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Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν συντομία:
· 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
· Η προαγωγή και σταθεροποίηση της φιλίας,
ειρήνης και κατανόησης μεταξύ των λαών στην
καθ’ ημάς Ανατολή, στα Βαλκάνια, την Ευρώπη
και σε όλο τον Κόσμο.
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Μηνιαία Ενημέρωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Να ασκήσουμε την δύναμη που έχουμε, σε αυτές εκλογές
Αγαπητές Συμπολίτισσες, Αγαπητοί Συμπολίτες,
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.), ο φορέας που εκπροσωπεί τους απανταχού της γης εκπατρισμένους
Κωνσταντινουπολίτες, με αυτή την ανοικτή επιστολή απευθύνεται σε όλους τους συμπολίτες μας, που είναι κάτοχοι της ιθαγένειας της
Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας και ζουν εκπατρισμένοι μακριά από την Πόλη.
Φέτος στην εκλογή Προέδρου της Τουρκίας, που θα γίνει για πρώτη φορά με απευθείας ψηφοφορία, έχουν δικαίωμα ψήφου και όσοι ζουν
εκτός χώρας, οι οποίοι θα μπορούν να ψηφίσουν στις κάλπες που θα στηθούν στις κατά τόπους διπλωματικές αντιπροσωπείες της Τουρκίας.
Είναι γνωστό, ότι οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, συστηματικά και μεθοδικά επιδίωξαν να αφανίσουν και να εκδιώξουν από την χώρα τα μέλη
των μη-μουσουλμανικών μειονοτήτων στιγματίζοντας τις Κοινότητες αυτές ως εν δυνάμει εσωτερικούς εχθρούς. Πράγμα που πέτυχαν σε
σημαντικό βαθμό, σε ότι αφορά την Ελληνορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, ως αποτέλεσμα των
στυγνών αντιμειονοτικών κρατικών πολιτικών που εφάρμοσαν.
Μάλιστα πολλές κυβερνήσεις της Τουρκίας και μετά τον εκπατρισμό των Ρωμιών Ορθοδόξων, επιδίωξαν με διάφορες μεθοδεύσεις να τους
απογυμνώσουν από την ακίνητη περιουσία τους και να αφαιρέσουν μαζικά τις ιθαγένειες τους, απ’ όσους ήταν πολίτες της Τουρκίας, για να
αποκόψουν οριστικά αυτούς τους ανθρώπους από τον τόπο τους και να τους στερήσουν τα δικαιώματα τους ως πολίτες της χώρας.
Η εκλογή Προέδρου της Τουρκίας, προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία στους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες που έχουν διατηρήσει
την τουρκική ιθαγένεια, να αποδείξουν ότι δεν απεμπολούν τα δικαιώματα τους ως πολίτες των οποίων τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα
από την διεθνή Συνθήκη της Λωζάννης (1923) που αποτελεί και την ιδρυτική πράξη της σύγχρονης Τουρκίας, αλλά και ως Ρωμιοί Ορθόδοξοι,
μέλη της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης.
Η Οι.Ομ.Κω. γνωρίζει πολύ καλά τα τραυματικά συναισθήματα οργής, αποστροφής
και δυσφορίας που διακατέχουν τους
Κωνσταντινουπολίτες έναντι των Κυβερνήσεων της Τουρκίας του παρελθόντος, εξαιτίας των συνθηκών του σκληρού και απάνθρωπου
εκπατρισμού τους. Παρά ταύτα καλεί όλους τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες με ιθαγένεια της Τουρκίας, να προσέλθουν στις
κάλπες και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους.
Η μαζική συμμετοχή μας στις εκλογές θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι οι εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες δεν
είναι μια αμελητέα οντότητα, αλλά έχουν την δύναμη και την αποφασιστικότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους με βάση το διεθνές
δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Η ψηφοφορία στις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Τουρκίας, θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Αυγούστου 2014 (2 ημέρες) και σε
περίπτωση που καμιά υποψηφιότητα δεν συγκεντρώσει το 51% θα διενεργηθούν επαναληπτικές εκλογές στις 19 και 20 Αυγούστου 2014.
