Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν
συντομία:

Organization

 Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή
ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά
τον 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

www.conpolis.eu

Επιστολή

από το ΣΥΡΚΙ για
τα 10 χρόνια της
ΟιΟμΚω,σ.1.
Γιορτή Νέων, σ.2
Προβλήματα στην έκδοση
αδειών παραμονής, σ.3.
Κάλαντα στο Γηροκομείο
της Εστίας Κων/λωες, σ.4.
Η Κοινωνική Αλληελεγγύη
σε Αριθμούς, σ.4.
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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
στέλνει τις ολόκαρδες του Ευχές για
Υγεία, Ευτυχία και Ειρήνη για το Νέο Έτος 2017
Μήνυμα από τον Σύνδεσμο Υποστήριξης
Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων για τα 10
χρόνια από την Ιδρυτική Συνέλευση της Οι.Ο.Κω.
Δείτε την Έκθεση
της Οι.Ομ.Κω.
10 Χρόνια Δράσης
για την Ρωμιοσύνη
www.conpolis.eu ή
www.conpolis.eu
Έγκριση από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης της Πιστοποίησης της Οι.Ομ.Κω. ως
Φορέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. υποβλήθηκε αρχές Σεπτεμβρίου 2016 στ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) με πλήρη στοιχεία ο φάκελος της
Οι.Ομ.Κω. για να αναγνωριστεί ως φορέας Α’ βάθμιας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μετά από ενδελεχή εξέταση των στοιχείων (σύνολο δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, οικονομικής διαχείρισης και εφαρμογής των
δράσεων) από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής
και το ΕΚΚΑ στις 9/12/2016 ενέκριναν το αίτημα της
Οι.Ομ.Κω. Η Πιστοποίηση αυτή δίνει τις δυνατότητες
της Οι.Ομ.Κω. να επεκτείνει τις δραστηριότητες στους
διάφορους τομείς θεμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Χριστουγεννιάτικη Εορτή Νέων Εθελοντών της
Οι.Ομ.Κω,. και Φοιτητές Πολίτικης καταγωγής
Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016, 19.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε γιορτή των νέων που έχουν συμβάλει με παροχή εθελοντικής εργασίας και έχουν συνεργαστεί με
τη Οι.Ομ.Κω. σε διάφορα προγράμματα καθώς επίσης
τις σπουδάζουσας νεολαίας με Πολίτικη καταγωγή που
τα προηγούμενα 4 χρόνια έχουν υποστηριχθεί από την
Οι.Ομ.Κω. στα πλαίσια του Προγράμματος Υποτροφιών . Συμμετείχαν 40 νέοι ενώ περίπου 30 βρισκόμενοι ή ζώντας εκτός Αθηνών έστειλαν χαιρετισμό. Επίσης
συμμετείχαν μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. αλλά και μεσήλικες εθελοντές.
Στην αρχή της γιορτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της
Οι.Ομ.Κω. ενημέρωσε τους συμμετέχοντες νέους για τις
δράσεις της Οι.Ομ.Κω. σχετικές με τα προγράμματα που
αφορούν τους νέους και περιέγραψε τα μελλοντικά
σχέδια που έχει συζητήσει το Δ.Σ. Σύντομο χαιρετισμό
απεύθυνε η κα. Έλλη Κόβη τονίζοντας την μεγάλη σημασία της προσφοράς των εθελοντών στις εκδηλώσεις
της Οι.Ομ.Κω, όπως αυτή που έγινε φέτος για τα Σεπτεμβριανά.
Στη συνέχεια ακολούθησε σύντομη ομιλία από όλες και
όλους που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Ιδιαίτερη μνεία έγινε σε αυτούς που είχαν στην επιμορφωτική εκδρομή της Οι.Ομ.Κω. το καλοκαίρι του 2015.
Μετά από τις ομιλίες ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια της
Πόλης και της Σμύρνης που έπαιξαν τα αδέλφια Αλεξάνδρα και Βασίλης Μοροσίδης και νέος εθελοντής. Η όλη
εκδήλωση, αν και ήταν λυτή, είχε πολύ παλμό και κέφι.
Συνέχιση δράσεων ενίσχυσης της Ομογενειακής Παιδείας από την Οι.Ομ.Κω. το έτος 2017
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των δράσεων που έχει υλοποιήσει το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία 4
χρόνια με την επιχορήγηση από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και φέτος εγκρίθηκε η
πρόταση της Οι.Ομ.Κω. για δράσεις που αφορούν την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, παροχή υλικοτεχνικής υποδομής στις προσχολικές τάξεις των σχολείων της Ομογένειας και
αγορά βοηθητικού υλικού. Σημειώνεται ο αναφερόμενος έλεγχος αφορά τόσο την οικονομική διαχείριση (Ελεγκτικό Συνέδριο και Υπ. Οικονομικών) αλλά και το φυσικό αντικείμενο των δράσεων από την ΓΓΑΕ. Η Οι.Ομ.Κω. εκτός των σχολείων της Πόλης έχει υποστηρίξει και τα νέα σχολεία της Ομογένειας
στην Ίμβρο.

