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*Απλοποίηση διαδικασιών πολιτογράφησης Κων/λιτων,σ.1-2.

 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

Δωρεάν Σεμινάρια προς Εθελο-

ντές,σ.3.
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δράσεις,σ.4.
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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω. εύχεται σε όλους τους
αναγνώστες του η Εορτή της Μεγαλόχαρης Παναγίας
να φέρει την υγεία, ευτυχία και ειρήνη.

63η Επέτειος Σεπτεμβριανών

Οι Ολέθριες Συνέπειες της Εξουσιομανίας
Η Κατάκτηση και Διατήρηση της Εξουσίας στην Ημεδαπή και
οι Αυτόχθονες Ελληνικές Κοινότητες εκτός Επικράτειας
Ημερίδα
Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 18.30
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι
Συντονιστής: Άρης Πορτοσάλτε, Δημοσιογράφος
Ομιλητές:
Γιώργος Κοντογιώργης, Ομοτ. Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου
Ανδρέας Θεοφάνους, Καθ. Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Αθηνά Κρεμμύδα, Γ.Γ. της Κίνησης για την Αναγέννηση της Β. Ηπείρου.
Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθ.ΕΜΠ-Πρόεδρος Οι.Ομ.Κω.
Μετά από πολύμηνες ενέργειες της Οι.Ομ.Κω.
Εκδόθηκε Εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επιτάχυνση της απόκτησης
Ελληνικής Ιθαγένειας από Ομογενείς εκ την Τουρκίας και την αντιμετώπιση
προβλημάτων για την χορήγηση Αδειών Παραμονής
‘Όπως έχουμε ενημερώσει στο παρελθόν, με την σταδιακή εισαγωγή του νέου συστήματος από το 2014
έκδοσης νέου τύπου δελτίων αδειών παραμονής στην Ελλάδα Ομογενών εκ Τουρκίας, εμφανίστηκαν από
την λανθασμένη ερμηνεία της σχετικής Κοινής Υπ. Απόφασης 123/2016 προβλήματα σε πολλούς συμπολίτες μας κατά την ανανέωση των αδειών τους. Κυρίως οι περιπτώσεις που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα
είναι η ανιθαγενείς, που βέβαια εν μέρει οφείλεται σε δική τους επιλογή των ίδιων των ενδιαφερομένων
το ότι δεν έκαναν ενέργειες για να πολιτογραφηθούν. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι η πολύ βραδείς
ρυθμοί στην εξέταση των αιτήσεων πολιτογράφησης, που έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να διαρκούν 2-3
χρόνια. Τέλος υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις που συμπολίτες μας στερούνται παντελώς εγγράφων, έχοντας απωλέσει τα δελτία ταυτοτήτων τους που εκδιδόταν από τα Κέντρα Αλλοδαπών και επειδή
δεν μπορούν να βρεθούν στα αρχεία, να μην έχουν κανένα έγγραφο, πράγμα που δημιουργεί δυσεπίλυτά προβλήματα καθόσον στερούνται κάθε δυνατότητας κοινωνικής παροχής.

