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 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 
συντομία: 

  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  

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 

Συμπληρωματική Συνεδρίαση Διάστασης Ανθρώπου: «Οι  Μειονότητες  ως Γέφυρες μεταξύ κρατών και η  Ένταξη τους» 

 Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γερμανικής Προεδρίας του ΟΑΣΕ  

στην Βιέννη 10-11 Νοεμβρίου 2016, συμμετείχε η Οι.Ομ.Κω, με τον αντιπρόσωπο της Γεώρ-

γιο Gstrein. Στην παρέμβαση που έγινε εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω. τονίστηκε ότι η Ελληνορθό-

δοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης έχει τραγικές εμπειρίες από τους προσχεδιασμέ-

νους διωγμούς που υπέστη σε όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα από τις Κυβερνήσεις της 

Τουρκίας με την επίκληση των εξωτερικών σχέσεων της χώρας. Στη συνέχεια αναλύθηκαν 

σύντομα οι μαζικής κλίμακας διωγμοί που υπέφερε η Κοινότητα με αποτέλεσμα σήμερα 

κατά 98% η Κοινότητα να ζει εκπατρισμένη. Βέβαια σήμερα έχει αποδειχθεί, όπως αναφέρ-

θηκε στην παρέμβαση, οι παραβιάσεις κατά των μη-Μουσουλμανικών Μειονοτήτων στην 

Τουρκία ήταν άμεσα συνδεδεμένες με την αντιδημοκρατική πορεία της Τουρκίας, την παρα-

βίαση των θεμελιωδών νόμων της χώρας και των διεθνών υποχρεώσεων της που έχει υπογράψει.  Στο συμπέρασμα η Οι.Ομ.Κω. κάλεσε για 

ακόμα μια φορά την σημερινή Κυβέρνηση της Τουρκίας να επιταχύνει τα μέτρα αποκατάστασης και επανορθώσεων που οφείλει προς την 

Ελληνορθόδοξη Κοινότητα  της Κωνσταντινούπολης με βάση τις προτάσεις που έχει υποβάλει η Οι.Ομ.Κω. Το κείμενο της παρέμβασης έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω,   

           Συγκροτήθηκε και ξεκίνησε τις εργασίες της η Υποεπιτροπή Ελληνισμού  

        Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου και Τενέδου της Βουλής των Ελλήνων  
 Στη συνέχεια της ειδικής συνεδρίασης που είχε πραγματοποιηθεί τον παρελθόντα Μάιο συγκροτήθηκε η  Υποεπιτροπή της Μόνιμης Επιτρο-

πής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων,  με σκοπό να αναλάβει πρωτοβουλίες  για την επίλυση προβλημάτων που απασχο-

λούν τις αναφερόμενες στον τίτλο εκπατρισμένες Κοινότητες, αλλά και των αντίστοιχων Ομογενειών.  

  Πρόεδρος της Υποεπιτροπής έχει οριστεί ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Πάνος Σκουρολιάκος.  Στην πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 

11/11/2016  από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. ετέθησαν και προτάθηκαν λύσεις για τα ζητήματα: 

 Ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών. 

 Τα προβλήματα που ανακύπτουν από την αντιμετώπιση των Κωνσταντινουπολιτών που δεν έχουν πολιτογραφηθεί ως «Πολιτών Τρίτης 

Χώρας» με συνέπεια να παραβιάζονται νόμοι που η Πολιτεία είχε υιοθετήσει από την δεκαετία του 1950 ειδικά για τους Ομογενείς που 

έφθαναν ως πρόσφυγες  στην Ελλάδα. Συνέπεια αυτής της εξέλιξης προκύπτουν  ζητήματα όπως: (α) η άρνηση του ΙΚΑ να παρέχει ιατρο-

φαρμακευτική κάλυψη σε προστατευόμενα μέλη, (β)  οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά την ανανέωση των αδειών παραμονής και την 

έκδοση του ΕΔΤΟ (Ειδικού Δελτίου Ταυτότητα Ομογενούς). Παρεμφερή προβλήματα ανακύπτουν κατά την διεκπεραίωση θεμάτων σχέ-

σεων με το δημόσιο  που αρκετές φορές ζητείται από συμπολίτες μας που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και δεν έχει δηλωθεί η γέννηση τους 

στις Προξενικές αρχές της Τουρκίας αλλά και δεν έχουν πολιτογραφηθεί ως πολίτες της Ελλάδος.  

