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Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν
συντομία:

Εκδηλώσεις επετείου Σεπτεμ-

 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

Εκδήλωση της Οι.Ομ.Κω. Στο
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βριανών,σ.1.
Λονδίνο, σ.2.
Γιορτή Νεολαίας Οι.Ομ,Κω. σ,3.
Συνάντηση με ΟΠΣΕ, σ.4.
Πρόσκληση Εθελοντικών Δρά-

σεων, σ.5-6.
 Ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής,σ.7.
 Νομοθετική ρύθμιση για άδειες
παραμονής,σ.7.

Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 62η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΓΚΡΟΜ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΣ 6-7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1955
Σε συνεργασία με το
ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Π.Π.Ι.Ε.Δ.
Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου»
——————————Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017
Προβολή της ταινίας του Γιώργου Μουτεβελλή, «Η Φρικτή Νύχτα», ώρα: 20.30
——————————Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
Εγκαίνια έκθεσης με θέμα: «Το Διαχρονικό Στίγμα των Σεπτεμβριανών», ώρα 19.00
Η έκθεση περιλαμβάνει: περιοδικά προβαλλόμενες ταινίες, την ιστορική αποτύπωση των γεγονότων με επίσημα έγγραφα,
φωτογραφικό υλικό κατά την διάρκεια των γεγονότων και μετά και ανταποκρίσεις σε εφημερίδες της εποχής. Η έκθεση θα
είναι ανοικτή 4–6 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 11.00-20.30, στο ισόγειο του Μουσείου.

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, ώρα: 19.30
«Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ) και η Αλληλεγγύη του προς τη Ρωμιοσύνη της Πόλης μετά από τα
Σεπτεμβριανά του 1955: Ποιος ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών κατά
των μαζικών παραβιάσεων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»
Ομιλητές:
π. Γεώργιος Τσέτσης, (Μεγ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικ. Πατρ.),
Γεώργιος Λαιμόπουλος (τ. Γ.Γραμμ. ΠΣΕ), Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος (Πρέσβης ε.τ.)
Συντονιστής: Νικόλαος Ουζούνογλου (Πρόεδρος Οι.Ομ.Κω.).
1η Προβολή της ταινίας της Νιχάν Αρλσόϊ,
«Μάνα μου Κωνσταντινούπολη (Mana mou Istanbul) », ώρα: 20.30
—————————
Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017
Προβολή της ταινίας του Τζάν Ντουντάρ, «Η Νύχτα της Ντροπής», ώρα 20:30
—————————Στο χώρο της έκθεσης θα προβάλλονται περιοδικά οι ταινίες: Τα Σεπτεμβριανά (Alpha Channel-2005), Τα Σεπτεμβριανά του Π. Τσίμα (MEGA Channel-2009), 1955 ο Διωγμός των Ελλήνων (ΕΤ3), Σεπτεμβριανά- Φάκελοι του
Α. Παπαχελά (MEGA Channel-2009), Κωνσταντινούπολη 40 χρόνια πριν 40 χρόνια μετά ( ΕΤ1 1996) και
«Σεπτεμβριανά» των Α. Αμπτατζή και Ν. Ελματζίογλου.