Μετά από πολλές προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. εκδόθηκε με την μέριμνα του Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας καθ. Λάμπρου Μπαλτσιώτη η Εγκύκλιος με Αρ.Φ. Φ.130181/17760 η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. www.conpolis.eu
Το σοβαρότερο πρόβλημα ήταν ότι ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας οδηγούνταν στον να υποβάλει αιτήσεις (με παράβολο 300 Ευρώ) στις επιμέρους διευθύνσεις μετανάστευσης των Περιφερειών,
με αποτέλεσμα να χάνουν την ιδιότητα του Ομογενή. Πολλές φορές είχε επισημανθεί από πλευράς της
Οι.Ομ.Κω. προς στις αρμόδιες αρχές, ότι η πράξη αυτή όχι μόνο αντίκειται σε νόμους της Πολιτείας που
είναι σε ισχύ από την δεκαετία του 1950 αλλά και σε βασκικές αρχές του Συντάγματος της Ελληνικής Πολιτείας.
Εν συντομία διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων για ανανέωση των αδειών παραμονής για όσους έχουν
γίνει έκπτωτοι της ιθαγένειας της Τουρκίας ή ακόμα γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς ή γονέα Κωνσταντινπουλίτες/η και δεν διαθέτουν ιθαγένεια κράτους καθόσον για 40-50 χρόνια ανανεωνόταν η άδεια παραμονής τους που χορηγούταν κατά την γέννηση τους με την εγγραφή εθνικότητα: Ελληνική και υπηκοότητα: Τουρκίας (που βέβαια δεν ίσχυε).
Επίσης στην ίδια εγκύκλιο παρέχονται διευκολύνσεις στην υποβολή αιτήσεων για απόκτηση της Ελληνικής
υπηκοότητας (πολιτογράφηση).
Στην περίπτωση αυτών που είχαν απωλέσει την υπηκοότητα της Τουρκίας, για την ανανέωση των αδειών
τους θα γίνονται δεκτά παλαιά έγγραφα περί απώλειας της υπηκοότητας τους, δεν θα ζητούνται εν ισχύ
διαβατήρια Τουρκίας ή διαβατήρια ΟΤΑ (που ελάχιστοι διέθεταν). Οι ίδιες διευκολύνσεις επεκτείνονται
και για την πολιτογράφηση των Ιμβρίων και Τενεδίων.
Στην περίπτωση Κωνσταντινουπολιτών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και δεν διαθέτουν υπηκοότητα κράτους για την ανανέωση των αδειών τους χρειάζονται: (α) ληξιαρχική πράξη γέννησης του αιτούντος από
αρμόδιο ληξιαρχείο της χώρας , (β) ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του. (γ) βεβαίωση αρμόδιας αλλοδαπής αρχής περί απώλειας ή μη κατοχής της τουρκικής ιθαγένειας, αφορούσα τον ίδιο ή τους γονείς
του, (δ) αντίγραφο από παλαιότερες άδειες διαμονής του ιδίου ή/και των γονέων του- με εθνικότητα ελληνική και τουρκική/ακαθόριστη/αδιευκρίνιστη ιθαγένεια ή υπηκοότητα, παλαιά διαβατήρια τύ- που
Ο.Τ.Α. του ιδίου ή/και των γονέων του.
Για το ζητούμενο (γ) η Οι.Ομ.Κω. έχει ήδη προβεί σε ενέργειες προς τις Προξενικές αρχές της Τουρκίας και
θα υπάρξει διευκρινιστική ενημέρωση επί του θέματος.
Επισημαίνεται για μια φορά ακόμα ότι με το δεδομένο ότι από το 1995 επιτρέπεται η διπλή ιθαγένεια, το
ότι στην Τουρκία αναγνωρίζεται η θητεία στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και η διατήρηση και απόκτησης της υπηκοότητας της Τουρκίας από όλους τους συμπολίτες μας είναι πολύ σημαντική και επίσης
πρέπει να επιδιώκεται η απόκτηση της διπλής ιθαγένειας από όλους. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία αποκαθιστά τις υπηκοότητες εφόσον αιτηθούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς επίσης και χορηγείται η υπηκοότητα
σε μέλη της νέας γενιάς εφόσον ένας γονέας είχε την υπηκοότητα κατά την γέννηση τους. Τέλος τονίζεται
ότι η μη απόκτηση Ελληνικής υπηκοότητας για αποφυγή στράτευσης βρίσκει ριζικά αντίθετη την
Οι.Ομ.Κω, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα.

Δωρεάν προσφορά της Οι.Ομ.Κω. προς τις/τους Εθελόντριες/ες
Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη
Ταχύρρυθμα Μαθήματα Εκμάθησης Τουρκικής Γλώσσας