 Επίσης τονίστηκε και προτάθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας και μεταξύ αυτών το Υπουρ-

γείο Παιδείας να ορίσει ειδικούς της παιδαγωγικής επιστήμης που θα συντάξουν έκθεση αξιολόγησης για την Ομογενειακή Παιδεία.  

Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί είναι ρεαλιστικές και εύκολα εφαρμόσιμες από διοικητικής άποψης.  Ελπίζουμε  ως Οι.Ομ.Κω. ότι οι πα-

ρεμβάσεις της νομοθετικής εξουσίας θα βοηθήσουν στην επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων που η λύση του χρονίζει.  



 

Ανακοίνωση 
Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής των δύο τελευταίων 

τάξεων λυκείου στην Ελλάδα 
(31/10/2016) 

  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για πέμπτη κατά σειρά χρονιά,  έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών (μερική οικονομική 
ενίσχυση ή/και  πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης) για την  υποστήριξη της προετοιμασίας στις 
Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις  των ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Ελλάδα, σε μαθητές των 2 τελευταίων τάξεων του λυκείου που 
κατάγονται αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη.  Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές 
επιδόσεις, τον βαθμό  ανάγκης υποστήριξης και τις συνεντεύξεις/γραπτές εξετάσεις  που θα πραγματοποιηθούν.      
  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται στις δύο 
τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος. Οι τελειόφοιτοι μαθήτριες/τές που έλαβαν 
πέρσι υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα.  Η προθεσμία υποβολής είναι η  
25/11/2016. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με email: nnap@otenet.gr.  
                                                       Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Ονοματεπώνυμο: 

Τηλέφωνο:      Email:  

Διεύθυνση οικίας:      Λύκειο  φοίτησης:  

Ποιοί γονείς κατάγονται από την Κων/λη: 

Επιστήμη και οι λόγοι που επιθυμεί να σπουδάσει : 

Βαθμοί στα μαθήματα του προηγούμενου έτους (παρακαλούμε την υποβολή των βαθμών  με πιστοποιητικό του σχολείου για το 

προηγούμενο έτος σπουδών):  

Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης:  

Έχετε υποβάλει πέρσι αίτηση για το ίδιο πρόγραμμα :       Ναι    Όχι    

   Σύντομα νέα από τις Δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω.  
 Με μέριμνα της Οι.Ομ.Κω, στάλθηκαν 1200 διδακτικά βιβλία, εγκεκριμένα στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού Μορφωτικού Πρωτοκόλ-

λου,  στα σχολεία της Ομογένειας (αφορούν τις σειρές Μαργαρίτα και τα βιβλία Μαθηματικών Γυμνασίου που είχαν καταρτιστεί από 

την Οι.Ομ.Κω.). Η μεταφορά έγινε με χορηγία του συμπολίτη μας Κωνσταντίνου Σανταλτζίδη, Προέδρου της Εφορίας των Αγίων Αποστό-

λων Φερίκιοϊ. 

 Συνεχίζεται η υποστήριξη από την Οι.Ομ,Κω, του Παιδικού Σταθμού της Κοινότητας Σταυροδρομίου. 

 Δύο εθελόντριες αρχιτεκτόνισσες στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS έχουν μεταβεί στην Πόλη και εργάζονται για την σύνταξη 

μελέτης συντήρησης της Σχολής Γαλατά. 

Συγχαρητήρια Επιστολή του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. προς τον καθ. Κώστα Γαβρόγλου  
με την ανάληψη καθηκόντων του ως Υπουργού Παιδείας  

 
Προς: Αξιότιμο καθ. Κώστα Γαβρόγλου 
            Υπουργό Παιδείας  
        6 Νοεμβρίου 2016 
Αγαπητέ συμπολίτη Κώστα, 
    Με πολλή  χαρά βλέπουμε την ανάληψη των καθηκόντων του Υπουργού Παιδείας και ως Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. σου  
ευχόμαστε επιτυχίες και δύναμη στα νέα σου καθήκοντα με υγεία και καλά αποτελέσματα. 
     Είμαστε βέβαιοι ότι η γόνιμη μας συνεργασία για το καλό της Ομογενειακής Παιδείας της Πόλης θα ενισχυθεί με 
την ανάληψη των νέων καθηκόντων σου. 
     Στη διάθεση σου πάντα. 