Καλοκαιρινή Γιορτή Εθελοντικής και Σπουδάζουσας Νεολαίας της Οι.Ομ.Κω.
Στον φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στις 11/7/2017 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η Γιορτή με την συμμετοχή των νέων εθελοντών και των μαθητών-φοιτητών που έχουν στο παρελθόν υποστηριχθεί από την Οι.Ομ.Κω. Η εκδήλωση – την οποία παρουσίασε η Μαρία Αλεξάνδρα Ηλιάδη – ξεκίνησε
με το ντοκιμαντέρ του κ. Γιώργου Μουτεβελλή, «Το
Μέγα Ρεύμα του Βοσπόρου». Πριν την προβολή ο κ.
Μουτεβελλής αναφέρθηκε στα οπτικά υλικά που
χρησιμοποίησε στη ταινία. Η ζωή των Ρωμιών κατοίκων του Βοσποριανού προαστίου, αποτυπωμένη σε
μαυρόασπρες φωτογραφίες, στο ντοκιμαντέρ συνοδεύονται με μια βιωματική αφήγηση των «παλιών
ημερών». Οι εικόνες του «χθες» εναλλάσσονται με
αυτές του «σήμερα» και σε συνδυασμό με ένα σπιρτόζικο μοντάζ και ευφυή μουσική επένδυση, ζωντανεύουν και απογειώνουν την ταινία.
Μετά το ταξίδι στον χρόνο και το χώρο του Βοσπόρου και της Πόλης, τον λόγο είχε ο πρόεδρος της
Οι.Ομ.Κω. κ. Νικόλαος Ουζούνογλου. Ο οποίος παρουσίασε τα νέα πεδία δράσης, όπου καλούνται εθελοντές να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (δείτε
λεπτομέρειες στις σελ.4 και 5 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου). Στη συνέχεια ένα νέο μουσικό
σχήμα με έντεχνα, λαϊκά και μικρασιατικά τραγούδια, έδωσε τον τόνο στην εκδήλωση. Το σχήμα αποτελείται από τους Χάρη Μητσογιάννη (πιάνο – από
τους Νέους Εθελοντές), Δήμητρα Σιάνη (κιθάρα και
τραγούδι), Παναγιώτης Οικονόμου (μπουζούκι – μαέστρος). Επίσης υπήρχε η έκτακτη συμμετοχή της
Χρύσας Πλιάκα (σαντούρι).
Η εκδήλωση έκλυσε με συναυλία του μουσικού
σχήματος εθελοντών γοήτευσε το νεανικό κοινό. Η
μουσική και τα τραγούδια έκλεισαν την εκδήλωση, μαζί με τον χορό που έσυραν οι νεαρές εθελόντριες.
Στην επιτυχία της εκδήλωσης συνέβαλαν αρκετοί νέοι, όμως
αξίζει ν’ αναφέρουμε ειδικά την Γεωργία Αποστολάκου και την
Ρεγγίνα Κατσιμάρδου για την σημαντική συμβολή τους στην
διοργάνωση. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Αντιδήμαρχος Παλ. Φαλήρου κ. Ανδρέας Δούμας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Ασημακόπουλος, και
ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Εθελοντισμού του
Δήμου Αλίμου κ. Στέφανος Διαμαντής. Ο κ. Νικ. Ουζούνογλου
ευχαρίστησε την Διοίκηση του Δήμου Παλ. Φαλήρου για την
ευγενική παραχώρηση του χώρου και γενικώς για την στήριξη
του Δήμου προς την Οι.Ομ.Κω.

Επετειακή Εκδήλωση Σεπτεμβριανών στο Λονδίνο της Οι.Ομ.Κω.

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. μετά από μακρόχρονη προσπάθεια και την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας
οργανώνει Ημερίδα στο Βασιλικό Κολλέγιο του Λονδίνου με τίτλο «Ο Καταλυτικός Ρόλος στα Έθνη Κράτη των Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων». Στην Ημερίδα ομιλητές θα είναι ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. Καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου
και ο γνωστός δημοσιογράφος Bruce Clark. Στην Ημερίδα ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. θα αναφερθεί στις συνέπειες
των μαζικής κλίμακας παραβιάσεων που υπέστη η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης και στις προτάσεις που έχουν
γίνει από την Οι.Ομ.Κω. προς
την Κυβέρνηση της Τουρκίας τα
τελευταία 6 χρόνια ενώ ο κ.
Bruce Clark θα μιλήσει για την
παγκόσμια ακτινοβολία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και
την σημασία του πανάρχαιου
αυτό θρησκευτικού θεσμού για
όλη την ανθρωπότητα. Στην
Ημερίδα έχουν προσκληθεί τα
μέλη των Πρεσβειών της Ελλάδος, Τουρκίας, Κύπρου και
άλλων χωρών καθώς επίσης
Βουλευτές, Λόρδοι, Πανεπιστημιακοί και Δημοσιογράφοι. Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης, είτε βρίσκεται στην Πόλη η
ζει σε κατάσταση εκπατρισμού
η πλειοψηφία των μελών της.
Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα
19.00 θα πραγματοποιηθεί με
την υποστήριξη της Αρχιεπισκοπής Θειατύρων και Μεγάλης
Βρετανίας, στην αίθουσα τελετών του Καθεδρικού Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού συνάντηση
με του Κωνσταντινουπολίτες
του Λονδίνου για ενημέρωση
τους και συζήτηση των θεμάτων
που απασχολούν τον Ελληνισμό
της Πόλης. Έχουν προσκληθεί οι
Κωνσταντινουπολίτες του Λονδίνου αλλά και οι φίλοι της Πόλης.