Στην διάρκεια του Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκαν τα σεμινάρια που είχαν ανακοινωθεί
τους προηγούμενους μήνες και αφορούν τα θέματα: (α) Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας
και (β) Ταχύρρυθμης εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας. Και οι δύο ενότητες απευθύνονται σε νέους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. και έχουν τον χαρακτήρα της ανταπόδοσης προς
τους τωρινούς αλλά και μελλοντικούς εθελοντές..
Τα σεμινάρια Επιχειρηματικό τας-Καινοτομίας πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (912/7/2018) και στην Πόλη (23-27/7/2018). Στην Αθήνα τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν
σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) που ευγενώς φιλοξένησε όλα
τα σεμινάρια στους χώρους της που βρίσκονται στα
Κ. Πατήσια. Συμμετείχαν στα σεμινάρια Αθηνών 20
εθελοντές (δείτε προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο
της Οι.Ομ.Κω.) ενώ από αυτούς 9 ταξίδεψαν στην
Κωνσταντινούπολη 22-28/7/2018 και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν με μέριμνα του οργανισμού KOSGEB (Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi) ενώ τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων καλύφθηκαν από την TİKA (Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı). Τα σεμινάριά της Πόλης πραγματοποιήθηκαν στην Ιερά
Θεολογική Σχολή της Χάλκης (Ι..Θ.Σ.Χ.) της οποίας ο Σχολάρχης και το προσωπικό, όπως
πάντα, επεφύλαξαν εξαιρετική φιλοξενία στους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. Η διδασκαλία
έγινε από τον κ.Αλί Τσελίκ που είχε επίσης οργανώσει ανάλογα σεμινάριά το καλοκαίρι του
2015 σε εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. Σημαντική υπήρξε η συμβολή των συμπολιτών μας κα.
Μαρίας Τσιροπούλου και ο κ. Ιωάννης Γκαλίστης. Την ίδια περίοδο η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος βρισκόταν στην Ι.Θ.Σ.Χ. Η δράση για την Επιχειρηματικότητα θα συνεχιστεί τόσο με την επανάληψη των σεμιναρίων αλλά και με την υποστήριξη των
συμμετεχόντων να αναλάβουν δράσεις με άξονα την παλινόστηση νέων στην Πόλη.
Τα σεμινάρια ταχύρρυθμης εκμάθησης της τουρκικής που έγιναν επίσης στα κτίρια της ΕΕΔΕ διεξάχθηκαν σε δύο παράλληλες τάξεις των αρχαρίων (32 παρακολουθούντες) και προχωρημένων (12 παρακολουθούντες) και συμπλήρωσαν από 14 ώρες σε 15 μέρες. Η διδασκαλία θα συνεχιστεί από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Δεκτοί γίνονται μόνο νέοι και εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. Η επιστημονική εποπτεία των μαθημάτων γίνεται από τον κ. Στέφανο
Τζέπογλου και κα. Μάρω Μαυροπούλου.

Πρόσκληση για νέες εθελοντικές δράσεις στην Ελλάδα και στην Κωνσταντινούπολη
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσφέρουν εθελοντικές εργασίας προς την
Οι.Ομ.Κω. για τα ακόλουθα θέματα να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστέλλοντας και το βιογραφικό τους και διευκρινίζοντας σε ποιο αντικείμενο ενδιαφέρονται
να συνεισφέρουν μέχρι την 30/8/2018.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
1) Ταξινόμηση και τεκμηρίωση αρχείου που θα εγκατασταθεί στο Πατριαρχικό Καθίδρυμα
της Αγίας Σοφίας στην Ανθούσα Αττικής
2) Υποστήριξη στην προετοιμασία Έκθεσης στην Τουρκική Γλώσσα με θέμα την συμβολή
των Ρωμιών τον 19ο και 20ο αιώνα (αναγκαία η βασική γνώση τουρκικής γλώσσας).
3) Συμβολή στην συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση του Αρχείου Προσφυγικών περιουσιών στα
Γενικά Αρχεία του Κράτους (Ψυχικό).
4) Οργάνωση νέας βιβλιοθήκης στο Καστρίτσειο Μουσείο.
5) Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιστάκος».
6) Μελέτη της τοπογραφίας κατοικιών της συνοικίας Φαναρίου 16ου-19ου αιώνα
(συνεργασία με Ερευνητές του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών).
Ορισμένες εργασίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διπλωματικών εργασιών σε συνεννόηση με αντίστοιχες Πανεπιστημιακές Σχολές.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1) Καταγραφή του ιστορικού κοιμητηρίου της Κοινότητας Χαλκηδόνας (επαναπροκήρυξη).
2) Εργασίες Διαφόρων Κλάδων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων για σύνταξη μελετών συντήρησης και αποτύπωσης κτιρίων κτλ.
3) Γενικότερη αρωγή και περιποίηση στους Ιερούς Ναούς.
Όπως και στις προηγούμενες δράσεις οι προϋποθέσεις των εθελοντικών δράσεων είναι;
- Θα εξασφαλιστεί η δωρεάν στέγαση και σίτιση των εθελοντριών/ων.
- Τα έξοδα μετάβασης τους θα αναλάβουν οι ίδιοι. Ωστόσο θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια εξασφάλισης σε χαμηλότερο κόστος των εξόδων μετάβασης.
- Η Οι.Ομ.Κω. θα καλύψει τα έξοδα ασφάλισης τους κατά το ταξίδι και την διαμονή τους.
- Η διάρκεια της παραμονής για προσφορά εθελοντικής εργασίας θα είναι κατ’ ελάχιστον
3 εβδομάδες.
- Η εθελοντική εργασία θα προσφέρεται χωρίς καμία παρέμβαση στο έργο των διοικήσεων των ιδρυμάτων-κοινοτήτων της Ομογένειας.

