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το Οικουμενικό Πατριαρχείο
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Πατριαρχική Λειτουργία στην Κρήνη, σ.2-5.
Μνημόσυνο για τον Χρ. Ζωγράφο,
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Παρέμβαση της ΟιΟμΚω στον ΟΗΕ,
σ.7-8.
Ομιλία της Α.Θ.Π. στην Σχολή Γαλατά, σ.9.
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Δράση Ν.Εθελοντών, σ.18-19.
Μνημεία του Γένους στην Ανατολή,σ.20-22.
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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ
Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Χαραλάμπους Κρήνης
(Κρήνη, 9 Φεβρουαρίου 2020)
Ἱερώτατοι ἀδελφοί καί συλλειτουργοί ἅγιε Βρυούλων κύριε Παντελεῆμον καί ἅγιε Σμύρνης
κύριε Βαρθολομαῖε,
Εὐλαβέστατοι πατέρες,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Εὐγενεστάτη κυρία Γενική Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ,
Προσφιλέστατοι προσκυνηταί
ἐκ Χίου,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Συνηγμένοι ἐν εὐφροσύνῃ καί
συγκινήσει ἐπί τό αὐτό, τιμῶμεν
σήμερον τόν Ἅγιον Ἱερομάρτυρα
Χαραλάμπη ἤ Χαράλαμπον τόν
Θαυματουργόν, εἰς αὐτόν τόν
περικαλλῆ καί ἱστορικόν ναόν
του ἐν Κρήνῃ. Ἡ ἐπισκοπή Κρήνης, ἡ ὁποία ὑπήγετο εἰς τόν
Μητροπολίτην Ἐφέσου, προήχθη τόν Δεκέμβριον τοῦ ἔτους 1902 εἰς Μητρόπολιν. Ἐπί τῷ χαρμοσύνῳ τούτῳ γεγονότι,
ἐτελέσθη δοξολογία ἐνταῦθα εἰς τόν «εὐρύν» Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, ὅπου συνέρευσεν «ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός κόσμος παμπληθής ἐξ ἁπάσης τῆς
Ἐπαρχίας αὐθόρμητος». Ἔτσι ἀναφέρουν ἐπί λέξει τά σχετικά κείμενα τῆς ἐποχῆς. Παρελαύουν ἐνώπιόν μας σήμερον αἱ ψυχαί ὅλων αὐτῶν τῶν κατοίκων τῆς Κρήνης, τῶν πρό
αὐτῶν καί τῶν μέχρι τῆς τραγικῆς καμπῆς, οἱ ὁποῖοι προσήρχοντο ἐν εὐλαβείᾳ εἰς τόν Ἱερόν
τοῦτον Ναόν διά νά καταθέσουν τήν μετάνοιαν καί τάς ἐλπίδας των, νά δοξάσουν τήν Θεόν
διά τά σωτηριώδη δωρήματά Του, νά προσκομίσουν τόν σῖτον, τόν οἶνον καί τό ἔλαιον διά
νά τά ἁγιάσῃ ὁ ἱερεύς, νά κοινωνήσουν τῶν ἀχράντων μυστηρίων καί νά ἁγιασθῇ ἡ ζωή
των.

Ἡ ὀρθόδοξος εὐσέβεια ἀποδίδει εἰς τούς Ἁγίους καί τούς Μάρτυρας ἐξαιρετικήν τιμήν καί
μέγαν σεβασμόν. Εἶναι οἱ μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ βίος των ἀποτελεῖ
ὑπόδειγμα ζωῆς διά τούς πιστούς, ἀποκαλύπτει τόν ἀληθινόν προορισμόν μας, τό
«ὀρθόδοξον δέον»» περί ἀνθρώπου. Προκαλεῖ μεγάλην ἐντύπωσιν παγκοσμίως ἡ λαμπρότης μέ τήν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἡμέραν μνήμης τῶν Ἁγίων καί τῶν Μαρτύρων,
ὡς ἡμέραν ἀναστασίμου χαρᾶς, ἀποκαλύψεως τῆς δόξης καί τῆς φωτοχυσίας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Μεγάλως τιμᾶται ἐν
τῇ Ὀρθοδοξίᾳ ὁ
Ἅγιος
Ἱερομάρτυς
Χαράλαμπος.
Ὁ
«ὁλόφωτος μάρτυς
Χριστοῦ» Χαραλάμπης ὑμνεῖται ὡς
«στῦλος ἀκλόνητος
τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ», ὡς «ἔρεισμα
τῶν πιστῶν», ὡς
«λύχνος ἀείφωτος
τῆς οἰκουμένης», ὁμολογήσας ἐνώπιον τοῦ τυράννου «ρωμαλέῳ φρονήματι» καί
«μεγαλοφώνως» τόν ὄντως Θεόν, λάμψας ἐν τῷ κόσμῳ διά τοῦ μαρτυρίου του, διά τοῦ
ὁποίου κατέστη «Χριστοῦ τῶν παθημάτων κοινωνός» καί ἔλαβε παρά τοῦ Σωτῆρος τήν χάριν τῶν ἰαμάτων. Ἡ τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου,
ἐπιτελεῖ ἰάσεις παντοδαπάς καί «θαύματα
παράδοξα», καί καταπαύει τάς λοιμώδες
νόσους. Δέν εἶναι διόλου τυχαῖον ὅτι οἱ πιστοί θεωροῦν τόν Ἅγιον Χαράλαμπον ὡς
«οἰκεῖον» τους, ὡς «συγγενῆ καί συμπολίτην» των, λόγῳ τῆς γενναιότητος, τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς ἁπλότητός του. Νά
ἔχωμεν ὅλοι τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.

