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Οι.Ομ.Κω, σελ. 3 και 4.

Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών
Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013
Τό ανωτατό διόικήτικό όργανό, ή Γενική Συνελευσή τής Οι.Ομ.Κω, πόυ απότελειται 110
εκλεγμενόυς αντιπρόσωπόυς από τις επιμερόυς Γ. Συνελευσεις των μελων Σωματειων,
πραγματόπόιήσε τήν συνελευσή τόυ στήν παραπανω αναφερόμενή ήμερόμήνια στήν αιθόυσα
τελετων τόυ Πνευματικόυ Κεντρόυ Κωνσταντινόυπόλιτων στόυς Αμπελόκήπόυς. Όπως συνεβή σε
όλες τις πρόήγόυμενες συνελευσεις μεχρι σήμερα από τήν ιδρυσή τής Οι.Ομ.Κω επιτευχθήκε ή
απαρτια και ξεκινήσε ή Γ.Σ. στήν πρόκαθόρισμενή ωρα. Η ήμερήσια διαταξή απότελόυνταν από τα
θεματα:
- Διαπιστωση της παρουσιας των Διαπιστευμενων Αντιπροσωπων των μελων Σωματειων και
Απαρτιας τής Γ.Σ.
- Εκλογη Προεδρειου της Γ.Σ. (τρια μελη).
- Αναγνωση Πρακτικων προηγουμενης Γ.Σ .ης
- Απολογισμος Δρασης του Δ.Σ. για το ετος 2012 και προγραμματισμος δραστηριοτητων του Δ.Σ.
- Έγκριση πεπραγμενων Δ.Σ.
- Διαδικασιες εκλογης νεων αντιπροσωπων της Γ.Σ. 2014-16 απο τα μελη σωματεια.
- Οικονομικος Απολογισμος.
- Έγκριση οικονομικου απολογισμου και απαλλαγη του Δ.Σ.
- Ερωτησεις προς το Δ.Σ., τοποθετηση των Αντιπροσωπων και Προτασεις προς το Δ.Σ.
- Προταση Προυπολογισμου Εσοδων και Εξοδων για το ετος 2013 και εγκριση του.
Εκλεχθήκε στό Πρόεδρειό τής Συνελευσής όι: κ. Γεωργιός Κιόσεόγλόυ (Πρόεδρός) , κ. Ελισαβετ
Κόβή (Αντιπρόεδρός) και Βασιλική Ξυδα - Ραλλή (Γραμματεας),
Μετα από τήν αναγνωσή των Πρακτικων τής περσινής συνελευσής ακόλόυθήσε ή παρόυσιασή
των δραστήριότήτων, των απότελεσματων πόυ πρόεκυψαν και των σχεδιαζόμενων δρασεων από
τό Δ.Σ. για τό 2013. Η παρόυσιασή πόυ εγινε από τόν Πρόεδρό τόυ Δ.Σ. τής Οι.Ομ.Κω κ. Νικό
Ουζόυνόγλόυ ειναι ανήρτήμενή στήν ιστόσελιδα τής Οι.Ομ.Κω www.conpolis.eu. Στήν διαρκεια τής
Γενικής Συνελευσής συζήτήθήκαν τα καιρια ζήτήματα πόυ απασχόλόυν τόν Ελλήνισμό τής
Κωνσταντινόυπόλής και υπόβλήθήκαν πρότασεις από τα μελή τής Γ.Σ. και τις όπόιες αμεσα θα
εξετασει τό Δ.Σ. Η επόμενή τακτική Γ.Σ. τής Οι.Ομ.Κω θα ειναι απόλόγιστική αλλα στή συνεχεια
εκλόγική με τήν νεα συνθεσή τής με τα μελή πόυ πρεπει να εκλεξόυν όι Γ. Συνελευσεις των μελων
σωματειων.

Ιδρύθηκε ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας (31 Ιανουαρίου 2013)
Μετα από μια περιόδό αρκετων μήνων πρόετόιμασιας
πραγματόπόιήθήκε ή ιδρυτική συνελευσή τόυ Συλλόγόυ
Κωνσταντινόυπόλιτων Ελβετιας στήν πόλής τής Γενευής με τήν
συμμετόχή συμπόλιτων μας απ’ όλή τήν Ελβετια. Η συνεδριασή
πραγματόπόιήθήκε στήν αιθόυσα τόυ Πατριαρχικόυ Κεντρόυ
Σαμπεζυ.