Κινητοποίηση της Οι.Ομ.Κω. για υποστήριξη του πληγέντος βαριά
Λυρείου Ιδρύματος στον Νέο Βουτσά Αττικής
στην θανατηφόρα πυρκαγιά της 23 Ιουλίου 2018
Αμέσως την άλλη ημέρα, 24/7/2018, της πολύνεκρης τραγικής πυρκαγιάς που έπληξε τις περιοχές Νέου Βουτσά και
Ματιού-Ραφήνας στάλθηκε από την Οι.Ομ.Κω. τα εξής μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις: «Παρακαλούμε ενημερώστε αν υπάρχει ανάγκη βοήθειας για θύματα και πληγέντες από την τρομερή τραγωδία της πυρκαγιάς».
Σε σύντομο χρόνο, την ίδια ημέρα, λήφθηκε απάντηση από τον φίλο αναγνώστη των ενημερωτικών μας δελτίων κ.
Ανέστη Αλευρίδη που ανέφερε τα εξής: «κ. Καθηγητά, σας προωθώ το μήνυμα ενός καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης συνεργάτη του Λυρείου Ιδρύματος.: Καλησπέρα σας. Μεγάλη καταστροφή υπέστη η όλη περιοχή. Και το Λύρειο, επίσης! Κάθε προσφορά είναι ευπρόσδεκτη κύριε Ανέστη».
Με την λήψη του μηνύματος από την Οι.Ομ.Κω. στάλθηκε το εξής μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις:
«Αγαπητοί συμπολίτες,
Στην ανακοίνωση της Οι.Ομ.Κω. για προσφορά βοήθεια σε πληγέντες μας ζητήθηκε να συνδράμομε στο ΛΥΡΕΙΟ
ΙΔΡΥΜΑ http://www.lyreioidryma.gr/Different_Village.html.
Ο κ. Ανέστης Αλευράς (κατάγεται από το Φερτέκι της Καππαδοκίας) μας ενημέρωσε για το εξής: " Βοήθεια χρειάζεται σε χρήματα αν υπάρχει δυνατότητα, σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, σαπούνια, καθαριστικό κλπ. Είναι
ένα ίδρυμα που φιλοξενεί απροστάτευτα μικρά παιδάκια, είναι στο λόφο του Νέου Βουτζά, χθες εκκενώθηκε. Στο
παρελθόν έχει πληγεί και πάλι από πυρκαγιά. Σας ευχαριστώ πολύ κ. καθηγητα. "
Παρακαλούνται όσοι συμπολίτες μας μπορούν να συνδράμουν με τα ανωτέρω αναφερόμενα να επικοινωνήσουν
με απαντητικό μήνυμα».
Παράλληλα το νέο φθάνοντας στην Πόλη η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος μέσο του
Γραφείου Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
25 Ιουλίου 2018
O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συγκλονισμένος από την ανυπολογίστων διαστάσεων ανθρωπιστική και
οικολογική καταστροφή που υπέστη η περιοχή της Αττικής και τις δραματικές ώρες που ζουν δεκάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας, προέτρεψε τις Κοινότητες της Ομογένειας της Πόλης να συγκεντρώσουν οικονομική βοήθεια, η οποία θα προσφερθεί στο πυρόπληκτο «Λύρειο Παιδικό ίδρυμα – Ορθόδοξο χωριό», που εδρεύει στον Νέο Βουτζά.
Ταυτόχρονα, προτρέπει όλες τις ανά τον κόσμο Αρχιεπισκοπές και Μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
κάθε πιστό και κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως, να συμβάλουν, με όποιο τρόπο κρίνουν κατάλληλο και στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων τους, στην ανακούφιση των πληγέντων.
Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρακολουθεί τον αγώνα των πυροσβεστικών δυνάμεων που
με αυτοθυσία και κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες επιχειρούν όλες αυτές τις ημέρες για την αντιμετώπιση
των πύρινων μετώπων και την προστασία των κατοίκων, τη συμβολή του Λιμενικού Σώματος και των ιδιωτών κατόχων σκαφών στη διάσωση των πληγέντων, αλλά και την αυθόρμητη ανταπόκριση επισήμων φορέων και απλών πολιτών της Αττικής, που με κάθε τρόπο, ακόμα και αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητοποιήθηκαν για
τη στήριξη των δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας. Όλους αυτούς ο Παναγιώτατος τους συγχαίρει, ευλογεί το πολύτιμο έργο τους και ενθαρρύνει πάντας να δείξουν, σε αυτές τις δύσκολες ώρες, πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης.
Αύριο, Πέμπτη, 26η Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής, ο Παναγιώτατος, ο οποίος θα χοροστατήσει στον φερώνυμο Ι. Ναό Πικριδίου, θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους κατά την πύρινη λαίλαπα που κατέκαψε την Αττική.
Οι ανωτέρω ανακοινώσεις βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση και άρχισαν σε σύντομο χρόνο να φθάνουν εμβάσματά
από την Ελλάδα, Αμερική, Ευρώπη και Τουρκία προς την Οι.Ομ.Κω. για την υποστήριξη του πληγέντος Λυρείου Ιδρύματος. Ήδη έχει μεταφερθεί στον λογαριασμό του Ιδρύματος το ποσό 1.800 Ευρώ και όσα εμβάσματα φθάνουν