Στην Ελλάδα, οι κάλπες για την εκλογή του Προέδρου θα στηθούν στο Γεν. Προξενείο της Τουρκίας στην Αθήνα (Βασιλέως Παύλου 22,
Παλαιό Ψυχικό 15452) και στο Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη (Οδός Αγίου Δημητρίου 151, Θεσσαλονίκη 54634).
Σημειώνεται ότι όσοι συμπολίτες μας δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Γενικά Προξενεία, εάν επιθυμούν να ψηφίσουν θα πρέπει να
παρουσιαστούν έως την 9 Ιουλίου 2014 μέχρι το τέλος του ωραρίου εργασίας στα Γενικά Προξενεία που ανήκουν και να δηλώσουν την
διεύθυνση κατοικίας τους. Επίσης οι κάτοχοι παλαιού τύπου ταυτοτήτων (νουφούσια), τα οποία δεν έχουν αριθμό μητρώου ταυτότητος,
πρέπει να απευθυνθούν στο Γενικό Προξενείο που ανήκουν για να εκδώσουν την νέα ταυτότητα τους πριν της Προεδρικές Εκλογές.
Τέλος όσοι είναι κάτοχοι νέων δελτίων θα πρέπει να ελέγξουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού
επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα: www.ysk.gov.tr
Όσοι επιθυμούν επιπλέον πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν διαμέσου του email: nnap@otenet.gr

Πραγματοποιήθηκε με Επιτυχία η Ημερίδα Σταδιοδρομίας στην Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος (4/6/2014)
Σκοπός της ημερίδας, που οργανώθηκε από το Συμβούλιο Ομογενειακής Παιδείας, ήταν η ενημέρωση των μαθητών των Λυκείων μας στην Πόλη για το πώς πρέπει να προσεγγίσουν τα θέματα της σταδιοδρομίας τους και κατ’ επέκταση των σπουδών τους στην 3ο βάθμια εκπαίδευση. Η ημερίδα
συντονίστηκε από την καθ. Ε. Καλφάογλου και τον καθ. Ν. Ουζούνογλου ενώ η όλη
μέριμνα για την φιλοξενία έγινε από τον κ. Γ. Παπαλιάρη, Πρόεδρο της Κοινότητας
Μεγάλου Ρεύματος. Συμμετείχαν περίπου 40 μαθητές των τριών τάξεων των Λυκείων. Στην κεντρική του ομιλία ο καθ. Ν. Ουζούνογλου συμβούλεψε τα παιδιά για τι
πρέπει να προσέχουν στην προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις, στις επιλογές
τους, για το ζήτημα της ψυχολογίας στις εξετάσεις και την αποφυγή άγχους, της προετοιμασίας, της συμβουλής που πρέπει να παίρνουν από τους έμπειρους. Στη συνέχεια ομογενείς από διάφορες ενότητες επαγγελμάτων ανέπτυξαν τα πεδία και τις εφαρμογές
των διαφόρων επαγγελμάτων. Μετά από διάλυμα οι ενότητες χωρίσθηκαν σε τραπέζια όπου ερχόντουσαν τα παιδιά για συζήτηση κατά ειδικότητα που τα ενδιέφερε. Κατά
γενική ομολογία η ημερίδα έδωσε την δυνατότητα στους μαθητές να λύσουν τις απορίες τους και να λάβουν συμβουλές για τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους σε συνάρτηση και με τις δυνατότητες που παρέχονται από την καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας. Μεταξύ των ομιλητών υπήρχαν και ομογενείς που έχουν παλιννοστήσει.
Μαζί με τους μαθητές στην ημερίδα συμμετείχαν καθηγητές και διευθυντές των σχολείων μας.
Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ομογενειακής Παιδείας

Την περίοδο 3-5 Ιουνίου συνεδρίασαν: (α) η συντονιστική Επιτροπή και (β) η
Ολομέλεια του Συμβουλίου Ομογενειακής Παιδείας για την εξέταση διαφόρων θεμάτων της Ομογενειακής Παιδείας. Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το δύο όργανα, την Συντονιστική Επιτροπή και την Ολομέλεια του
Συμβουλίου Ομογενειακής Παιδείας, αφορούν: τον απολογισμό του διδακτικού έργου του απερχόμενου σχολικού έτους, τα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας, την συνεργασία
μεταξύ των σχολείων της Ομογένειας και την ανάγκη να υπάρξει ισορροπία
στον αριθμό των μαθητών σε αυτά, την υποστήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και που αποτελεί την κύρια ελπίδα για την αύξηση του αριθμού των
μαθητών αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας, την
οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων από ειδικούς και θα απευθύνεται
προς τους διδάσκοντες με έμφαση την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
σε μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική και την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων και της υποδομής, και τέλος την διαθεσιμότητα των διδακτικών βιβλίων ελληνικής γλώσσας. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
όλα τα τελευταία χρόνια έχει επιμένει συστηματικά για την ανάγκη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ομογενειακής Παιδείας για την αντιμετώπιση των
αναγκών του ζητήματος ύψιστης σημασίας που είναι η Ομογενειακή Παιδεία και η ανάγκη του συντονισμού και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε αυτήν. Κατά καιρούς ενέργειες που απομακρύνονται από
την συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων και ειδικότερα μεταξύ των σχολείων πρέπει να αποφεύγονται και για τον λόγο αυτό η ουσιαστική συμμετοχή όλων και ο σεβασμός των αποφάσεων του Συμβουλίου της
Ομογενειακής Παιδείας αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα.

Απαντητική Επιστολή εκ μέρους του Προέδρου της Ε.Ε. José Manuel Barroso για το
Ψήφισμα της FUEN που εκδόθηκε κατόπιν
ενεργειών της Οι.Ομ.Κω.
Το ομόφωνο ψήφισμα που εκδόθηκε από
την Γ.Σ. της Ομοσπονδίας Εθνοτήτων της
Ευρώπης, στο οποίο είχαμε αναφερθεί στο
ενημερωτικό δελτίο Μαΐου 2014, έχει σταλεί
από την ίδια την FUEN προς τις αρχές της
Τουρκίας, Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων Διεθνών Οργανισμών. Μετά
από εντολή του Προέδρου Barroso στάλθηκε
απαντητική επιστολή από την Γ. Διεύθυνση
Διεύρυνσης της Ε.Ε. στην οποία τονίζεται ότι
Ε.Ε. παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα ζητήματα που τίθενται από την Οι.Ομ.Κω. και
αφορούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων
στην Τουρκία και τα οποία θα συμπεριληφθούν στην επόμενη έκθεση προόδου για την
Τουρκία τον Οκτώβριο του 2014. Στο τέλος
τονίζεται η υποστήριξη προς την Οι.Ομ.Κω.
για τις προσπάθειες που κάνει στην κατεύθυνση του διαλόγου με τις αρχές της Τουρκίας για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων
της Ελληνορθόδοξης μειονότητας της Τουρκίας.

Πρόταση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. για την αξιοποίηση της περιουσία Εμμανουήλ και Μαρίας Ζούνη
Τα πολλά προβλήματα στην ορθολογική αξιοποίηση των Κληροδοτημάτων στην Ελλάδα, που αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, είναι γνωστά σε όλους και για τον λόγο αυτό το φθινόπωρο του 2013 η ΒτΕ ψήφισε τον νέο Νόμο 4182, που αφορα τον "Κώδικα κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών κλπ". Μια τέτοια περίπτωση προβληματικής διαχείρισης Κληροδοτήματος , όπως έχουμε ανακοινώσει σε προηγούμενα δελτία μας, υπήρξε και αυτή του Κωνσταντινουπολίτη Εμμανουήλ Ζούνη. ο οποίος με Διαθήκη του το 1984, όρισε
την δημιουργία Γηροκομείου που θα περιέθαλπε και Κωνσταντινουπολίτες, με την παράλληλη σύσταση Κληροδοτήματος μετά τον θάνατο
αυτού και της συζύγου του, με την ονομασία "Κληροδότημα Εμμανουήλ και Μαρίας Ζούνη": Μετά από διετή προσπάθεια απο το ΔΣ της
Οι.Ομ.Κω, έγινε η αλλαγή της εκτελέστριας της Διαθήκης αυτής, με την απομάκρυνση της, που όλα δείχνουν ότι δεν σεβάστηκε (με τους
άλλους δυο αποβιώσαντες εκτελεστές) την βούληση του διαθέτη. Την τελευταία περίοδο το ΔΣ σε συνεργασία με την Εστία Κωνσταντινουπόλεως -το Κοσμέτειο Ίδρυμα και τον κ.Νικόλαο Ζαχαριάδη, Εκτελεστή της Διαθήκης και μέλους του ΔΣ της Οι.Ομ.Κω, έχουν ασχοληθεί με την
κατάρτιση σχεδίου που θα εξασφαλίσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό την επιθυμία της οικογένειας Ζούνη προς όφελος της Κοινωνικής Αρωγής
προς τους αναξιοπαθούντες Κωνσταντινουπολίτες τρίτης ηλικίας. Λεπτομερής ενημέρωση θα δοθεί στα επόμενα Ενημερωτικά Δελτία της
Οι.Ομ.Κω.

