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

Εκδηλώσεις στην 562η επέτειο της Άλωσης της Κων/λης,
σ.1..
 Επιμορφωτικό Σεμινάριο
Φυσικής με σύνδεση με το
CERN, s,.2.
 Δράσεις της Οι.Ομ.Κω., σ.3
 Συνάντηση Αλληλοενημέρωσης με τα μέλη Σωματεία ,
σ.3.
 Προγράμματα εν εξελίξει
της Οι.Ομ.Κω. σ.4.
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Εκδηλώσεις Μνήμης για την 562η Επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης
Μνημόσυνο και Καταθέσεις Στεφάνων
Κυριακή 24 Μαΐου 2015, ώρα 9.45
Μνημόσυνο για τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους πεσόντες μετ’ αυτού
στον Ιερό Πανεπιστημιακό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου Καπνικαρέας.
Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του Αυτοκράτορα στην
Πλατεία Μητροπόλεως (10.30) και στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (11.30).
-------------------------------------------------Ημερίδα, Πέμπτη 28 Μαΐου 2015, ώρα 18.00,
Ξενοδοχείο Κοράλ-Π. Φάληρο
Πρόγραμμα της Εκδήλωσης:
- Χαιρετισμός εκ μέρους του Δ.Σ.
- Βασιλική Ξύδα Ράλλη, Πρόεδρος του Συλλόγου Πριγκηπιανών «Αγ. Γεώργιος Κουδουνάς: «Η Αντίσταση
των Ρωμιών της νήσου Πριγκήπου τις μέρες της Άλωσης».
- Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα:
«Οι σημερινές προβολές της Κεντρικής Βυζαντινής κρατικής στρατηγικής στην Δύση,
Σλαβικό και Ισλαμικό κόσμο»
Συμμετέχοντες:
Καθ. Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Αν. Καθ. διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο
Δρ. Ευάγγελος Βενέτης, Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ και Κέντρο Έρευνας Μοχάμεντ Αλί Καβάλας.
Συντονιστής : Νικόλαος Ουζούνογλου, Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω.
Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου

Η Απογραφή Κωνσταντινουπολιτών Συνεχίζεται — Παρακαλούμε Συμπληρώστε το σχετικό Έντυπο.
Μπορεί να σας σταλεί ηλεκτρονικά από την διεύθυνση nnap@otenet.gr
Οι εθελοντές αιμοδότες παρακαλούνται κατά την εθελοντική τους αιμοδοσία να
δηλώσουν ότι αποτελεί συνδρομή τους στην δημιουργία Τράπεζας Αίματος Κωνσταντινουπολιτών.

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τα Ομογενειακά Σχολεία της Πόλης σε Θέματα Φυσικής : Ζωντανή
Σύνδεση της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής με το Κέντρο Ερευνών CERN
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής
Αγωγής και η Μεγάλη του Γένους Σχολή πραγματοποίησαν δύο εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη Μεγάλη του
Γένους Σχολή την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες απευθυνόταν
στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων της
Κωνσταντινούπολης και παρουσίασαν σειρά εφαρμογών
προηγμένων τεχνολογιών στη διδακτική των Φυσικών
Επιστημών. Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 παρουσιάστηκαν
Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Σενάρια για τη Διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών από τους Εισηγητές Άγγελο Λαζούδη
και Γεώργιο Παπαδόπουλο της Ελληνογερμανική Αγωγής.
Η δραστηριότητα απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς
Φυσικών Επιστημών των σχολείων της Κωνσταντινούπολης.
Παρουσιάστηκαν
αλληλεπιδραστικές
προσομοιώσεις,
εικονικά και απομακρυσμένα εργαστήρια και πειράματα,
προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές καθώς και συναφή με
το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικά σενάρια για χρήση
στη σχολική τάξη.
Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 ο Δρ. Σοφοκλής Σωτηρίου
(Διευθυντής του Ερευνητικού Τμήματος της Ελληνογερμανικής Αγωγής) παρουσίασε το θέμα: «Αυτός ο Κόσμος ο
μικρός, ο ΜΕΓΑΣ – Εικονική Επίσκεψη στο Κέντρο Ερευνών CERN στη Γενεύη».
Σε μαθητές της Μεγάλης του Γένους Σχολής, της Ζαππείου Σχολής και της
Ζωγραφείου Σχολής δόθηκε η δυνατότητα να επισκεφτούν εικονικά το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών στη Γενεύη, να περιηγηθούν στα
πειράματα που γίνονται εκεί και να συνομιλήσουν με Έλληνες ερευνητές που
εργάζονται εκεί και ήταν οι καθ. Εμμανουήλ Τσεσμελής, Ευαγγελία
Χατζηαγγελή, Ανδρομάχη Τσίρου.
Οι αναφερόμενοι επιστήμονες
παρουσίασαν την οργάνωση και τις επιστημονικές δραστηριότητες που
βρίσκονται σε εξέλιξη στο CERN. Κατά την σύνδεση με την Μεγάλη του
Γένους Σχολή στο CERN βρισκόταν και ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Γενεύη
συμπολίτης μας κ. Αλέξης Αλεξανδρής.
Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του μεγάλου Ευρωπαϊκού προγράμματος Inspiring
Science Education (www.inspiringscience.eu) που προτείνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
του Υπουργείου Παιδείας (26/11/14, αρ. π. 192096/
Δ2) ως μία από τις βασικές δράσεις εκπαιδευτικής
έρευνας και καινοτομίας που πραγματοποιούνται
στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το όλο εγχείρημα
πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Το επόμενο
βήμα είναι να οργανωθεί η επίσκεψη των μαθητών
της Ομογένειας της Βασιλίδας των πόλεων στο CERN.
Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στη σειρά των
επιμορφωτικών δράσεων που υποστηρίζει η
Οι.Ομ.Κω. για τα Ομογενειακά Σχολεία μας στην Πόλη
κατά το τρέχον σχολικό έτος. Οι δράσεις αυτές θα
συνεχιστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα σε
θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας σε
ξενόγλωσσα παιδιά αλλά και θέματα διδασκαλίας σε
σχολεία που ανήκουν σε μειονότητες.