Εικόνες από το πυρόπληκτο Λύρειο Ίδρυμα (29/7/2018)

θα μεταφερθούν επίσης. Ο μέχρι σήμερα κατάλογος των δωρητών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της
Οι.Ομ.Κω. www.conpolis.eu . Παράλληλα η ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη μας ενημέρωσε ότι θέτει στη
διάθεση του Λυρείου Ιδρύματος τα τεχνικά της συνεργία για αντιμετώπιση των εκτάκτων καταστάσεων στους χώρους του Ιδρύματος. Ανταποκρίθηκαν επίσης οι συμπολίτες μας αρχιτέκτονες κα. Ευαγγελία Ξανθοπούλου, κ. Σάββας Τσιλένης καθώς επίσης και οι κ. Π. Πετρίδης και κ. Στ,. Αρβανίτης να συνδράμουν στην προσπάθεια για αποκατάσταση των κτιρίων του Ιδρύματος.
Την Κυριακή 29/7/2018 τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Ν. Ουζούνογλου και Χρ. Βρεττόπουλος επισκέφθηκαν το Λύρειο ίδρυμα και είχαν συνεργασία με την Ηγούμενη Μαριάμ και τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Οι παρατιθέμενες
φωτογραφίες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Το Ίδρυμα περιθάλπει 60 ορφανά και πολλές γερόντισσες στο
Γηροκομείο που υπέστη την μεγαλύτερη καταστροφή. Όπως γίνεται συνήθως, το πολυσχιδές έργο του Ιδρύματος
δεν είναι πολύ γνωστό και ξεκινά από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν τότε 5 νέες αποφάσισαν να γίνουν μοναχές και να αφιερώσουν την ζωή τους στον Θεό και στην αγαθοεργία.
Είναι ευτύχημα ότι η Διοίκηση του Ιδρύματος, παρόλο που οι εγκαταστάσεις του Λυρείου Ιδρύματος βρισκόταν
σε κατάσταση αναπνοής από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, με οργανωμένο τρόπο έγκαιρα, βάση σχεδίου
απομάκρυνε τις γερόντισσες και τα παιδιά από τον χώρο του Ιδρύματος.
Κατόπιν της συνάντησης με το Δ.Σ. του Ιδρύματος ακολούθησε η παρακάτω αλληλογραφία:
Προς: το Δ.Σ. του Λυρείου Ιδρύματος από την Οι.Ομ.Κω. 3/8/2018
1) Έχουμε προβεί στην κατάθεση του ποσού 1.800 Ευρώ που προέρχεται από διάφορους δωρητές προς το Λύρειο
Ίδρυμα. Σας στέλνω παρακάτω το τραπεζικό έμβασμα.
Παρακαλούμε την έκδοση των σχετικών αποδείξεων είσπραξης στο όνομα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) και θα συνεννοηθούμε για την παραλαβή τους.
2) Ως Οι.Ομ.Κω. έχει συγκροτηθεί Τεχνική Επιτροπή αποτελούμενη από τους :κ. Χρήστο Βρεττόπουλο (Πολιτικό
Μηχ.) και κα. Ευαγγελία Ξανθοπούλου και κ. Σάββα Τσιλένη (Αρχιτέκτονες Μηχανικούς) για να προσφέρουν σε οποιαδήποτε θέμα θα θελήσετε.
3) Ο κ. Γκούσκος της εταιρείας Ευρωπαϊκή Πίστη έχει προσφερθεί να διαθέσει τα συνεργία της Εταιρείας του για
τις ανάγκες σας. Το τηλεφ. του είναι 210 6829601.
Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστεί το Λύρειο ίδρυμα,
Με εκτίμηση
Νικόλαος Ουζούνογλου, Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω.
Προς: το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. από το Λύρειο ϊδρυμα, 3/8/2018
Αγαπητέ κε Ουζούνογλου,
Ευχαριστούμε θερμότατα για τις κινήσεις σας.
Ήδη προωθώ το μήνυμά σας και θα μιλήσω και με τις γερόντισσες.
Ο Κύριος να δίνει σε σας και την Οι. Ομ. Κω όλα τα Καλά Του.
Φιλικά,
Μ. Ανδρέου (μέλος του Δ.Σ. Λυρείου Ιδρύματος).