Ὑποδεχόμεθα καί καλωσορίζομεν τούς ἐκ Χίου πολυπληθεῖς προσκυνητάς μέ καταγωγήν
ἀπό τήν ἱστορικήν Κρήνην καί ὄχι μόνον. Ἡ παρουσία σας, ἀγαπητοί, ἡ εὐλάβειά σας, ἡ συγκίνησίς σας, μαρτυροῦν ὅτι τιμᾶτε τούς προγόνους σας, ὅτι εἶσθε ὑπερήφανοι διά τήν Μικρασιατικήν καταγωγήν σας, ὅτι δι᾿ ἐσᾶς αἱ ἀλησμόνητοι πατρίδες εἶναι κεντρικόν σημεῖουν ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς σας. Σᾶς προτρέπομεν καί σᾶς παρακαλοῦμεν νά ὑπενθυμίζετε
εἰς τά τέκνα σας, εἰς τήν φερέλπιδα νέαν γενεάν, τό χρέος των νά μή λησμονήσουν τήν πατρῴαν γῆν, νά τήν σκέπτωνται καί νά τήν ἐπισκέπτωνται καί νά μεταδώσουν καί εἰς τά ἰδικά
των τέκνα τήν ἀγάπην αὐτήν, ἡ ὁποία θά τά συνδέσῃ μέ τήν μακράν καί ἔνδοξον ἱστορίαν
καί τόν πολιτισμόν τοῦ Γένους. Ὅταν θά ἔρχωνται ἐδῶ, εἰς τά ἡγιασμένα χώματα, θά γεμίζῃ
ἡ καρδία των χαράν καί συγκίνησιν, μέ συναισθήματα βαθέα, τά ὁποῖα δέν βιοῦνται ἐξ
ἀποστάσεως. Θά νιώθουν «στό σπίτι τους», θά ἀνακαλύπτουν τούς ἀρρήκτους δεσμούς μέ
τήν Μικράν Ἀσίαν, τόπον ὅπου οἱ πρόγονοί μας ἄφησαν τήν σφραγίδα των, τό ἀνεξίτηλον
στῖγμα ἑνός πολιτισμοῦ φιλοθεΐας καί φιλανθρωπίας, εὐλογημένης σχέσεως μέ τόν Θεόν,
μέ τόν συνάνθρωπον, ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς ταυτότητος καί θρησκείας, καθώς καί σχέσεως
μέ ὁλόκληρον τήν δημιουργίαν. Παντοῦ ὑπάρχουν τά ἴχνη τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως
καί τοῦ ἤθους, τῆς εὐσεβείας καί τῆς εὐφυΐας τῶν Πατέρων μας.
Ὁ Πατριάρχης σας ὑπόσχεται ὅτι, μέχρι τελευταίας του ἀναπνοῆς, θά συνεχίσῃ νά
ἐπισκέπεται, ὄχι βεβαίως ὡς ἁπλοῦς ἐπισκέπτης ἀλλά ὡς ταπεινός προσκυνητής, τάς κοιτίδας τοῦ Γένους εἰς τήν Μικράν Ἀσίαν, τόν Πόντον καί τήν Ἀνατολικήν Θράκην, θά
ἐνδιαφέρεται διά τήν ἀναστήλωσιν τῶν ναῶν, θά λειτουργῇ καί θά προσεύχεται εἰς τά ἱερά
προσκυνήματα τοῦ Γένους. Δέν θά παύσῃ νά μνημονεύῃ τάς μυριάδας τῶν προγόνων μας,
οἱ ὁποῖοι ἔζησαν εἰς τήν εὐλογημένην αὐτήν γῆν, ἔκτισαν μεγαλοπρεπεῖς ναούς,
ἐξωκκλήσια καί εὐαγῆ ἱδρύματα, συνέβαλον εἰς τήν ἀνάπτυξιν, τήν κοινωνικήν καί οἰκονομικήν ζωήν, ἔζησαν ἐν εἰρήνῃ μέ τούς λοιπούς κατοίκους. Μνημονεύομεν καί ὅλους
ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειψαν ἄκοντες τήν γῆν τῶν πατέρων, καί αὐτούς οἱ ὁποῖοι
ὑπῆρξαν τραγικά θύματα τῶν ἐκρύθμων καταστάσεων καί τῆς δίνης τοῦ ἐθνικισμοῦ κατά
τό πρῶτον τέταρτον τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ὁ ὁποῖος ἐχαρακτηρίσθη, λόγῳ καί τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων, ὡς ὁ πλέον βίαιος αἰών εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Θά συνεχίσωμεν νά ψάλλωμεν Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν προγόνων μας, τῶν κοιμηθέντων ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῶν Ἁγίων καί τῶν Μαρτύρων, καί προσδοκώντων ἀνάστασιν νεκρῶν. Εἴη ἡ μνήμη αὐτῶν αἰωνία!

Περαίνοντες τόν λόγον, ὑπενθυμίζομεν ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία, ὅπου καί ἄν τελῆται, εἶναι
πανήγυρις ἀγάπης, ἐλπίδος καί εἰρήνης. Εἰς ὅλας τάς ὁμιλίας μας διακηρύσσομεν καί
ὑπογραμμίζομεν τήν ἀδήριτον ἀνάγκην, αἱ Ἐκκλησίαι καί αἱ θρησκεῖαι νά ἐντείνουν τάς
προσπαθείας καί τόν ἀγῶνα των διά τήν εἰρήνην, πυρήν τῆς ὁποίας εἶναι δι᾿ ἡμᾶς ἡ εἰρήνη
μεταξύ αὐτῶν τούτων τῶν θρησκειῶν. Θλιβόμεθα βαθέως, ὅταν πληροφορούμεθα περί
πράξεων βίας ἐν ὀνόματι τῆς θρησκευτικῆς πίστεως, περί τῆς καταστροφῆς θρησκευτικῶν
μνημείων, περί τῶν ἐκρήξεων τοῦ φονταμενταλισμοῦ, τῆς νοσηρᾶς αὐτῆς ἐκφράσεως τῆς
θρησκευτικότητος. Ἡ εἰρήνη δέν ἐπιτυγχάνεται ποτέ μέ τήν δύναμιν τῶν ὅπλων, ἀλλά μόνον μέ τήν ἀγάπην καί τήν δικαιοσύνην. Ὅπως ἀπεφάνθη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς
Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας (Κρήτη
2016), «τό λάδι τοῦ
θρησκευτικοῦ βιώματος πρέπει νά
χρησιμοποιεῖται γιά
νά ἐπουλώνει πληγές καί ὄχι γιά νά
ἀναζωπυρώνει τή
φωτιά τῶν πολεμικῶν
συρράξων» (Μήνυμα, § 4).