Συνάντηση Αλληλοενημέρωσης του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. με τους Αντιπροσώπους των
Μελών Σωματείων
Η καθιερωμένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5/5/2015 με την συμμετοχή των μελών της
Γ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. και των Δ.Σ. των μελών σωματείων. Παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του Δ.Σ.
της Οι.Ομ.Κω. των τελευταίων τριών μηνών από την Γ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Η ενημέρωση κάλυψε τα
θέματα του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης “Μηνάς Τσιτσάκος”, οι παραστάσεις που έχουν
γίνει ενώπιον των ιθυνόντων της Κυβέρνησης της Τουρκίας (δείτε το ενημερωτικό δελτίο της
Οι.Ομ.Κω. του μήνα Μαρτίου 2015), τους Διεθνείς Οργανισμούς και μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης,
τις δράσεις υποστήριξης της Ομογενειακής Παιδείας, την συνεργασία με ΑΕΙ της Κωνσταντινούπολης,
τις εξελίξεις στο θέμα της απαγόρευσης των εκλογών στα Μη – Μουσουλμανικά Ευαγή ιδρύματα
που αφορούν την συνεχιζόμενη παρανομία σε ελάχιστα Κοινοτικά Ιδρύματα της Ρωμαϊικής
Κοινότητας. Επίσης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων για την 60η επέτειο των
Σεπτεμβριανών που θα γίνουν στην Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, Βρυξέλλες, Λονδίνο και
Θεσσαλονίκη. Τέλος αναλύθηκαν σε λεπτομέρεια οι καταρτιζόμενες προτάσεις που θα υποβληθούν
προς τις Τουρκικές Αρχές ως συνέχεια των συναντήσεων που έγιναν στην Άγκυρα 30/3 έως 2/4/2015.
Στη συνέχεια της παρουσίασης των δραστηριοτήτων ακολούθησε διάλογος σε πολύ γόνιμο κλίμα και
υποβλήθηκαν προτάσεις προς το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, τέθηκε το
θέμα των εξωθεσμικών κριτικών που εκδηλώνονται από ορισμένους συμπολίτες μας κατά των
αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Οι.Ομ.Κω., με συμπεριφορές που δίνουν ερείσματα σε όσους
θέλουν να επικαλεστούν ότι οι Κωνσταντινουπολίτες είναι διασπασμένοι.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη μέσω διαδικτύου και τα μέλη επίσης και τα μέλη
του Δ.Σ. της Ένωσης Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος. Συμμετείχαν εκπρόσωποι
όλων των μελών Σωματείων Αθηνών εκτός του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών.
www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας:
nnap@otenet.gr.

Δείτε το αποτέλεσμα της Εργασίας Εθελοντών για την Αρχιτεκτονική Αποτύπωση της Ζαππείου Σχολής Κωνσταντινούπολης στον ιστότοπο της
Οι.Ομ.Κω. : www.conpolis. eu ή www.conpolis.org.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Koç
Κωνσταντινούπολης
Οι εξαγγελθείσες συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Koç της Πόλης έχουν πλέον αρχίσει να υλοποιούνται στην πράξη με εφαρμογή διαφόρων δράσεων. Έχουν γίνει δεκτοί για θερινή πρακτική άσκηση τρεις φοιτητές από Ελληνικά ΑΕΙ που υπήρξαν τα
τελευταία χρόνια υπότροφοι της Οι.Ομ.Κω.
Επίσης έχουμε ενημερωθεί ότι υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από Κωνσταντινουπολίτες φοιτητές για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών που έχει ξεκινήσει το αναφερόμενο Πανεπιστήμιο.

Πρόσκληση σε Εθελοντές για Παροχή Εργασίας
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία εντός της Ελλάδος για τα εξής θέματα να επικοινωνήσουν
με την Οι.Ομ.Κω. στην διεύθυνση nnap@otenet.gr
Α) Μελέτη του Αρχείου Σταμούλη που βρίσκεται στην Ακαδημία
Αθηνών.
Β) Μελέτη επί μέρους ενοτήτων από το Ηλεκτρονικό Αρχείο
«Ανθέμιο» του Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Γ) Κατάρτιση χάρτη με τα Ελληνικά τοπωνύμια της Ανατολής με
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS).
Δ) Κατάρτιση Προγράμματος για την συντήρηση βιβλίων Καππαδοκικής Διαλέκτου.
Ε) Κατάρτιση βάσης δεδομένων των Ρωμαίικων Μνημείων στην
Ανατολή με βάση αρχειακό υλικό σε φορείς εντός της Ελλάδος.