Παράλληλα με τα ανωτέρω η Ομογένεια της Πόλης—τα Ευαγή Ιδρύματα και ιδιώτες συμπολίτες μας
κινητοποιήθηκαν. Όπως έχουμε ενημερωθεί εντός των ημερών στέλνεται σημαντική βοήθεια προς το Λύρειο Ίδρυμα. Στην επόμενη σελίδα δίνονται οι μέχρι τώρα δωρεές και οι νέες θα ανακοινωθούν αργότερα.

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΥΡΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΕΣ
(ΜΕΧΡΙ 10/8/2018)

ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ –
ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ και ΙΔΙΩΤΕΣ
Ευρώ
Κοινότητα Ταταούλων

1000

Κοινότητα Χαλκηδόνος

1000

Κοινότητα Δώδεκα Αποστόλων Φερίκιοϊ

1000

Κοινότητα Σταυροδρομίου
Κοινότητα Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγ, Ρεύματος
Κοινότητα Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου ν. Αντιγόνης

1000

Κοινότητα Μακροχωρίου

1000

Κοινότητα νήσου Χάλκης

500

Κοινότητα Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου

500

Λ.Τ.

ΤΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΖΑΡΔΟΣ 50,00
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

ΣΥΝΔ. ΚΕΝΤΡΙΚΙΑΔΩΝ

700

1000

Κοινότητα Κοιμ. Της Θεοτόκου Διπλοκιονίου

1000

200,00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛ. 50,00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΕΒΙΤΣ

500,00

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘ/ΟΥ ΟΥΡ 50,00
HARRY DIMOPOULOS (USA) 208,16

800

Αστική Σχολή Γαλατά

500

Κοινότητα Τσεγκέλκιοϊ

2000

Κοινότητα Αγ. Χαραλάμπους Βεβεκίου
Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Υψωμαθείων

1000

Κοινότητα Αγ. Νικολάου Τζιβαλίου

3000

Κοινότητα Κοιμ. Θεοτόκου Μουχλίου

3000

Πατριαρχική Μεγ. Του Γένους Σχολή

2500

ΓΚΕΡΓΚΗ ΗΛΙΑ (ΣΟΥΗΔΙΑ)

100,00

ΤΖΕΠΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

50,00

ALİ YAŞAR (εκ Τουρκίας)

250,00

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

100,00

300

Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Σταυροδρομίου

500

Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Μέγα Ρεύματος

250

Ανώνυμη Οικογένεια

200

Οικ. Λ. Βίγκα

250

Ανώνυμη Οικογένεια

200

Οικ. Oscar Fuchs

250

Ανώνυμη κυρία

50

Γ. Παπαλιάρης

250

Ανώνυμος κύριος

250

Ανώνυμος κύριος

400

Σ.Σώτου

500

Οικογένεια Κ. Κομοροσάνο

1000

Ανώνυμος κύριος

500

Πατήρ Ελευθέριος Αλούκος
Σύνολο

100,00

ΠΙΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 500,00

500

Κοινότητα Αγίου Φωκά Μεσαχώρου

Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου

(ΣΕ ΕΥΡΩ)