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, εὐχαριστοῦμεν τάς Ἀρχάς τοῦ τόπου διά τήν χορηγηθεῖσαν ἄδειαν
νά τελέσωμεν καί πάλιν τήν ἱεράν ταύτην ἀκολουθίαν, μετά τῶν Ἱερωτάτων ἀδελφῶν Μητροπολιτῶν Βρυούλων Παντελεήμονος καί Σμύρνης Βαρθολομαίου, σᾶς καλωσορίζομεν εἰς
τήν ὡραίαν Κρήνην, ἀπονέμοντες δέ εἰς ὑμᾶς τήν Πατριαρχικήν μας εὐλογίαν,
ἐπικαλούμεθα, πρεσβείαις τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ
Θαυματουργοῦ, ἐπί πάντας ὑμᾶς καί ἐπί τούς προσφιλεῖς οἰκείους σας, τήν ζείδωρον χάριν καί τά σωτηριώδη ἐλέη τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου, καί ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ
ἐνδοξαζομένου, Θεοῦ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών
Σ.Ε.Ζ.

Συμπληρώνονται 200 χρόνια απο την γέννηση του Εθνικού Ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφου στο
Κεστοράτη Βορείου Ηπείρου (1820-1898) όπου ίδρυσε πρώτα τα Ζωγράφεια Διδασκαλεία και στην συνέχεια το 1893 την Μητέρα Σχολή μας το
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Θεωρούμε ελάχιστη οφειλή μας να είμαστε παρόντες
την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 ώρα 10:30 στο Α΄Κοιμητήριο Αθηνών
στο Μνημόσυνο που θα τελέσουμε στην ΜΝΗΜΗ των Δασκάλων, Καθηγητών, Διευθυντών , Ιδρυτών
του Ζωγραφείου της Κοινότητας Σταυροδρομίου
στο Μαυσωλείο του Χρηστάκη Ζωγράφου.
Αξίζει να τονιστεί η σημαντική πρωτοβουλία της ΟΙΟΜΚΩ και της Διεύθυνσης του Ζωγραφείου για
την συντήρηση του Εθνικού Μνημείου.
Μας προσκαλούν να ενισχύσουμε την προσπάθεια ολοκλήρωσης του έργου στο οποίο έχουν ήδη συμβάλλει ο Δήμος Αθηνών και ο Σύλλογος Καθηγητών και ο Διευθυντής του Ζωγραφείου .
Όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην προσπάθεια να ανακτήσει το Μαυσωλείο την θέση που του αρμόζει
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τούς Γ.Δεμιρτζόγλου (yannisd60@gmail.com) ,
Ν.Ουζούνογλου (nikolaos.uzunoglu@gmail.com), Ν.Κόλμαν (nkol68@otenet.gr)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών
Ο Πρόεδρος Ν.Κόλμαν ο Γενικός Γραμματέας Λάζαρος Καρογλάνογλου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ ΣΤΗΝ 43η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΙΥΗ
General debate on ITEM 3
Delivered by Arch. Dr. Ihor Wladimir GETCHA
Η απόλυτη ανάγκη της εφαρμογής του ψηφίσματος 60/147 των Ηνωμένων Εθνών στην
περίπτωση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης από τη Δημοκρατία
της Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων οκτώ ετών, η Ὁικουμενική Ὁμοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών στις διάφορες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε τις σοβαρές ανησυχίες της για τις συνέπειες των μέτρων κατά των
μειονοτήτων που εισήγαγαν οι κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Τουρκίας κατά την περίοδο 1923-2003 κατά της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης.
Η πιο εμφανής συνέπεια αυτών των αντί-μειονοτικών μέτρων κατά της Ελληνορθόδοξης
Μειονότητας της Κωνσταντινούπολης είναι το γεγονός ότι το 98% του πληθυσμού αυτής
της Κοινότητας ζει σήμερα σε εκπατρισμένες συνθήκες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης,
της Αμερικής και της Αυστραλίας.
Μια άλλη συνέπεια είναι ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης έκλεισε το 1971. Αν και το Γυμνάσιο παραμένει επίσημα ανοιχτό, οι τοπικές αρχές δεν επιτρέπουν πλέον την φοίτησή
του. Από το 1998, μια διεθνής εκστρατεία υποστήριξε την επαναλειτουργία της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης. Αν και αρκετές υποσχέσεις ανέφεραν ότι η Σχολή θα ξανανοίξει σύντομα, η Σχολή εξακολουθεί να παραμένει κλειστή.
—————————————————————Μπορείτε να δείτε την παρέμβαση από : http://webtv.un.org/search/item3-general-debate22nd-meeting-43rd-regular-session-human-rights-council-/6139005578001/?
term=&lan=english&page=2
Στον άξονα του χρόνου στο σημείο 1:35:00