               Εκ μέρους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 
                    Νικόλαος Ουζούνογλου   Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 

                           Πρόεδρος           Γενικός Γραμματέας 

mailto:nnap@otenet.gr


  

Μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη προς την Οι.Ομ.Κω, για την νέα Ινδίκτο 



 

Δημοσιεύτηκε η Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Έτος 2016 της Τουρκίας  
  Στην φετινή έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 9/11/2016 αρχικά αναφέρονται εκτενώς οι εξελίξεις  μετά από το  αποτυχημένο πραξικόπημα 

της 15/7/2016, το προσφυγικό ζήτημα και η συμφωνία της 18/3/2016, οι συγκρούσεις 

στις Κουρδικές επαρχίες και οι σοβαρές αρνητικές ανατροπές  με τους περιορισμούς στις 

ελευθερίες τύπου.  

  Στο Κεφάλαιο 2.4 για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Προστασία των 

Μειονοτήτων έχουν συμπεριληφθεί σημαντικά σημεία που αφορούν τις μη-

Μουσουλμανικές  Μειονότητες και ειδικότερα δίνουμε τα παρακάτω αποσπάσματα: 

 Έχει περατωθεί η εφαρμογή του Νόμου για την επιστροφή ακινήτων στα ευαγή 

ιδρύματα αλλά δόθηκε αρνητική απάντηση για 1206 αιτήσεις και οι οποίες 

βρίσκονται ενώπιον δικαστηρίων της Τουρκίας  ή του ΕΔΑΔ. Παρά την σχετική εγκύκλιο έχουν αναφερθεί προβλήματα εγγραφών των 

τίτλων ιδιοκτησίας στα  κτηματολόγια.  

 Οι αποφάσεις για την επιστροφή των περιουσιών των μειονοτικών μη – Μουσουλμανικών  ιδρυμάτων που είχαν ληφθεί τα 

προηγούμενα χρόνια έχουν προσβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω δικαστικών ενεργειών. Το πεδίο εφαρμογής του 

ισχύοντος νομικού πλαισίου για τα μειονοτικά ιδρύματα πρέπει να διευρυνθεί, ιδίως για την κάλυψη  των κατειλημμένων  ιδρυμάτων 

(μαζμπούτ)  και τις ιδιοκτησίες  των ιδρυμάτων που έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτα πρόσωπα από το Κράτος. 

 Ο διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων των μειονοτήτων συνέχισε. Εκδόθηκε θετική απόφαση  σε μια δίκη εναντίον 

Οργάνωσης Γκρίζων  Λύκων  στο Καρς με την κατηγορία του μίσους κατά των Αρμενίων. Ωστόσο, οι πράξεις εκφράσεων μίσους και 

απειλών που στρέφονται κατά των μειονοτήτων παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα. Παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην 

αντιμετώπιση ζητημάτων όπου οι μειονοτικές Κοινότητες έχουν προσφύγει για προστασία από πράξεις εκφράσεων μίσους εναντίων 

τους ή ακόμα υπέστησαν  ζημιά η  περιουσία τους και υπάρχουν φαινόμενα ατιμωρησίας. Τα σχολικά εγχειρίδια θα πρέπει να 

αναθεωρηθούν για να διαγραφούν τα  απομεινάρια της διακριτικής ρητορικής. Δεν υπάρχει ακόμη καμία ρύθμιση σχετικά με τις 

διαδικασίες εκλογής των μη-μουσουλμανικών βακουφίων μετά την ακύρωση του κανονισμού εκλογών το 2013. Η κατάσταση αυτή 

εμποδίζει τα βακούφια των μειονοτήτων να ανανεώσουν τις διοικήσεις τους.  

 Τα θετικά βήματα του προηγούμενου έτους όσον αφορά τις προσλήψεις και τις κρατικές επιδοτήσεις των εκπαιδευτικών για τα 

μειονοτικά σχολεία δεν εφαρμόστηκαν δεόντως κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς. Το αίτημα της Ορθόδοξης Ασσυριακής 

Κοινότητας να λειτουργήσει  δεύτερη εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη δεν έχει εγκριθεί εισέτι.  