Συνδρομή της Οι.Ομ.Κω. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τον σεισμό της 26/5/2014 στο
Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο στην ν. Ίμβρο
Μετά από αίτημα του κ. Π.Λ. Βίγκα εκπροσώπου των ευαγών ιδρυμάτων των μειονοτήτων προς την Οι.Ομ.Κω. διμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Καθ. Κων/νο Σπυράκο (Διευθ. του Εργ. Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου) και τον Διπλ. Πολ. Μηχ. Χρήστο Βρεττόπουλο (μέλος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω), μετέβη την περίοδο 6-8 Ιουνίου 2014 στην ν. Ίμβρο για επιτόπια εξέταση των συνεπειών του ανωτέρω
αναφερόμενου σεισμού. Τα μέλη της Επιτροπής έγιναν δεκτά από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο πριν την αναχώρηση τους για την Ίμβρο από την Πόλη. Διαπιστώθηκε ότι τις μεγαλύτερες ζημιές έχουν υποστεί τα Αγρίδια και ειδικά ο ναός του Ευαγγελισμού αλλά έχουν πληγεί αρκετά σπίτια ομογενών μας και στην Παναγία. Λιγότερα σπίτια έχουν πληγεί στο Γλυκύ, του οποίου σοβαρές
ζημιές έχει υποστεί και η εκκλησία, μεμονωμένα σπίτια στο Σχοινούδι και στους Αγίους Θεοδώρους. Στην πλειοψηφία τους οι βλάβες χαρακτηρίζονται ως «τοπικού» χαρακτήρα, δηλαδή η εμφάνισή τους δεν επηρεάζει τη γενική ευστάθεια του κτηρίου, το οποίο δύναται να επισκευαστεί χωρίς σημαντική τροποποίηση του φέροντος οργανισμού του και στις περισσότερες περιπτώσεις με επεμβάσεις μόνο στα στοιχεία
που έχουν βλαφτεί. Επισημαίνεται ότι διαπιστώθηκαν εκτεταμένες βλάβες στις κεραμοσκεπές, καθώς και στη στήριξη μεγάλου αριθμού καπνοδόχων. Ένας μικρός αριθμός κτηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δύο προαναφερθέντες Ι.Ν., παρουσίασαν βλάβες «γενικού» χαρακτήρα. Οι επεμβάσεις αυτές, ως ιδιαίτερα σοβαρές, απαιτούν εξειδικευμένες μελέτες οι οποίες θα καθορίσουν τις απαραίτητες επισκευές.
Επισημαίνεται ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις εφαρμόζεται προσωρινή υποστύλωση/αντιστήριξη των κατασκευών με βλάβες «γενικού» χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε ιστορικές κατασκευές μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών δομικής στερέωσης/επισκευής τους. Σχετική έκθεση που συνέταξαν τα μέλη της Επιτροπής έχει υποβληθεί προς τον Σύλλογο Ιμβρίων με τον οποίο όπως πάντα και τον Σύλλογο Τενεδίων η Οι.Ομ.Κω.
έχει στενή και μόνιμη συνεργασία.