Είναι αναμφισβήτητο ότι τα τελευταία 10 χρόνια οι κυβερνητικές αρχές σε ανώτατο επίπεδο με δηλώσεις τους
αναγνώρισαν τις προαναφερθείσες πολιτικές κατά των
μειονοτήτων. Εντούτοις, καθυστερεί πολύ στη λήψη μέτρων αποκατάστασης προς την Κοινότητα για την ενίσχυση της επιβίωσής της. Επιπλέον, η ὉΙ.ὉΜ.ΚΩ έχει υποβάλει συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες προς τις
Αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας για την ανακούφιση
των συνεπειών των αδικημάτων του παρελθόντος σύμφωνα με τη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/147 με τίτλο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥ- Arch. Dr. Ihor Wladimir GETCHA
ΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤὉ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΑΠὉΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤὉΥ ΔΙΕΘΝὉΥΣ ΝὉΜὉΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣὉΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤὉΥ ΔΙΕΘΝὉΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚὉΥ ΔΙΚΑΙὉΥ.
Συγκεκριμένα, η ὉΙ.ὉΜ.ΚΩ. πρότεινε στη Δημοκρατία της Τουρκίας μέτρα υποστήριξης για
τον επαναπατρισμό των μελών της νέας γενιάς της εκπατρισμένης Ελληνορθόδοξης Κοινότητας, όπως μέτρα οικονομικής στήριξης, δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και δημιουργία Κέντρων Έρευνας και Ανάπτυξης με τη συνεργασία των μελών της εκπατρισμένης
Κοινότητας και των κρατικών θεσμών.
Επιπλέον, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων σε θέματα εκδημοκρατισμού με τη Δημοκρατία
της Τουρκίας, απέρριψε όλες τις προτάσεις της ὉΙ.ὉΜ.ΚΩ. για την υποστήριξη του επαναπατρισμού των νέων μελών της Κοινότητας.
Η ὉΙ.ὉΜ.ΚΩ θεωρεί ότι το προαναφερθέν ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών έχει πρωταρχική σημασία στο πλαίσιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και καλεί τόσο τη Δημοκρατία της
Τουρκίας όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να
επανεξετάσουν τη θέση τους σχετικά με το
θέμα της επανόρθωσης και αποκατάστασης
έναντι της αυτόχθονος Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης.

Η Α.Θ.Π. Οικουμενικός Πατριάρχης:
Όλοι σας δύνασθε και οφείλετε να συμβάλετε από κοινού εις την πορείαν
της Ομογενείας προς το μέλλον
Το αμέριστο και διαρκές ενδιαφέρον της Μητρός Εκκλησίας για την Ὁμογένεια
αλλά και για τους Έλληνες από το εξωτερικό, που εγκαταστάθηκαν στην Πόλη
κατά τα τελευταία χρόνια,
εξέφρασε ο Ὁικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος
σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 15
Φεβρουαρίου, το απόγευμα,
στην Αστική Σχολή Γαλατά,
με πρωτοβουλία ομάδας Ελλήνων εκ του εξωτερικού
που διαβιούν στην Πόλη.

“Ὁ Πατριάρχης σας είναι εις το πλευρόν σας, μοιράζεται τας ελπίδας και τας
αγωνίας σας διά το μέλλον μας εις το ιστορικόν Κέντρον της Ὁρθοδοξίας. Είμεθα δικαίως υπερήφανοι όλοι μας, ως φορείς και συνεχισταί μιάς μεγάλης παραδόσεως πνευματικού πολιτισμού, αι υψηλαί και φιλάνθρωποι αξίαι του οποίου έχουν παγκόσμιον εμβέλειαν”, είπε ο Παναγιώτατος απευθυνόμενος στους
παρισταμένους, και σε άλλο σημείο της ομιλίας του επεσήμανε: “Είμεθα βέβαιοι ότι όλοι σας δύνασθε και οφείλετε να συμβάλετε από κοινού εις την πορείαν
της Ὁμογενείας προς το μέλλον. Δεν περισσεύει κανείς. Η Πόλις και η συνέχισις
της παρουσίας μας εις αυτήν, πρέπει να ευρίσκεται εις το κέντρον των ενδιαφερόντων μας. Η αγάπη μας διά την Πόλιν και τας παραδόσεις μας θα λειτουργεί
ως αστείρευτος δύναμις προσφοράς και συμμετοχής εις την κοινήν προσπάθειαν. Εαν δεν αγωνισθήτε εσείς διά τα καθ’ ημάς, ποιος άλλος θα το πράξη;”

Ὁ Παναγιώτατος προέτρεψε όλους να εργαστούν από κοινού σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης.
“Ὁφείλομεν να αντιμετωπίσωμεν τας προκλήσεις με αυτοπεποίθησιν και αισιοδοξίαν, αλλά και με ρεαλισμόν. Η αισιοδοξία, διά να μην είναι ουτοπισμός και
συναισθηματισμός, πρέπει να στηρίζεται εις την επίγνωσιν του μεγέθους της
προκλήσεως, εις την δέσμευσιν και την επιμονήν, εις την αλληλεγγύην και την
αλληλοεκτίμησιν. Δεν λύνονται τα προβλήματα με απώθησιν και αποσιώπησίν
των. Τα χρονίζοντα θέματα καθίστανται με την πάροδον του χρόνου δυσκολώτερα. Είναι ουσιώδες διά τον παρόν και το μέλλον μας ενταύθα, να καταστή δυνατή η στελέχωσις των διοικήσεων των βακουφίων μας με νέους ανθρώπους,
οι οποίοι θα δώσουν νέαν πνοήν εις τα κοινοτικά πράγματα”.
Αμέσως μετά ο Παναγιώτατος ευλόγησε και έκοψε την Βασιλόπιττα ενώ είχε
την ευκαιρία να συζητήσει με πολλούς από τους εγκατασταθέντες στην Πόλη,
Έλληνες από το εξωτερικό.