1000
12600

15300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΥΡΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(27/7/18)
Μετά την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου
και των καταστροφών που μας άφησε
στο πέρασμα της, γίναμε αποδέκτες
ενός κύματος αγάπης και αλληλεγγύης
από μικρούς και μεγάλους υποστηρικτές. Βρισκόμαστε σε κατάσταση καταγραφής των υλικών ζημιών που μας
προκάλεσε, ώστε να μπορέσουμε το
συντομότερο να σχεδιάσουμε την αποκατάσταση των κτιρίων και την ομαλή λειτουργία του ιδρύματός μας
Από τα βάθη της καρδιάς μας… Σας
ευχαριστούμε για την αγάπη σας!

Οι εν εξελίξει εθελοντές αποστολές της Οι.Ομ.Κω. στην Κωνσταντινούπολη
Κατόπιν της πρόσκλησης που έγινε περί τον μήνα Μάϊο ε.ε. Υποβλήθηκαν 20 αιτήσεις.
Μετά από εξέταση των υποψηφιοτήτων και επικοινωνία με τους φορείς υποδοχείς έχουν
ξεκινήσει ή επίκειται να ξεκινήσουν οι εξής δράσεις:
1) Μελέτη και ταξινόμηση του Αρχείου της Οικογένειας Καραθεοδωρή στην Κοινότητα Νεοχωρίου-Βοσπόρου (2 εθελοντές - 1 μήνα).
2) Παροχή γραμματειακής βοήθειας στην Γραμματεία της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1 εθελοντής—3 μήνες).
3) Αρχειοθέτηση αρχείων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο (3 εθελόντριες—3 μήνες).
4) Καταλαγογράφιση στην Βιβλιοθήκη της Ι.Θ.Σ.Χ. (3 εθελοντές—3 εβδομάδες).
5) Συμβολή στην μετάπτωση του πληροφορικού συστήματος της Βιβλιοθήκης Ι.Θ.Σ.Χ. (1
εθελοντής—3εβδομάδες).
6) Ολοκλήρωση της ταξινόμησης και τεκμηρίωσης του Αρχείου της Κοινότητας Χάλκης
(συνέχεια από πέρσι—2 εθελοντές για 1 μήνα).
7) Προετοιμασία της σχολικής χρονιάς στον παιδικό σταθμό της Κοινότητας Αγ. Τριάδος
Σταυροδρομίου (4 εθελόντριες για 10 ημέρες).
8) Συνεργασία με την Γ.Γ.Απόδημου Ελληνισμού για αποστολή δύο εκπαιδευτών στην
Παιδούπολη της ν. Πρώτης (2 εθελοντές –10 ημέρες).
Υποβολή Έκθεσης για την συντήρηση της Αστικής Σχολής Πριγκήπου από την Οι.Ομ.Κω.
Στα πλαίσια της συνεργασίας της Οι.Ομ.Κω. με ΑΕΙ και στην προκείμενη περίπτωση με την
Σχολή Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης, ο νέος απόφοιτος της Σχολής κ. Ανέστης Βουτσάς εκπόνησε εργασία που αφορά την προκαταρτική
μελέτη της αποκατάστασης της αστικής Σχολής της Ρωμαίικης Κοινότητας της Πόλης. Η εργασία πραγματοποιήθηκε την περίοδο 15/3-15/6/2018 κατά την παραμονή του κ. Βουτσά στην ν. Πρίγκηπο και συνεργάστηκε με τα μέλη του Δ.Σ. της
Κοινότητας της Πριγκήπου. Στο έργο επίσης συνέδραμε
ουσιαστικά, όπως το έχει κάνει σε πολλές άλλες περι- Φωτογραφία στέγης της Σχολής (δεξιά)
που λήφθηκε από drone. Αριστερά o
πτώσεις με πρώτη την Σχολή Γαλατά, ο Αρχιτέκτων κ.
Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου
Korhan Gümüş που έχει βραβευθεί από την Οι.Ομ.Κω.
Η σχετικά Μελέτη και οι προτάσεις της Οι.Ομ.Κω, υποβλήθηκαν στην κ. Αγνή Νικολαΐδου
Πρόερδο της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητας Πριγκήπου και στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο.

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.

