςτθν ουςιαςτικι
αποκατάςταςθ των δικαίων και τθν αναηωογόνθςθ τθσ Ομογζνειασ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ.
Σο Δ.. τθσ Οι.Ομ.Κω

φνταξθ Μελζτθσ για τθν Αξιοποίθςθ υπζρ τθσ
Ομογζνειασ των χολικϊν Κτιρίων
• Από τθν ομογενειακι ςυνζλευςθ του .Τ.Ρ.Κ.Ι
ςτισ 13.4.2011 ςυνεςτικθ επιτροπι για τθν
ςφνταξθ
ζκκεςθσ-πρόταςθσ
για
τον
κακοριςμό των κοινωφελϊν οργάνων που
χρειάηεται θ ομογζνεια, τθν υπόδειξθ
ςυγκεκριμζνων κτιρίων για ςυγκεκριμζνα
κοινωφελι όργανα και τθν υπόδειξθ τρόπων
για τθ καλφτερθ και επωφελι για τθν
Κοινότθτα αξιοποίθςθ των ςχολικϊν κτιρίων.

Οι κοινωφελείσ οργανιςμοί που χρειάηεται θ
Ομογζνεια (πρόταςθ επιτροπισ):
1.
2.
3.
4.

Ομογενειακό Πολιτιςτικό Κζντρο
Βιβλιοκικθ – Ερευνθτικό Αρχείο
Μουςείο Ρωμιοςφνθσ τθσ Πόλθσ
χολι – Εργαςτιριο υντιρθςθσ
Αγιογραφίασ και Εκκλθςιαςτικϊν Κειμθλίων
5. Ξενϊνεσ (Φοιτθτϊν, Ερευνθτϊν, Επιςκεπτϊν)
6. Διδαςκαλείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ
7. ΚΑΠΘ

φνταξθ Μελζτθσ για τθν Αξιοποίθςθ υπζρ τθσ
Ομογζνειασ των χολικϊν Κτιρίων
υντάχκθκε μελζτθ από εκπροςϊπουσ του
ΤΡΚΙ και τθσ Οι.Ομ.Κω για τθν βζλτιςτθ
αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ
Ομογζνειασ. Θ Μελζτθ προβλζπει τθν
δθμιουργία Πολιτιςτικοφ Κζντρου, Μουςείο τθσ
Ρωμιοςφνθσ, Βιβλιοκικθσ, Ξενϊνων φιλοξενίασ,
Λζςχθσ Νζων κακϊσ επίςθσ τθν αξιοποίθςθ
οριςμζνων ακινιτων για να υπάρξουν ζςοδα.

Προβλιματα Κωνςταντινουπολιτϊν ςτθν Ελλάδα

• Μθ ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ τφπου Α’ για
Πολίτεσ ϊςτε να εξαγοράςουν τθν
ςτρατιωτικι τουσ κθτεία.
• ‘Άνοιξε ανεξάρτθτο γραφείο ςτο Κ.
Αλλοδαπϊν.
• Θ πενταετισ άδεια παραμονισ να γίνει
δεκαετισ.
• Αντιμετϊπιςθ τθσ επιβάρυνςθσ από το ειδικό
τζλοσ Φιλανκρωπικϊν Ιδρυμάτων.