Προηγουμένως τον Παναγιώτατο, που τον συνόδευε ο Μ.Πρωτοσύγκελλος Ανδρέας, προσφώνησαν η Πρόεδρος της Εφορείας της Αστικής Σχολής Γαλατά κ.
Μαίρη Κομοροσάνο, η κυρία Άννα Ανδρέου, εκ μέρους των διοργανωτών, και ο
κ. Παντελεήμων Βίγκας, εκ των πλέον δραστήριων στελεχών της Ὁμογενείας
που βοήθησε στη διοργάνωση αυτής της σημαντικής κοινής εκδήλωσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς την σπουδάζουσα νεολαία με
Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή
Πρόγραμμα Υποτροφιών για σπουδές σε ΑΕΙ της
Πόλης
Η Οι.Ομ.Κω. εξετάζει και βρίσκεται σε επικοινωνία
με ορισμένα ΑΕΙ της Κωνσταντινούπολης που έχουν
αγγλόφωνα τμήματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών για παροχή θέσεων με υποτροφία
για σπουδαστές από την Ελλάδα με προϋποθέσεις
που σχετίζονται με το μακρόπνοο πρόγραμμα της
Οι.Ομ.Κω. για τον επαναπατρισμό νέων στην γενέτειρα Πόλη των προγόνων τους. Επίσης εξετάζονται
θέματα διδακτορικών, μετά-διδακτορικών και ερευνητικών θέσεων. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε
οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουμε με
το email : nnap@otenet.gr αναφέροντας τον ανωτέρω τίτλο.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών
Ανακοίνωση
27 Μαΐου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ὁικουμενικής Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Ὁι.Ὁμ.Κω.)
σε συνεργασία με τις Ρωμαίϊκες Κοινότητες της Πόλης ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Υποστήριξης του Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών. Σκοπός του
Προγράμματος είναι η ενεργή υποστήριξη προς τα μέλη της νέας γενιάς της Εκπατρισμένης
Κοινότητας των Κωνσταντινουπολιτών που επιθυμούν να παλιννοστήσουν στην γενέτειρα
γη των γονέων τους. Ὁι δράσεις του Προγράμματος συνίστανται από τις εξής φάσεις και
διαδικασίες:
Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους νέες και νέους που επιθυμούν να εγκατασταθούν, εργαστούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής.
Προετοιμασία για επαναπατρισμό – παλιννόστηση: τακτοποίηση θεμάτων ιθαγένειας
Τουρκίας, εύρεση στέγης και εργασίας. Η ὉΙ.Ὁμ.Κω. θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιών. Ταχύρρυθμη εκμάθηση στοιχειώδους τουρκικής γλώσσας χωρίς επιβάρυνση.
Εγκατάσταση στην Κωνσταντινούπολη και περίοδος προσαρμογής. Θα εξασφαλιστεί για
εύλογο χρονικό διάστημα κατοικία και θα καλυφθούν τα έξοδα εγκατάστασης.
Μακροπρόθεσμη συνεργασία για την επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα προκύψουν.
Κεντρική πολιτική και πάγια θέση της Ὁι.Ὁμ.Κω., τα τελευταία εννέα (9) χρόνια, υπήρξε,
πρωτίστως, ενώπιον των αρχών της Τουρκίας, ότι, η κύρια συνιστώσα της θεραπείας των
αδικιών και παραβιάσεων των δικαιωμάτων που είχε υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα,
είναι η υποστήριξη από το ίδιο το Κράτος της Τουρκίας της παλιννόστησης των μελών της
νέας γενιάς Κωνσταντινουπολιτών και η διασφάλιση από το ίδιο Κράτος του καθεστώτος
ισονομίας, ισοπολιτείας και της τήρησης των αρχών του Κράτους νόμων δικαίου (rule of
law).
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη νέες ή νέοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την συμπλήρωση και αποστολή
του συνημμένου εντύπου. Προτεραιότητα υποστήριξης θα δοθεί σε οικογένειες που τουλάχιστον ένα μέλος τους διαθέτει την ιθαγένεια της Τουρκίας.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ὁι.Ὁμ.Κω.

Έντυπο Αίτησης
Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών

Ὁνοματεπώνυμο:
Γέννηση - έτος:
τόπος:
Ὁνοματεπώνυμο πατέρα:
Ὁνοματεπώνυμο μητέρας
Ιθαγένειες:
Έχετε ιθαγένεια της Τουρκία: ΝΑΙ
ὉΧΙ
Αν δεν έχετε ιθαγένεια της Τουρκίας είχε τουλάχιστο ένας γονέας ιθαγένεια
της Τουρκίας κατά την γέννηση σας: ΝΑΙ ὉΧΙ
Αν είστε έγγαμος δώστε :
Ὁνοματεπώνυμο συζύγου
Τέκνα

Σπουδές:
Δημοτικό:
Γυμνάσιο:
Λύκεια:
Ανώτατες Σπουδές:
Μεταπτυχιακά:

Εργασιακή Εμπειρία:
Θέση

Διάρκεια
Από - Μέχρι

Αντικείμενο απασχόλησης

9) Βαθμός γνώσης της τουρκικής γλώσσας:

Ενδιαφέροντα για εργασία:

Δεσμεύεστε να στείλετε τα παιδιά στα Ὁμογενειακά σχολεία.

ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΙΑ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ,
Μετά από την πολύ πετυχημένη Ὁλοκλήρωση των δύο
σεμιναρίων σε θέματα :
«Ηλεκτρονικά Επιχειρείν»
και
«Ξεπερνώντας τις παγίδες μιας νέας επιχείρησης»
Ανακοινώνονται τα εξής σεμινάρια
Που είναι επίσης δωρεάν προς τους τωρινούς και μελλοντικούς νέους
της Ὁικουμενικής Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
———————————————
Εισαγωγή εμπλουτισμού γεωχωρικών δεδομένων Openstreetmap

17 - 18 Μαρτίου 17:00 - 21:00
Εισηγητής Χρήστος Ιωσηφίδης
——————————————
Εισαγωγή στη χρήση ανοικτού λογισμικού
19 - 20 Μαρτίου 17:00 - 21:00
Εισηγητής Παναγιώτης Κρανιδιώτης
———————————
Ὁι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στέλνοντας
email στην διεύθυνση εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για όποιο
σεμινάριο ενδιαφέρονται.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Εταιρεία

ARÇELİK
http://www.arcelikas.com/page/10/About

στην Κωνσταντινούπολη και το Μπόλου
Περίοδος: Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020
Κλάδοι
Μηχανικών:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών,
Μηχανικών Παραγωγής
Πληροφορικής
Εμπορίας προϊόντων:
Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες
Οι υποψήφιοι προτρέπονται να υποβάλουν παράλληλα αίτηση στα ιδρύματα
σπουδών τους για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ERASMUS πρακτικής
άσκησης τους ώστε μην απαιτείται άδεια παραμονής και εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται το συντομότερο δυνατό να υποβάλουν αίτηση
συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο και στέλνοντας email: nnap@otenet.gr
-------------------------Ονοματεπώνυμο:
Σπουδές
ΑΕΙ-Σχολή-Τμήμα:
Έτος Σπουδών:
Αν δεν έχετε αποφοιτήσει αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης:
Αν έχετε αποφοιτήσει ημερομηνία αποφοίτησης:

Email:
Τηλέφωνα:
Τι αναμένεται από την πρακτική άσκηση:

ΜΗΝΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΙΟΜΚΩ
«ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ»
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Διανομή 120 Διατακτικών Αγοράς τροφίμων σε 120
νοικοκυριά Αθήνας-Θεσσαλονίκης και Επαρχίας.
Συνολικό ποσό 4000 Ευρώ.
Παροχή Φαρμάκων (ιδία κάλυψη) σε 28 συμπολίτες
ύψους 850 Ευρώ και 45 κουτιών από το Κοινωνικό
Φαρμακείο της Οι.Ομ.Κω. που συνεργάζεται με το
πρόγραμμα GIVEMED
Κάλυψη ειδών υγιεινής σε 6 οικογένειες με άτομα
ειδικών αναγκών
Μετά από προσπάθεια 3 μηνών έκδοση αδειών παραμονής
σε 2 συμπολίτες μας που δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα ανανέωσης των διαβατηρίων τους.
Παροχή στέγης σε 75 συμπολίτες
Αναζήτηση στέγης για 6 άστεγους.

Προσπάθεια αγοράς Κοντέϊνερ για να εγκατασταθεί στον
κήπου του Κοσμετείου Ιδρύματος ώστε να εξασφαλιστεί
στέγη σε άστεγους συμπολίτες μας.
———————————Δείτε στην σελ. 23-24 την σχετική αλληλογραφία
για το θέμα

Αποκριάτικη εκδήλωση από τους Νέους Εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. στο
Γηροκομείο "Εστία Κωνσταντινουπόλεως"
Ὁι Νέοι Εθελοντές της Ὁι.Ὁμ.Κω., στα πλαίσια των ποικίλων δράσεών τους -παρουσίαση
και απολογισμός των οποίων έγινε στις 09/02/2020 στην Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας, που έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
πραγματοποίησαν στις 21/02/2020 μια αποκριάτικη μουσικοχορευτική εκδήλωση στο
Γηροκομείο
"Εστία
Κωνσταντινουπόλεως".
"Εξοπλισμένοι" με κέφι και τα
μουσικά τους όργανα, έκαναν πράξη
την υπόσχεση που είχαν δώσει στους
ενοίκους
του,
όταν
τους
ξαναεπισκέφθηκαν στις 27/12/2019
για να τους πουν τα κάλαντα, ότι θα
επανέλθουν
σύντομα
για
να
μοιραστούν όμορφες στιγμές μαζί
τους. Έτσι κι έγινε!
Μια ομάδα 12 νέων, που την
αποτελούσαν ο Κωνσταντίνος- Φοίβος Γιαννόπουλος (κλαρίνο), ο Χρήστος Θεολόγος
(κανονάκι), ο Παναγιώτης Λασκαρίδης (ακορντεόν), ο
Βασίλης Μοροσίδης (βιολί), η Σαββούλα Μοροσίδου
(κιθάρα), ο Σωτήρης Τσελές (λαούτο), η Ηλιάνα
Φεργαδιώτη (ούτι), ο Χρήστος Βαττής, η Γεωργία
Γόντικα, η Μαρία - Αλεξάνδρα Ηλιάδη, η Μαρία - Μαρίνα
Μπουκίου και η Αλεξάνδρα Μοροσίδου, με τη συνοδεία
του κ. Τάκη Φραντζή και του κ. Γρηγόρη Κεσίσογλου,
πέρασαν ένα ξεχωριστό απόγευμα, γεμάτο ωραίες
μελωδίες και χορούς και αντάλλαξαν χαμόγελα και
αγκαλιές με τους πάντα πρόσχαρους ενοίκους, οι οποίοι
περίμεναν

πώς και πώς την έλευσή τους, μαζί με τον κ. Γεώργιο Φρούση. Ὁι γλυκύτατοι ηλικιωμένοι
σιγοτραγούδησαν, χειροκρότησαν και κάποιοι χόρεψαν τους αποκριάτικους -και όχι μόνοσκοπούς, φανερώνοντας για άλλη μια φορά ότι παρά το πέρας των ετών, η ψυχή τους
παραμένει νεανική και γεμάτη ζωντάνια! Μετά το τέλος του τρικούβερτου γλεντιού που
στήθηκε και σκόρπισε χαρά και συγκίνηση, οι εθελοντές συνομίλησαν μαζί τους και
υποσχέθηκαν να τους επισκεφθούν ξανά με την πρώτη ευκαιρία!