 Η δικαστική  υπόθεση που ξεκίνησε σε σχέση με τη δολοφονία του Αρμένιου δημοσιογράφου Χραντ Ντινκ το 2007,  συνδυάστηκε με 

νέες κατηγορίες  εναντίον  27 δημοσίων υπαλλήλων.  Αρκετοί,  συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων ασφάλειας, συνελήφθησαν επίσης 

σε σχέση με αυτή την υπόθεση, ενώ εκκρεμεί η επίδοση των κατηγορητηρίων. Η ποινική υπόθεση που σχετίζεται με τις δολοφονίες των 

τριών προτεσταντών το 2007 έληξε τον Σεπτέμβριο, με την καταδίκη σε ισόβια δεσμά των πέντε κατηγορουμένων,  ενώ για την υπόθεση 

αυτή εκκρεμεί η προσφυγή στο εφετείο.  

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

Συνάντηση Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. μαζί με τον Σύλλογο Ιμβρίων με τον Υπουργό Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Πρώτο Διαπραγματευτή της Τουρκίας κ. Ομέρ Τσελίκ. 

Κατόπιν πρόσκλησης του ίδιου, η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω, αποτελούμενη από τους Ν. Ουζούνογλου, Ν. Αναγνωστόπου-

λος και Μ. Μαυρόπουλος, συναντήθηκαν την 1 Νοεμβρίου 2016  με τον Υπουρ-

γό Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Ομέρ Τσελίκ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην 

Πρεσβεία της Τουρκίας με την συμμετοχή και των εκπροσώπων  του Συλλόγου 

Ιμβρίων Αθηνών. Ο Υπουργός αρχικά ανέλυσε τις δικές του απόψεις για τις πρό-

σφατες εξελίξεις στην Τουρκία. Κατά την διάρκεια της συνομιλίας αυτής επιση-

μάνθηκε από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. ότι τα γεγονότα της 15/7/2016 και της 6-

7/9/1955 προέρχονται από την ίδια νοοτροπία πράγμα που δέχθηκε ο κ. Τσελίκ. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από τις αντιπροσωπείες των Κωνσταντινουπολι-

τών και Ιμβρίων για τα τρέχοντα θέματα όπως: η μη-διενέργεια εκλογών στα 

μειονοτικά ευαγή ιδρύματα, η συνεχιζόμενη μη-λειτουργία της Ι. Θεολογικής 

Σχολής της Χάλκης, η επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την ανάκτηση 

υπηκοοτήτων, την ανάγκη η Κυβέρνηση της Τουρκίας να υποστηρίξει έμπρακτα τον επαναπατρισμό μελών της Εκπατρισμένης 

Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών  με προτεραιότητα τους νέους. Συμφωνήθηκε η περαιτέρω επικοινωνία για να επιτευχθεί 

πρόοδος στα εκκρεμούντα ζητήματα μας και την συνέχιση προτάσεων από πλευράς μας.  Ο Υπουργός κάλεσε τις αντιπροσωπεί-

ες στην Άγκυρα. 



 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο  δεν έλαβε κάποια ενημέρωση από τις αρχές ότι μπορεί να χρησιμοποιεί  ελεύθερα τον τίτλο  «Οικουμενικό» 

μετά από  συστάσεις της Επιτροπής  Βενετίας και δεν έχει εφαρμοστεί η σύσταση αυτή.  

 Δεν λήφθηκε κανένα μέτρο για να ανοίξει  η Θεολογική Σχολής της Χάλκης. 

 Υπήρξαν αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τις εξαγγελίες για την αλλαγή χρήσης της Αγίας Σοφίας, που λειτουργεί ως μουσείο και συγκα-

ταλέγεται μεταξύ των μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς  της UNESCO και την οργάνωση θρησκευτικών εκδηλώσεων εντός του ίδιου 

Κτιρίου.  

  Έχουν αναφερθεί  προβλήματα για τους Έλληνες υπηκόους που κληρονομούν ακίνητα και στην εγγραφή της ιδιοκτησίας τους στα κτηματο-

λόγια, ιδίως με την εφαρμογή από τις αρχές της  Τουρκίας του τροποποιημένου νόμου του 2012 καταγραφής των ιδιοκτησιών στα  κτημα-

τολογικά μητρώα. Στον Νόμο αυτό είχε περιληφθεί μέτρο για περιορισμό της απόκτησης ακινήτων από Έλληνες υπηκόους.  

 Οι συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας του 2010  σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και της εκπαίδευσης των μειο-

νοτήτων πρέπει  να εφαρμοστούν πλήρως. Το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 1625 (2008) σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 

στα νησιά Ίμβρος και Τένεδος  επίσης πρέπει να εφαρμοστεί. 