Ανησυχητικές Εξελίξεις από την Συμπεριφορά του Υπουργείου
Παιδείας της Τουρκίας στα θέματα Μειονοτικής Εκπαίδευσης
Την τελευταία περίοδο παρατηρούνται συμπεριφορές της Διεύθυνσης Παιδείας
της Νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης που θυμίζουν τις παρελθούσες δεκαετίες
όπου τα μειονοτικά σχολεία αποτελούσαν στόχο «προτεραιότητας» στα πλαίσια
αντιμειονοτικών μέτρων, όπως:
 Ζητήθηκε η επίσημη μετάφραση των βιβλίων της σειράς «Μαργαρίτες» για να
εξεταστούν εξαρχής, που ενώ έχουν εγκριθεί εδώ και πολύ καιρό με την εφαρμογή
των προβλεπόμενων διαδικασιών του Ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου παιδείας
του 1968. Η επίκληση κανονισμού που αφορά βιβλία που έχουν καταρτιστεί από
τις μειονότητες είναι άσχετη με το θέμα.
 Με την εισαγωγή του συστήματος εξετάσεων καθορισμού του επιπέδου γνώσεων για τα γυμνάσια, που στο μέλλον θα καθορίζει την εισαγωγή στα ΑΕΙ, το Υπουργείο Παιδείας, για τα μαθήματα που διδάσκονται στα Ελληνικά, αρνήθηκε να
δίδονται οι ερωτήσεις και σε Ελληνική μετάφραση μαζί με τα Τουρκικά. Πρόκειται
για σαφή παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάννης.
 Με άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ραντικάλ την 6/7/2014 αναφέρεται ότι με την εφαρμογή του νέου κανονισμού ιδιωτικών σχολείων πρόκειται να
αλλάξουν τα ονόματα των σχολείων που φέρουν το όνομα των ιδρυτών τους και
την λέξη «ρούμ». Η υπαγωγή των μειονοτικών σχολείων στην κατηγορία ιδιωτικών
ιδρυμάτων αποτελεί μια διαχρονική παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάννης.
Το Δ.Σ. μαζί με τους αρμόδιους φορείς της Ομογενειακής Παιδείας, παρακολουθεί
τα ανωτέρω θέματα από κοντά και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες αρχίζοντας πρώτα από τους υπεύθυνους της Τουρκίας και στην συνέχεια προς τους
διεθνείς οργανισμούς για την επίλυση αυτών των ζητημάτων.

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

Αποτελέσματα Εξετάσεων Εισαγωγής στα ΑΕΙ της
Ελλάδος από τους Υποτρόφους Μαθητές της
Οι.Ομ.Κω. με Κωνσταντινουπολίτικη Καταγωγή
Ευχάριστα νέα φθάνουν από τους μαθητές Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής που είχαν υποστηριχθεί από το Πρόγραμμα Υποστήριξης της Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουν ήδη πετύχει σε ιατρικές και νομικές σχολές 4 με βαθμούς άνω του 19.5 ενώ
10 μαθήτριες και μαθητές έχοντας πετύχει βαθμούς άνω των 18.5
που εισάγονται σε σχολές τις επιθυμίας τους. Στα μηνύματα που
φθάνουν από τους ίδιους τις/τους μαθήτριες/ες εκτός από την
οικονομική υποστήριξη τονίζεται η βοήθεια της δωρεάν πρόσβασης που εξασφαλίστηκε στο διαδικτυακό φροντιστήριο του εκπαιδευτικού οργανισμού ΑΡΝΟΣ που έχει προσφέρει σε 120 νέους
Κωνσταντινουπολίτες την δυνατότητα της πρόσβασης αυτής. Στη
φάση αυτή τα έμπειρα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. παρέχουν
συμβουλές στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου για
την επιλογή τμημάτων των ΑΕΙ. Η Οι.Ομ.Κω. όπως έχει κάνει τα
τελευταία 7 χρόνια θα συνεχίσει με όλες τις δυνάμεις της να υποστηρίζει του μαθητές τόσο στην Πόλη όσο και τις εκπατρισμένης
Κοινότητας Κων/λιτών, Ιμβρίων και Τενεδίων.