Η Μονή Ευκόλων (Αφκουλέ) πλησίον του Λιβίσι της Καρίας—Μικράς Ασίας
Η Σουμέλα της Δυτικής Μικράς Ασίας
(απόσπασμα από το άρθρο του Πέτρου Στ. Μεχτίδη,
«Εκκλησίες του Λιβισίου της Λυκίας»*
Εκτός από αυτούς τους ναούς σημαντικότερο ρόλο στις διάφορες λειτουργίες που
τελούνταν στο χωριό Λιβισίου είχε η μονή Ευκόλων (‘Τ΄αύκουλα’ στην τοπική διάλεκτο),
δυτικά από το Λιβίσι. Πήρε το όνομα της κατ΄ ευφημισμόν, επειδή η περιοχή όπου
βρισκόταν ήτανδύσβατη και απόκρημνη. Υπάρχει όπως και η άποψη ότι ονομάστηκε έτσι
επειδή οιγυναίκες που γεννούσαν επικαλούνταν τον προστάτη της μονής Άγιο Ελευθέριο για
να ευκολύνει τη γέννα. Στη μονή ανήκαν και δύο σπήλαια, το "Καταφυγίν" προς τιμή του
Αγίου Νικολάου και της Παναγίας. Σύμφωνα με παράδοση σε σπηλιά στη μονή Ευκόλων
βρέθηκε από Τούρκο εικόνα της Παναγίας (‘Παναγία Πυργιώτισσα). Η σπηλιά ονομάστηκε το
‘μουρμουράκι’ (μνημείο) της
Παναγίας. Κοντά στη μονή
Ευκόλων ‘στου Αγιαύκουλου τα
χωραφάκια’
γινόταν
μεγάλο
πανηγύρι την Τρίτη ημέρα της
Ανάστασης.
Ὁι
σωζόμενες
τοιχογραφίες
είναι
υστεροβυζαντινές, αλλά κάποια
από τα μαρμάρινα θραύσματα
είναι
πρωτο
βυζαντινής
τεχνοτροπίας. Νότια από τη μονή σώζεται κιστέρνα και μικρό παρεκκλήσι με σωζόμενες
τοιχογραφίες στην κόγχη. Χρονολογήθηκαν στην υστεροβυζαντινή περίοδο, στον 13ο αιώνα.
Ὁι σωζόμενες επιγραφές χρονολογήθηκαν από τον 16ο ως τον 18ο αιώνα
Η περιοχή από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο ως τη Μονή Ευκόλων είναι το μοναδικό
σημείο ολόκληρης της περιοχής που έχει μείνει ανέπαφο. Το μονοπάτι διατηρείται πολύ
καλά, σε κάποια σημεία μάλιστα σώζεται το λιθόστρωτο και τα σκόρπια ερειπωμένα
κτίσματα προκαλούν ερωτήματα για το αν είχαν σχέση με τις εορτές που έκαναν οι
Λιβισιανοί εκεί. Η πρώτη εικόνα της Μονής γίνεται από ένα γκρεμό πολύ ψηλότερα. Στο
βάθος φαίνονται οι απέναντι ακτές του κόλπου της Μάκρης και (με καθαρό ουρανό) η
Ρόδος. Σίγουρα είναι ένα από τα πιο ‘ιδανικά’ σημεία για ίδρυση μοναστηριού. Η κάθοδος
προς τα κτίσματα γίνεται από ένα απότομο μονοπάτι, το οποίο στηρίζεται σε αντηρίδες.

Ανάμεσα στα ερειπωμένα κτίσματα διακρίνονται τα κελιά των μοναχών, στη σπηλιά
αλλάκαι ψηλά σκαμμένα στο γκρεμό. Δυστυχώς και εδώ η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη
από το 2001. Ὁι τοιχογραφίες είναι σχεδόν ολοκληρωτικά χαμένες και οι επιγραφές επίσης.
Λόγω της θέσης του είναι φυσικά πολύ δύσκολο να προστατευθεί. Εκτός από ερειπωμένο το
μοναστήρι είναι και καμένο. Επιτακτική παραμένει η περαιτέρω έρευνα των ναών της
ευρύτερης περιοχής, η συντήρηση και η προστασία τους με την οποία πιθανότατα θα
διευκρινιστεί η δυσανάγνωστη οικοδομική τους ιστορία, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη
κατανόηση της ναοδομίας κατά την
Ὁθωμανική περίοδο. Η περιοχή
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον,
δεδομένου ότι η μελέτη της
προσθέτει νέα στοιχεία στην
αρχιτεκτονική ιστορία του Βυζαντίου
και των οθωμανικών χρόνων και
μάλιστα σε έναν οικισμό, του οποίου
η ιστορία και η αρχιτεκτονική των
βυζαντινών χρόνων είναι σκοτεινή
λόγω της απουσίας ουσιαστικών
πληροφοριών από τις πηγές. Θεωρώ τέλος ότι οι εκκλησίες του Λιβισίου συνδέονται
αρχιτεκτονικά με τις εκκλησίες του Καστελόριζου, των Δωδεκανήσων και άλλες στην
νοτιοδυτική Μ. Ασία. Πολλές αντίστοιχου τύπου εκκλησίες εντοπίζονται στη Ρόδο, την Τήλο,
αλλά και την Κύπρο.
Σχετικά με το μέλλον των εκκλησιών και του οικισμού του Λιβισίου σημειώνω ότι οι δύο
μεγαλύτερες εκκλησίες είναι κλειστές από τον Μάιο του 2013 για αναστήλωση, χωρίς όμως
να γίνονται εργασίες. Επίσης αναφέρεται ότι υπάρχει σε εξέλιξη (Ὁκτώβριος 2014).