  Στην Έκθεση στο τελευταία τμήμα αναλύεται λεπτομερώς η  οικονομική κατάσταση της Τουρκίας.  Το Συμπέρασμα της ανάλυσης αυτής διατυ-

πώνεται ως εξής: « Συνολικά, η  οικονομία  της Τουρκίας παραμένει ευάλωτη σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και αλλαγών στο παγκό-

σμιο συναίσθημα του κινδύνου και δεν υπάρχει περιθώριο για την προσαρμογή της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής για τη μείω-

ση των μακροοικονομικών ανισορροπιών».  

Συνεδρίαση του Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας  

   Συνεδρίασαν την 21/10/2016 τα δύο σώματα του Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας— η τετραμελής Συντονιστική Επιτροπή (που αποτελεί-

ται από τους εκπροσώπους του Πατριαρχείου, ΣΥΡΚΙ, Οι.Ομ.Κω. και τον Συντονιστή Παιδείας) και η Ολομέλεια στην οποία συμμετέχουν επί 

πλέον οι Διευθυντές, οι Πρόεδροι των Εφοριών, οι Ιδρυτές και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών.  

Στις συνεδριάσεις εξετάστηκαν τα θέματα:  

-Τέθηκε από πλευράς Οι.Ομ.Κω. το δημιουργηθέν ζήτημα της μείωσης των εισαγόμενων νηπίων στον Παιδικό Σταθμό αλλά και το Νηπιαγωγείο 

της Ζαππείου Σχολής που οφείλεται στην λειτουργία νηπιαγωγείων/δημοτικών σχολείων σε κτίρια των πρώην σχολείων μας με ευνοϊκούς 

όρους. Εκτιμάται ότι ο αριθμός  των  νηπίων που έχουν εγγραφεί στα σχολεία αυτά είναι σημαντικός.  

- Ο αριθμός μαθητών στα σχολεία της Ομογένειας είναι:  Παιδικός  Σταθμός της Κοινότητας  Σταυροδροίου: 15, Νηπιαγωγείο  Ζαππείου : 33, 

Δημοτικά σχολεία Πόλης:  84, Γυμνάσια : 65, Λύκεια: 66 [ Σύνολο: 248] +  Ίμβρος (8+22) = 278. 

-Αριθ. Εκπαιδευτικών: Μεγάλη του Γένους Σχολή  (13), Ζάππειος Σχολή  (21), Ζωγράφειος Σχολή  (15), Πρίγκηπος  (2), Ίμβρος (10)-  

- Η ανάγκη της δημιουργίας  ενός Ομογενειακού Ταμείου Παιδείας.  

- Η ανάγκη τα Σχολεία να υποβάλλουν ισολογισμούς/απολογισμούς προς το ΣΥΡΚΙ. 

- Η ανάγκη της προκήρυξης των θέσεων εκπαιδευτικών αντί της επιλογής όπως γίνεται μέχρι σήμερα . 

- Μέτρα για την υποστήριξη της Ελληνομάθειας. 

- Η αντιμετώπιση επειγόντων λειτουργικών ζητημάτων των Ομογενειακών Σχολείων.  

Αγιασμός στην Έναρξη της Λειτουργίας του Νέου Οίκου του Πολίτη  

  Ο Νέος Οίκος του Πολίτη που δημιουργήθηκε από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης «Μηνάς Τσιτσάκος»  και είχε ανακοινωθεί στα προηγούμενα Ενημερωτικά μας Δελτία έχει ξεκινήσει την λειτουργία του παρέ-

χοντας στέγη σε 8 συμπολίτες μας σήμερα. Στις 

1/11/2016 έγινε η τελετή Αγιασμού από τον Πρωτοσύ-

γκελο της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και Φιλα-

δέλφειας π. Ευσέβιο. Η συνεργασία του Δ.Σ. της 

Οι.Ομ.Κω. με τον Δήμο της περιοχής και την αναφερ-

θείσα Ιερά Μητρόπολη βρίσκεται σε άριστο επίπεδο.  

Παράλληλα συνεχίζονται όλες οι υπόλοιπες δράσεις 

του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΜΗΝΑΣ 

ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ».  

 

 Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΏΝ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ 



ΣΏΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΏ 

  

- «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/ 

 

ΣΏΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας» 

- «Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Αυστραλίας» με 3 σωματεία στις περιοχές της Αυστραλίας 

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» https://www.facebook.com/constantinoupolites.elvetia/ 

  

ΑΡΏΓΑ 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. 