Χαιρετισμός εκ μέρους του Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
για τα 140 χρόνια της Ζαππείου Σχολής,
Αξιότιμα μέλη της Εφορείας, Διευθυντές και Εκπαιδευτικοί της Ζαππείου Σχολής
Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές,
Εκ μέρους της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών εκφράζουμε σε όλα τα μέλη της Ζαππείου Σχολής συγχαρητήρια για τα 140 χρόνια λειτουργίας της.
Η επέτειος αυτή, μας δίνει την δυνατότητα να θυμηθούμε και να κατανοήσουμε την εξαιρετικά μεγάλη προσφορά στο Γένος και την Παιδεία της Ζαππείου Σχολής. Η προσφορά αυτή είναι καταγεγραμμένη στην ιστορία με το
έργο που προσέφεραν οι εκπαιδευτικοί και άλλοι επιστήμονες που αποφοίτησαν από την Ζάππειο Σχολή σε όλα
τα μήκη και πλάτη που βρισκόταν τα εκπαιδευτήρια της Ρωμιοσύνης. Το ίδιο ισχύει και σήμερα εναποθέτοντας όλοι τις ελπίδες μας στην Ζάππειο Σχολή, και στα υπόλοιπα σχολεία μας στην Πόλη, για
την αναγέννηση της Ρωμιοσύνης στην Βασιλίδα των πόλεων.
Η Οι.Ομ.Κω. με όλες τις δυνάμεις της, στηριζόμενη στην ενότητα των εκπατρισμένων Πολιτών και κινητοποιώντας
όλες τις δυνάμεις τους, στηρίζει και θα συνεχίσει με αυξανόμενο ρυθμό την υποστήριξη της Ζαππείου Σχολής.
Ευχόμαστε καλή πρόοδο σε όλους τους μαθητάς, καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς της Σχολής και την Εφορεία
της, με υγεία και ευτυχία.
Με θερμούς χαιρετισμούς
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.

Το Πείραμα του Ερατοσθένη με την συνεργασία των Ομογενειακών Σχολείων
Κατά την διάρκεια του φετινού ηλιοστασίου σχεδιάζεται η επανάληψη του πειράματος του μεγάλου
Αλεξανδρινού μαθηματικού Ερατοσθένη για την μέτρηση
της διαμέτρου της Γης με την συμμετοχή των Λυκείων
της Κωνσταντινούπολης - Αλεξάνδρειας και του Καστελλόριζου. Η μέτρηση της διαμέτρου της Γης με μεγάλη ακρίβεια από τον Ερατοσθένη το 230 π.Χ. υπήρξε ένα από
τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ελληνικής μαθηματικής
σκέψης.

Συνδρομή της Οι.Ομ.Κω. στην Αποκάλυψη και Υπεράσπιση της Πολυπολιτισμικής
Κληρονομιάς της Ανατολής.
Το Ίδρυμα Χράντ Ντίνγκ, με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος ΙΙΙ του Διαλόγου της Κοινωνίας των
Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, έχει ανακοινώσει την έναρξη του Προγράμματος με τίτλο:
«Αποκάλυψη και Υπεράσπιση της Πολυπολιτισμικής Κληρονομιάς της Ανατολής». Το Πρόγραμμα αποσκοπεί
στην εύρεση της ονομασίας και της τοποθεσίας με αντίστοιχη χαρτογράφηση των εκκλησιών, σχολείων,
μοναστηριών, κοιμητηρίων και νοσοκομείων (πρόσθετα και άλλων ευαγών ιδρυμάτων όπως π.χ. πολιτιστικών και
αθλητικών σωματείων, ορφανοτροφείων, γηροκομείων, πτωχοκομείων κτλ.) στην Ανατολή που έχουν ανεγερθεί
από Έλληνες, Αρμένιους, Εβραίους και Ασσύριους (σημ. Προφανώς η διάθεση φωτογραφιών των αναφερόμενων
μνημείων έχει μεγάλη σημασία). Το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικό στην
αναζωογόνηση και την διατήρηση της μνήμης των λαών αυτών και την ανοικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος. Τα
δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα αποτελέσουν την βάση της γνώσης για την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομίας της Ανατολής και θα συμβάλλουν με την κινητοποίηση της Κοινωνίας για την προστασία όσων
μνημείων έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα σε σημαντικό βαθμό. Ο αλληλεπιδραστικός χάρτης προβλέπεται να είναι
διαθέσιμος από τον ιστότοπο του Ιδρύματος Χραντ Ντίνγκ σε 15 μήνες, στο τέλος του Προγράμματος .
Το Πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με την συνεργασία του Ιδρύματος Χράντ Ντίνγκ και της Europa Nostra
Τουρκίας.