Η Προσπάθεια Διάσωσης στην Σηλυβρία της Κινστέρνας της Βυζαντινής
Εκκλησίας του Αλεξίου Απόκαυκου
Ένα τοπικό πολιτιστικό σωματεία της Σηλυβρίας—
Ανατολικής Θράκης που ονομάζεται «Σύλλογος
Επιμόρφωσης και Μελέτης για την Προστασία της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» έκανε έκκληση προς τις
αρχές του Δήμου Σηλυβρίας για την διάσωση του
Βυζαντινού μνημείου της κινστρέρνας που ανήκε
στην Εκκλησία του Αλεξίου Απόκαυκου και σήμερα
στην θέση του το Τέμενος Φατίχ. Μέλη του
Συλλόγου έχουν διαπιστώσει την κατάρρευση
τμήματος των αψίδων που θέτουν σε κίνδυνο την
ευστάθεια όλης της κατασκευής. Η σχετική έκθεση
του Συλλόγου έχει υποβληθεί προς τον Δήμαρχο
Σηλυβρίας αλλά και την Διεύθυνση Βακουφίων στο οποίο με την υφιστάμενη
νομοθεσία ανήκει το κτίριο.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ
Προς: Αξιότιμο κ. Γεώργιο Σταμάτη
Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχιας
Κοινοποίηση: Αξιότιμο κ. Νότη Μηταράκη, Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου
11 Φεβρουαρίου 2020
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Η Ὁικουμενική Ὁμοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών που είναι ο ενωτικός φορέας των εκδιωχθέντων από την γενέτειρα τους Ελλήνων της Πόλης, από το 2013 υλοποιεί ένα ευρύ
πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης.
Στο Πρόγραμμα αυτά είναι ενταγμένοι 400 άποροι Κωνσταντινουπολίτες και μεταξύ
αυτών 75 άστεγοι που διαμένουν στο Κοσμέτειο Ίδρυμα (60) και Νέο Οίκο του Πολίτη (15)
-Νέα Φιλαδέλφεια. Οι δύο αυτές μονάδες είναι υπερπλήρεις από φιλοξενούμενους.
Τον τελευταίο μήνα έχουμε 7 νέους αστέγους που βρίσκονται σε διάφορα νοσοκομεία
του Λ. Αττικής και οι επιμέρους κοινωνικές υπηρεσίες τους απειλούν ότι θα τους εκδιώξουν.
Επειδή είναι τα δύο ιδρύματα μας ασφυκτικά γεμάτα απευθυνθήκαμε πρόσφατα σε εκπροσώπους του ὉΗΕ για την δυνατότητα απόκτησης κοντέινερ για στέγαση των συμπολιτών και λάβαμε την παρακάτω απάντηση που αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε εσάς.
Αποσκοπούμε να εγκαταστήσουμε το κοντέινερ στον υπάρχοντα χώρο στον κήπο του Κοσμετείου Ιδρύματος.
Σε αναμονή απάντησης σας, παραμένουμε
Με εκτίμηση
Νίκος Ὁυζούνογλου
Ὁμοτ. Καθ. ΕΜΠ-Πρόεδρος Ὁι.Ὁμ.Κω.
———————————————————————————ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΟΗΕ
To: DRC, Athens office, Greece
16/1/2020
Dear Madame/Sirs,
Ecumenical Federation of Constantinopolitans (EFC) is an NGO providing multitude to refugees deported from Istanbul during the last decades. Presently we are providing housing to
70 homeless refugees at our two facilities in New Herakleion (Herakleion Avenue 476Herakleion Attiki) and Theotokopoulou 5 (New Philadelphia). Furthermore regular food and
medicine is supplied to approximately 400 mentioned refugees.

Facing new applications for housing by homeless we need to find new houses. The number of applications we have today are 8. Since we have an open space at the New Herakleion
field we kindly ask you whether we can obtain a housing container with your support.
EFC is a member of ECOSOC with representation in Geneva and New York.
Sincerely yours
Ord. Prof. Nikolaos Ouzounoglou
——————————————
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΟΗΕ
22/1/2020
Dear Mr Ouzounoglou,
Thank you for reaching out to us and allow me to share some information about DRC.
The DRC started its activities in Greece in November 2015 due to the unprecedented influx
of displaced populations in need of international protection.
It currently implements a wide range of activities, including Site Management Support in
close cooperation with the Ministry of Migration Policy, legal assistance, identification of individual needs and protection of highly vulnerable persons, access to services within and
outside the hosting sites through cultural mediation and non-formal education. You can find
out more about DRC Greece work at drc.ngo.
Unfortunately, our shelter related activities are strictly part of the support provided to the
Greek authorities in managing refugee sites and we are not able to respond to such requests, nor do we have any extra relevant budget.
We hope you are able to find the support you need and we wish you all the best with your
good work.
Kind regards,
Vassiliki Mitsiniotou, Advocacy and Communications

ΤΗΝ 9 ΜΑΡΤΟΥ 2020 ΛΑΒΑΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟΝ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 4/3/2020 Ο ΕΝΑΣ ΑΣΤΕΓΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΤΗΝ 3/3/2020 ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ.

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 Ὁμογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος» https://syllogoskbe.wordpress.com/
- «Αδελφότης Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος "Ὁ 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 «Ὁ Αγιος Νικόλαος» http://www.halki-morf-sind.gr/
- «Ὁ 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»
- «Ὁμοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Αυστραλίας» με 3 σωματεία στις περιοχές της Αυστραλίας
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» www.agcos.ch
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου» https://www.facebook.com/acguk.net/
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.