Σύντονες Δράσεις του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. για επίλυση προβλημάτων των εν Ελλάδι Κωνσταντινουπολιτών
προερχόμενων από παλαιά εκκρεμή ζητήματα
Είναι γνωστό ότι με ενέργειες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. πριν από δύο χρόνια περίπου λύθηκε ένα από τα σοβαρά
θέματα που αντιμετώπιζαν οι Κωνσταντινουπολίτες που διέθεταν μόνο την ιθαγένεια της Τουρκίας όσον αφορά τα
χορηγούμενα έγγραφα ταυτότητας από τα Κέντρα Αλλοδαπών της χώρας. Συγκεκριμένα το ζήτημα αφορούσε τον
τύπο του δελτίου ταυτότητας που εχορηγούντο προς τους συμπολίτες μας , αλλά και την άνιση μεταχείριση σε σχέση
με τις άλλες Ομογενειακές ομάδες (Β. Ηπειρώτες και Έλληνες των χωρών της π. ΕΣΣΔ) με την μη-χορήγηση Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδίδεται εφάπαξ και αντικαθιστά ουσιαστικά τα Διαβατήρια ΟΤΑ (Ομογενής Τουρκίας
και Αλβανίας). Η έκδοση των απαραίτητων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) έγινε με την μέριμνα του Αν. Καθ,
Άγγελου Συρίγου που την εποχή εκείνη υπηρετούσε ως αρμόδιος Γεν. Γραμματέας στο Υπ. Εσωτερικών.
Σε όλο το διάστημα εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, όπως ήταν φυσικά αναμενόμενο, προέκυψαν ορισμένα
προβλήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάστηκε η παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω. και έχουν λυθεί πολλά πρακτικά
προβλήματα με την άμεση επικοινωνία της Οι.Ομ.Κω. με την Διεύθυνση Αλλοδαπών-Τμήμα Ιθαγένειας – Ομογενών
και Υπηκόων Ε.Ε.
Την τελευταία περίοδο αρκετοί συμπολίτες μας έχουν επικοινωνήσει μαζί μας για το θέμα ότι τα Κέντρα
Αλλοδαπών ζητούν την προσκόμιση διαβατηρίου της Τουρκίας καθ’ όσον οι νέες νομοθεσίες που έχουν εκδοθεί, με
βάση τις οδηγίες της Ε.Ε., δεν προβλέπουν την ιδιαιτερότητα των Κωνσταντινουπολιτών. Ειδικότερα το θέμα που
ανέκυψε αφορά τις περιπτώσεις τέκνων Κωνσταντινουπολιτών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, όταν οι γονείς τους
δεν είχαν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια και αφορά συνήθως την περίοδο 1965-85. Είναι γνωστό ότι την περίοδο
αυτή δεν εχορηγείτο η Ελληνική υπηκοότητα στους Κωνσταντινουπολίτες. Όταν και οι δύο γονείς δεν διέθεταν την
Ελληνική ιθαγένεια, τα τέκνα που γεννιόταν καταγραφόταν με το πιστοποιητικό γέννησης τους στα Κέντρα
Αλλοδαπών και λόγω της ανοικτά εχθρικής στάσης των τότε Προξενικών αρχών της Τουρκίας, συνήθως δεν γινόταν
οπουδήποτε ενέργεια για την εγγραφή τους. Το καθεστώς αυτό, με την ανά πενταετή ανανέωση των αδειών
παραμονής, διατηρήθηκε για πολλά χρόνια για όσους Κωνσταντινουπολίτες δεν έχουν αποκτήσει την Ελληνική
ιθαγένεια και έχουν ηλικίες 20-50 ετών. Για την επίλυση του ζητήματος η Οι.Ομ.Κω. την τελευταία περίοδο έχει
στείλει σειρά εγγράφων προς τις αρμόδιες αρχές επισημαίνοντας τα εξής:
(α) Θα πρέπει το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί όχι ως ζήτημα «πολιτών τρίτων χωρών» αλλά να ληφθούν υπόψη οι
ευεργετικές διατάξεις που η Ελληνική Πολιτεία είχε καθιερώσει για την υποστήριξη των Ομογενών εκ Τουρκίας.
(β) Με κανένα τρόπο η Οι.Ομ.Κω. δεν εγκρίνει την μη λήψη της Ελληνικής Ιθαγένειας για αποφυγή στράτευσης στην
Ελλάδα. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. είναι κατηγορηματικό στο σημείο αυτό. Σημειώνεται εδώ ότι από το 1995 επιτρέπεται
η διπλή ιθαγένεια και αναγνωρίζεται η στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα από την Τουρκία.
(γ) Με το δεδομένο ότι το προηγούμενο καθεστώς της χορήγησης πενταετών αδειών, ίσχυσε για πολλές δεκαετίες,
θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία προσαρμοστικά διοικητικά μέτρα ώστε να υπάρξει λύση των επιμέρους
προβλημάτων.
Η αρμόδια υπηρεσία που αναφέραμε παραπάνω, με έγγραφο της από 5/12/2016 (αρ.πρωτ.9101/7-152674)
απάντησε στα αιτήματα της Οι.Ομ.Κω, προτείνοντας τις εξής λύσεις:
(α) Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και να τους ανανεωθεί η
άδεια παραμονής μέχρι να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.
(β) Εναλλακτικά να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση άδειας παραμονής με απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 3, της ΚΥΑ 123 (04.01.2016).