Συμμετοχή μελών του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ).
Στις 26/7/2017 τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Νικ. Ουζούνογλου, Στ. Ν. Κίσσας και Γ. Κιοσέογλου συμμετείχαν στην
έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΠΣΕ για την συζήτηση
κοινών δράσεων όπως συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων αλλά
και δράσεων για θέματα του Ελληνισμού της Ανατολής. Το
Σάββατο 16/9/2017 θα συνδιοργανωθεί Ημερίδα στην Επέτειο Μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Ανατολής
κοινή εκδήλωση με κεντρικό θέμα το χρονίζον ζήτημα της
ίδρυσης Μουσείου του Ελληνισμού της Ανατολής.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΟΜΚΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Ιούλιος 2017
Κοινωνική Αλληλεγγύη

Αφορά Επείγουσα Ανάγκη
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει ξεκινήσει το 2013 η ΟΙΟΜΚΩ σήμερα αποτελεί μια πολύπλευρη
και πολυσύνθετη δράση που καλύπτει τομείς όπως: μοίρασμα διατακτικών στους αναξιοπαθούντες, διανομή τροφίμων που εξασφαλίζονται από δωρεές, στέγαση αστέγων σε δύο ιδρύματα (Νέος Οίκος του Πολίτη και Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη - Κοσμέτειο Ίδρυμα ), παροχή φαρμάκων, υποστήριξη ηλικιωμένων και ανήμπορων να μεταβούν σε
δημόσια νοσοκομεία όπως επίσης συνοδεία αυτών σε δημόσιες υπηρεσίες κτλ.
Οι ανάγκες που επιτακτικά πρέπει να καλυφθούν είναι:
Διαθεσιμότητα για 1 ή 2 μέρες την εβδομάδα για 4-5 ώρες για την συνοδεία των εχόντων ανάγκη όπως αναφέρουμε
παραπάνω. Με την διαθεσιμότητα 10 εθελοντών μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Θα καταρτιστεί πρόγραμμα διαθεσιμότητας οπότε όταν παραστεί η ανάγκη θα ενημερώνεται μια μέρα πριν ο εθελοντής για την συνδρομή του.
Σε ορισμένα προγράμματα καλούμαστε μερικές ώρες πριν για ενδεχόμενη παραλαβή τροφίμων που δεν έχουν καταναλωθεί και να μοιραστούν στα ιδρύματα που αναφέρθηκαν ή ακόμα αν η ποσότητα είναι μεγάλη να αποθηκευτούν στα ψυγεία που βρίσκονται σε χώρο του κήπου του Καστριτσείου Μουσείου.
Υπάρχει η ανάγκη εθελόντριας /εθελοντή με γνώση μαγειρικής που να είναι κοντά στην Νέα Φιλαδέλφεια για συνδρομή στην προετοιμασία φαγητού.
Συμπλήρωση του ψηφιακού αρχείου μνημείων του Ελληνισμού της καθ’ ημάς Ανατολής
Το ίδρυμα Χράντ Ντίνκ στην Κωνσταντινούπολη εδώ και μερικά χρόνια με πρόγραμμα που έχει αναλάβει και υποστηρίζεται από την Ε.Ε. και την Κυβέρνηση της Τουρκίας προσπαθεί να καταρτίσει ένα σύστημα βάσης δεδομένων
τεχνολογίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) που θα ενσωματωθούν τα μνημεία των μη-Μουσουλμανικών Κοινοτήτων μέχρι το 1923. Σκοπός είναι να εμπλουτιστεί η βάση αυτή με τα Ελληνικά μνημεία.
Πως μπορεί να γίνει αυτό;

Μπορείτε να δείτε την ανοικτή στο κοινό ιστοσελίδα : http://turkiyekulturvarliklari.hrantdink.org/en/
Πρόσφατα δημοσιεύτηκε το βιβλίο για τα Ρωμαίικα και Αρμένικα μνημεία της ευρύτερης περιοχής της Καισάρειας :

http://hrantdink.org/en/announcements/942-kayseri-with-its-armenian-and-greek-culturalheritage-book-can-be-downloaded-for-free