Συνοπτική Παρουσίαση αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνική Αλληλεγγύης
«ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ»
Το Πρόγραμμα που ξεκίνησε η Οι.Ομ.Κω με τα μέλη Σωματεία της, τον παρελθόντα Φεβρουάριο, συμπλήρωσε τέσσερις
μήνες δράσης. Στα πλαίσια του Προγράμματος επιγραμματικά πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:
Διανεμήθηκαν μηνιαία βοηθήματα προς 25 συμπολίτες μας ύψους 100-500 Ευρώ ανάλογα με τις δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Το συνολικό ποσό που διανεμήθηκε ανέρχεται σε 12220 ευρώ Η εκτίμηση του ύψους κάθε βοηθήματος γίνεται
από την Συντονιστική Επιτροπή μετά από εισήγηση των μελών της που έχουν άμεση επαφή με τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.
Παρασχέθηκε μέριμνα για την εξασφάλιση πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες σε 15 συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και με την βοήθεια εθελοντών ιατρών.
Εξασφαλίστηκαν φάρμακα σε 12 συμπολίτες μας που δεν ήταν δυνατό να αγοραστούν.
Διανεμήθηκαν συνολικά 300 δέματα σε οικογένειες συμπολιτών μας (σε δύο δόσεις) που δωρίθηκαν από τους προστρέξαντες στην εκδήλωση της 23/3/2014 και στην συνέχεια σε πολλούς συμπολίτες μας.
Υποβλήθηκε προσεκτικά καταρτισμένη πρόταση που υποβλήθηκε σε σχετική ανοικτή προκήρυξη για συνέχιση του
Προγράμματος και επέκταση του.
Παρασχέθηκε δωρεάν νομική υποστήριξη από εθελοντές δικηγόρους σε 4 συμπολίτες μας.
Έγινε προσπάθεια εύρεσης εργασίας σε 20 συμπολίτες μας με αποτέλεσμα να βρουν εργασία 4.
Οι συνεχιζόμενες αυξανόμενες ανάγκες για αλληλεγγύη προς δεινοπαθούντες συμπολίτες μας και η παρατεταμένη καθυστέρηση της υποσχεθείσας από τους αρμόδιους τον Νοέμβριο 2013 της αποκατάστασης των βοηθημάτων ΟΓΑ, καλεί την
κινητοποίηση όλων μας υποστηρίζοντας όπως ο καθένας μπορεί (οικονομική υποστήριξη και εθελοντική εργασία) την κοινή προσπάθεια της Οι.Ομ.Κω. και μελών σωματείων.

«Η Πόλις των πόλεων: Η Πόλη της Καρδιάς μας!»
3, 4 & 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Στο 3ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών, εκτός από το πλούσιο πρόγραμμα με εκθέσεις φωτογραφίας, παιδικά
προγράμματα, προβολή ντοκιμαντέρ, αθλητικές συναντήσεις, μουσικές συναυλίες, θεατρικά δρώμενα και ειδικό αφιέρωμα
για τις απελάσεις του 1964, περιλαμβάνεται και η διαδραστική ενότητα «Η Πόλη της Καρδιάς μας!» με αποστολή
φωτογραφιών όλων, από την Πόλη που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, αγάπησαν, σπούδασαν, ή επισκέφθηκαν και λάτρεψαν!
Λάβε κι εσύ μέρος και στείλε φωτογραφίες από την «Πόλη της καρδιάς σου», την Πόλη που γεννήθηκες, μεγάλωσες,
έζησες, πήγες σχολείο. Φωτογραφίες είτε οικογενειακές, είτε μαθητικές, από τη γειτονιά ή από το σχολείο, το νησί ή τις
διακοπές - φωτογραφίες από στιγμές ή μέρη που λάτρεψες. Γλυκιές αναμνήσεις που θα τις μοιραστούμε όλοι στην
προβολή που θα γίνεται καθ΄όλη τη διάρκεια του 3ου Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών, 3-4-5 Οκτωβρίου 2014. Σκάναρε
τώρα τις αγαπημένες σου φωτογραφίες από την «Πόλη της Καρδιάς σου» και απόστειλε τες ηλεκτρονικά στον
λογαριασμό: konpol.oldphotos@gmail.com . Θα βοηθήσει πολύ αν τηρηθούν οι προδιαγραφές SCANNING: Διαστάσεις
SCANNING: Μεγάλη πλευρά φωτογραφίας 2000PIXELS Ανάλυση φωτογραφίας τουλάχιστον 150 DPI . ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ Η
ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΒΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΑΠΛΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ SCANNING ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ . ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 500 ΚΒ