Σημειώνεται ότι ήδη οι αρμόδιες αρχές, συνέπεια των ενεργειών της Οι.Ομ.Κω., έχουν επικοινωνήσει
μεταξύ τους και έχουν δοθεί οδηγίες για την αντιμετώπιση του θέματος. Με το δεδομένο ότι πολλά
Κέντρα Αλλοδαπών δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα και ενδεχομένως δεν γνωρίζουν το ιστορικό και την
ιδιαιτερότητα του θέματος, παρακαλούμε για όποιο εμπόδιο προκύψει οι ενδιαφερόμενοι να
απευθυνθούν στην Οι.Ομ.Κω, στέλνοντας μήνυμα μέσο της ιστοσελίδας www.conpolis.eu

Οι Εθελοντές Έψαλαν και Φέτος τα Κάλαντα στο Γηροκομείο της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως
στην Ανάβυσσο
Πραγματοποιήθηκε και φέτος η επίσκεψη των νέων
εθελοντών για να ψάλλουν τα Κάλαντα στο Γηροκομείο της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως στην Ανάβυσσο Αττικής το απόγευμα της Τετάρτης 28/12/2016.
ΟΙ εθελοντές νεές/οι που συμμετείχαν ήταν οι: Ειρήνη-Σαββούλα-Βασίλης Μοροσίδη αδέλφια, Ελένη
Σκούπα, Αγγελική Ζέρβα, Μαριαρίνα Μπούκοι, και
Μαρία Αλεξάνδρα Ηλιάδη. Συνόδευσαν τις εθελόντριες και εθελοντές τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
οι: Δ. Φραντζής, Σ.Ν. Κίσσας (μέλη του Δ.Σ. της
Οι.Ομ.Κω.) και από τα μέλη σωματεία η κα. Λ. Ξανθοπούλου και ο κ. Στ. Πεταλάς. Η μετάβαση και επιστροφή έγινε
με το πουλμανάκι της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως την οποία ευχαριστούμε πολύ.