Είναι γνωστό ότι στη βάση δεδομένων έχουν εισαχθεί 4.500 Αρμενικά μνημεία ενώ μόλις 3.500 Ελληνικά. Είναι εμφανές ότι δεν έχουν εισαχθεί πολλά Ελληνικά και αν εξεταστεί η βάση σε πολλά Ελληνικά ιδρύματα δεν υπάρχουν
ονομασίες τους.
Τι είναι το ζητούμενο;
Ομάδες εθελοντών θα αναλάβουν διάφορες επαρχίες μελετώντας κάθε πόλη – χωριό θα εξετάζουν ποια ελληνικά
μνημεία υπήρχαν ανατρέχοντας σε βιβλία ελληνικά που περιγράφουν τι υπήρχε πριν από την Μικρασιατική Καταστροφή. Στην προσπάθεια αυτή υπάρχουν πολύτιμες πηγές όπως το πρόσφατο βιβλίο που εκδόθηκε στα Τουρκικά
του καθ. Άρη Τσοκώνα. Επίσης τα αρχεία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού (Θεσσαλονίκη) αποτελούν πολύτιμες πηγές άντλησης πληροφοριών. Ενδεχομένως και προσφυγικά σωματεία μπορούν με τα αρχεία τους να βοηθήσουν. Είναι σίγουρο ότι μπορούν να προκύψουν πολλές διπλωματικές ή διδακτορικές εργασίες από το πρόγραμμα αυτό.
Μελέτη του Αρχείου της Ρωμαιοκαθολικής Επισκοπής Κωνσταντινούπολης στο Βατικανό.
Τα Αρχεία του Βατικανού που αφορούν την Χριστιανοσύνη της Ανατολής έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει μεγάλο
πλούτο πληροφοριών. Στην περίπτωση μας ενδιαφέρει η περίοδος μετά από το 1923 αλλά και παλαιότερες περίοδοι για την Πόλη. Αρχικά το ζητούμενο είναι ένας εθελοντής με γνώσεις Ιταλικής να μεταβεί στην Ρώμη για 10-15
μέρες να μελετήσει τι υπάρχει και να λάβει αρχικές πληροφορίες.
Νέο Πρόγραμμα
ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ.
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα διάσωσης της ιστορικής μνήμης του Ελληνισμού της Ανατολής. Στα
Γενικά Αρχεία του Κράτους βρίσκονται 3950 τόμοι (σε μορφή λογιστικών τετραδίων) που είναι καταγεγραμμένες οι
περιουσίες που άφησαν οι πρόσφυγες σε όλες τις περιοχές της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Στην συνάντηση που έγινε την 26/7/2017, με το Δ.Σ. της ΟΠΣΕ προτάθηκε από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. συνεργασία για το
πρόγραμμα αυτό και έχει υπάρξει κατ’ αρχή συμφωνία μεταξύ των δύο Ομοσπονδιών για κοινή δράση στην προσπάθεια αυτή. Τα αρχεία αυτά που είναι σε πρωτογενή μορφή είχαν καταρτιστεί την περίοδο 1924-1930 και επρόκειτο να αποτελέσουν την βάση για να αποζημιωθούν οι πρόσφυγες κάτι που ποτέ δεν έγινε.
Σκοπός του έργου:
α) Η ψηφιακή φωτογράφιση αυτού του τεράστιου αρχείου ώστε να σωθεί
β) να καταρτιστεί ευρετήριο ονομάτων/περιοχών ώστε ένας απόγονος να βρίσκει εύκολα τα περιουσιακά στοιχεία
των προγόνων του αλλά και να μπορούν να εκπονούνται μελέτες σχετικές με το θέμα.
Δύο δείγματα των αρχείων δίνονται παρακάτω:

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

Εκδόσεις Βιβλίων
Πέρσι από εθελοντές είχε γίνει η μετάφραση στα Αγγλικά του Βιβλίου ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ στον χώρο και τον χρόνο. Ακολούθησε η γλωσσική του επεξεργασία και χρειάζεται στην φάση αυτή η σχεδίαση του ως ηλεκτρονικό βιβλίο.
Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου υπό την αιγίδα της UNESCO.
Ως Οι.Ομ.Κω. τον Ιούνιο του 2016 είχε γίνει διάβημα προς την UNESCO ως αρμόδιου φορέα του ΟΗΕ ενόψει της πιθανής μετατροπής της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σε τέμενος. Στην επιστολή που είχε στείλει η Οι.Ομ.Κω.
είχε προταθεί η οργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που θα αφορούσε την προστασία των μνημείων ανεξαρτήτου
προέλευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας και των Βαλκανίων με σκοπό την προστασία της υπόστασης
τους αλλά και της ταυτότητας τους. Το ζητούμενο είναι εθελοντές με κατάλληλες γνώσεις να υποστηρίξουν την οργάνωση του Συνεδρίου.
Διδακτικά βιβλία Ελληνικής Γλώσσας για τα σχολεία της Ομογένειας.
Η Οι.Ομ.Κω. είχε ασχοληθεί την περίοδο 2009-2014 σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Υπουργείο Παιδείας στην κατάρτιση βιβλίων για τις τάξεις Δημοτικού, Ελληνικής γλώσσας και Αριθμητικής, Γυμνασίου Μαθηματικών και Ανθολογίας Δημοτικού. Τα βιβλία αυτά πρέπει να διέλθουν της διαδικασίας που προβλέπεται από το Ελληνοτουρκικό Μορφωτικό Πρωτόκολλο (1968). Στην παρούσα φάση έχει επισημανθεί η απουσία βιβλίων νεοελληνικών.
Το θέμα το πώς πρέπει να διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα στα Σχολεία της Ομογένειας έχει συζητηθεί τα τελευταία
χρόνια εκτενώς και ένα τέτοιο εγχείρημα που πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το Ίδρυμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(διάδοχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). Καλούνται εθελοντές να συμβάλουν στην κατάρτιση των βιβλίων λυκείου
και ενδεχομένως γυμνασίου.
Εν εξελίξει προγράμματα της Οι.Ομ.Κω εθελοντικών δράσεων στην Πόλη
Σύνταξη Μελέτης για τον σεισμικό κίνδυνο κτιρίων της Ομογένειας: βρίσκεται επιστημονική ομάδα στα Πριγκηπόννησα ομάδα εθελοντών πολιτικών μηχανικών υπό την καθοδήγηση του Δρ. Π. Γεωργίου για την συλλογή στοιχείων των
Πατριαρχικών Σταυροπηγιακών Μονών. Η σχετική έκθεση θα είναι έτοιμη τέλος Αυγούστου.
Υποστήριξη των Κοινοτήτων Υψωμαθείων : εθελοντές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Οι.Ομ.Κω. Θα ξεκινήσει σύντομα η προσπάθεια και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον Ιερατικό Επόπτη της περιοχής Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιμο προσφέρουν εθελοντική εργασία στους ιστορικούς Ιερούς Ναούς των Υψωμαθείων.
Συνδρομή στην καταλογογράφηση της βιβλιοθήκης της Ιεράς Θεολογικής της Χάλκης: ¨Έχουν ήδη μεταβεί τρεις εθελοντές και εργάζονται στην καταλογογράφηση βιβλίων αλλά και εργασίες τεκμηρίωσης. Η αποστολή εθελοντών θα
συνεχιστεί και το φθινόπωρο.
Τεχνική υποστήριξη προς την Κοινότητα της Χάλκης: Δύο μηχανικοί έχουν ήδη μεταβεί στην ν. Χάλκη και εργάζονται
στην αποτύπωση δύο Κοινοτικών Κτιρίων της Ρωμαίικης Κοινότητας του νησιού.
Οι εθελοντικές αποστολές διαμορφώθηκαν με την πρόσκληση της Οι.Ομ.Κω. που έγινε αρχές Ιουνίου 2017. Η επόμενη πρόσκληση θα γίνει αρχές Οκτωβρίου 2017. Σημειώνεται ότι τα έξοδα ταξιδιού καλύπτονται από τους εθελοντές
ενώ τα έξοδα διαβίωσης καλύπτονται από τα ιδρύματα της Ομογένειας που προσφέρουν εργασία οι εθελοντές. Για
κάθε εθελοντή η Οι.Ομ.Κω. προβαίνει σε ασφάλιση μέσω ταξιδιωτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Οι επερχόμενες εθελοντικές δράσεις θα αφορούν συνέχιση των προαναφερθέντων αλλά και:

Υποστήριξη του Παιδικού Σταθμού της Κοινότητας Σταυροδρομίου.

Γεωπονικές-κηπουρικές εργασίες την Ι.Θ. Σχολή της Χάλκης.

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. ευχαριστεί θερμά τον
Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο και
τα Μέλη της Φιλοπτώχου Επιτροπής Κυριών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
για την γενναιόδωρη χορηγία με το ποσό 10.000 Δολ. ΗΠΑ του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» της Οι.Ομ.Κω..
Η σχετική πρόταση με μικρότερο προϋπολογισμό είχε υποβληθεί τον Νοέμβριο του 2016
και εγκρίθηκε μετά από ενδελεχή εξέταση από τις αρμόδιες επιτροπές.

Υπόσχεση από τα Υπουργεία Δημοσίας Τάξεως και Εσωτερικών για την άρση της υπαγωγής των Κωνσταντινουπολιτών που δεν διαθέτουν ιθαγένεια κράτους στην κατηγορία ως
«πολιτών τρίτων χωρών»
Είναι γνωστό ότι από πολλούς Κωνστατινουπολίτες αφαιρέθηκε η ιθαγένεια την περίοδο 1955-2000 από
τις κατά καιρούς Κυβερνήσεις της Τουρκίας με σκοπό την ελάττωση του πληθυσμού των Ρωμιών της Πόλης
όπως και των νήσων Ίμβρου και Τενέδου. Μόνο τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει η εφαρμογή της πολιτικής αυτής και κατόπιν και των προσπαθειών της Οι.Ομ.Κω. από το 2010 έχει αρχίσει η αποκατάσταση των
υπηκοοτήτων της Τουρκίας. Σημειώνεται ότι από το 1996 επιτρέπεται η διπλή ιθαγένεια και αναγνωρίζεται
ως ισότιμη η θητεία στον Ελληνικό στρατό (λόγω ΝΑΤΟ). Η αφαίρεση της ιθαγένειας της Τουρκίας και το
γεγονός ότι μόλις στα μέσα της δεκαετίας του 1980 άρχισε η πολιτογράφηση στην Ελλάδα των Κωνσταντινουπολιτών, είχε σαν συνέπεια αρκετοί Κωνσταντινουπολίτες να μην έχουν καμμιά ιθαγένεια κάποιου κράτους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση παιδιών που γεννιόντουσαν στην Ελλάδα και οι γονείς τους δεν τα δήλωναν στο Προξενείο της Τουρκίας, ενώ τα Κέντρα Αλλοδαπών τους χορηγούσαν Δελτία Αδειών Παραμονής
στα οποία εικονικά φαινόταν ότι είχαν ιθαγένεια της Τουρκίας και εθνικότητα Ελληνική. Βεβαίως υπάρχουν
και οι περιπτώσεις συμπολιτών μας, που το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. έχει δημόσια κατακρίνει, που δεν υπέβαλαν
αίτηση πολιτογράφησης για αποφυγή στράτευσης.
Με την αλλαγή της νομοθεσίας έκδοσης αδειών παραμονής και της χορήγησης του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς αλλά και λόγω της εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ζητείται για την ανανέωση της άδειας παραμονής η προσκόμιση διαβατηρίου της Τουρκίας, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι αδύνατο αφού έχουν φθάσει 40-50 ετών δεν έχουν εγγραφεί στις αρχές της Τουρκίας. Συνέπεια τούτου είναι
ότι ακόμα και υπερήλικες (με αποτέλεσμα να στερούνται οποιοδήποτε κοινωνικού ευεργετήματος), που
δεν έχουν ιθαγένεια κράτους και οι άδειες παραμονής τους ανανεωνόταν για πολλές δεκαετίες, να υπάγονται στο καθεστώς «πολιτών τρίτων χωρών» και ακόμα σε μερικούς να τους έχει αναφερθεί ότι μπορεί να
απελαθούν!!.
Εν όψει της κατάστασης αυτής τους τελευταίους 18 μήνες το Δ.Σ. έχει υποβάλει προς τις αρμόδιες αρχές,
αρκετές φορές, αναφορές για ειδικές περιπτώσεις αλλά και για το γενικότερο θέμα. Κατόπιν τούτου αλλά
και ενεργειών του Προέδρου της Υποεπιτροπής Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης της Βουλής των Ελλήνων κ. Πάνου Σκουρολιάκου έχει δοθεί η υπόσχεση ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το θέμα μέχρι
τέλος Αυγούστου 2017.

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.