www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας:
nnap@otenet.gr.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ρέα Πουρνάρα για την επιμέλεια του κειμένου:
« 10 Χρόνια Δράσης για την Ρωμιοσύνη» που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. το έτος 2016 σε Αριθμούς
Μηνιαία διανομή 100 Διατακτικών για αγορά αγαθών από Σούπερ Μάρκετ σε αντίστοιχες οικογένειες στην Αθήνα (90) και
Θεσσαλονίκη (10). Συνολική αξία 30.000 € για το 2016.
Διανομή φαγητών/τροφίμων : 2600 μερίδες στα πλαίσια του Προγράμματος ΜΠΟΡΟΥΜΕ, 200 μερίδες από τον Α.Ο. Ταταύλα,
70 Άσυλο Ανιάτων Κυψέλης, Ψάρια (350) και παράδοση σημαντικής ποσότητας τροφίμων από δωρεές εταιρειών.
Παροχή Φαρμάκων: Συγκέντρωση μεγάλου αριθμού
φαρμάκων διαφόρων παθήσεων με την βοήθεια ιδιωτών,
φαρμακοποιών, Γιατρών της Καρδιάς κλπ. και διανεμήθηκαν ανάλογα με την περίπτωση σε 103 άτομα, περίπου 437 κουτιά.
Πληρώνονται συμμετοχές φαρμάκων και πολλές φορές η συνολική αξία των (συνολικά δαπανηθέν ποσό 4.200 € για το 2016)
Επισκέψεις σε Αναξιοπαθούντες : Μέσα στο 2016 οι επισκέψεις σε νέους αναξιοπαθούντες ήταν κατά μέσο όρο μια φορά τον
μήνα για γνωριμία και συγκέντρωση στοιχείων. Επισκέψεις μας ανά μήνα για παράδοση των διατακτικών ξεκινώντας από τον
Ιανουάριο είναι κατά μέσο όρο 100 σπίτια.
Μέριμνα για την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων: 10 ανασφάλιστους συμπολίτες μας στη διάρκεια του 2016.
Εξασφάλιση παραϊατρικών εξετάσεων: μηναία κατά μέσο όρο σε 10 συμπολίτες.
Εξασφάλιση προσθετικών τεχνητών μερών και βοηθητικών οργάνων σε άτομα με ειδικές ανάγκες: 4 για το έτος 2016.
Πρόσβαση σε διαγνωστικές/προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (συνεργασία με το Κοσμέτειο Ίδρυμα): 30 κατά μέσο όρο
μηναία.
Ιματισμός/Ρουχισμός: Έχει συγκεντρωθεί πολύ μεγάλος αριθμός από ρούχα (αντρικά, γυναικεία, παιδικά, κουβέρτες,
παπλώματα, χαλιά, σεντόνια, πετσέτες κλπ.) τα οποία βρίσκονται σε κατάστημα στην Φωκίωνος. Έχουν διανεμηθεί σε πολλά
άτομα μεγάλος αριθμός από αυτά ( περίπου 1000 κομμάτια).
Έπιπλα/Οικιακός εξοπλισμός: παραλαβή δωρηθέντων επίπλων και οικιακών ειδών από συμπολίτες μας με τα οποία
εξοπλίστηκε ο Νέος Οίκος του Πολίτη στην Ν. Φιλαδέλφεια όπου αυτή την στιγμή φιλοξενούνται 10 άτομα.
Δέματα Πάσχα και Χριστουγέννων σε συνεργασία με τα μέλη σωματεία Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, Μορφωτικό
Σύνδεσμο Μακροχωρίου, Συλ. Απελαθέντων εκ Τουρκίας, Ένωση Ομογενών εκ Κων/λεως Β. Ελλάδος και Αδελφότητα Μεγάλου
Ρεύματος: Διανομή σε 135 σπίτια + σε 32 διαμερίσματα στο Κοσμέτειο Ίδρυμα Δεμάτων με τρόφιμα από δωρεές και αγορά
τους.
Συνεργασία με την Εστία Κων/λεως για στέγαση αστέγων συμπολιτών μας.
Στα ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνεται η διανομή βοηθημάτων τα Χριστούγεννα του ποσού 10.000€ σε 200 περίπου
αναξιοπαθούντες που προέρχονται από το Ίδρυμα Ευφημίας Κατσολεδάκη στου οποίου την διοίκηση συμμετέχουν : ο

Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών και ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών.

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/home.php?
action=homepage&category=/homepage&language=GR
- «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.