Στή
ιδρυτική
συνελευσή
παραβρεθήκαν
και
εκπρόσωπήσαν τήν Οι.Ομ.Κω τα μελή τόυ Δ.Σ. Νικ. Ουζόυνόγλόυ και
Νικ. Αναγνωστόπόυλός. Πρόήδρευσε
τής συνεδριασής ό π.
Γεωργιός Τσετής ενω όριστήκε πενταμελής Επιτρόπή ως
υπήρεσιακό συμβόυλιό πόυ θα ετόιμασει τις διαδικασιες τής
νόμικής αναγνωρισής τόυ νεόυ σωματειόυ και να όργανωσει τις
πρωτες εκλόγες για τήν
αναδειξή τόυ Δ.Σ. Στήν ιδια συνεδριασή απόφασιστήκε τό νεό
σωματειό να υπόβαλει αιτήσή να γινει μελός τής Οι.Ομ.Κω. Ο
αριθμός των αρχικων μελων ανήλθε σε 45 και αναμενεται να
αυξήθόυν σήμαντικα. Οι περισσότερόι συμπόλιτες μας ειναι όι
εξαναγκασθεντες να εγκαταλειψόυν τήν Πόλή τήν περιόδό 196368 ενω μεταξυ των μελων υπαρχει σήμαντικός αριθμός μελων 2ής
γενιας. Τό γεγόνός ότι ή μεγαλυτερή δραστήριότήτα στα πλαισια
τόυ ΟΗΕ για τα δικαιωματα τόυ ανθρωπόυ λαμβανει χωρα στήν
πόλή τής Γενευής αυξανει τήν σήμασια τής ιδρυσής νεόυ
Κωνσταντινόυπόλιιτικόυ σωματειόυ στήν τόπόθεσια αυτή.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Στή συνεχεια τής υπόβόλής των αιτήσεων, πόυ ανήλθαν στόν αριθμό των 90, για τό Πρόγραμμα υπότρόφιων τής
Οι.Ομ.Κω για τόυς μαθήτες Κωνσταντινόυπόλιτικής καταγωγής στήν Ελλαδα και τήν διενεργεια των συνεντευξεων και των εξετασεων, ακόλόυθήσε ή διόρθωσή των γραπτων και ή αξιόλόγήσή των στόιχειων πόυ πρόεκυψαν
από τις συνεντευξεις. Ο μεγαλός αριθμός των αιτήσεων απαιτήσε αρκετό χρόνό.
Τό Διόικήτικό Συμβόυλιό για τήν αξιόλόγήσή των υπόψήφιότήτων χρήσιμόπόιήσε τεσσερεις κατήγόριες κριτήριων : (α) μεσός όρός σχόλικων βαθμων πρόήγόυμενόυ ετόυς, (β) απότελεσμα αξιόλόγήσής τής συνεντευξής , (γ)
βαθμός γραπτής εξετασής και (δ) τόυς κόινωνικόυς και όικόνόμικόυς λόγόυς για καθε μαθήτή. Τό Δ.Σ. εχόντας
υπόψή τις δυσκόλιες πόυ επιβαλλόνται από τήν παρόυσα όικόνόμική κρισή εδωσε ιδιαιτερή βαρυτήτα στόν παραγόντα (δ).
Μετα από ενδελεχή εργασια τό Δ.Σ. και εξαντλωντας κατα πόλυ τις όικόνόμικες δυνατότήτες πόυ εχει, στήν παρόυσα φασή απόφασισε να χόρήγήσει τρεις κατήγόριες υπότρόφιων:
(α) δωρεαν πρόσβασή στήν Εκπαιδευτική Ιστόσελιδα τόυ Κεντρόυ Σπόυδων ΑΡΝΟΣ σε 60 μαθήτες.
(β) παρόχή όικόνόμικής υπόστήριξής με πόσό 1000 Ευρω σε 5 μαθήτες.
(γ) παρόχή όικόνόμικής υπόστήριξής με πόσό 500 Ευρω σε 12 μαθήτες.
Με βασή τις επιδόσεις σας και τό ενδιαφερόν πόυ εχετε δειξει για τό πρόγραμμα μας εχετε επιλεγει να εχετε τήν
υπότρόφια (α).
Λυπόυμαστε διότι λόγω των πόλυ περιόρισμενων δυνατότήτων μας δεν εγινε δυνατό ή ενταξή σας στις περιπτωσεις απευθειας όικόνόμικής ενισχυσής πόυ ειναι ή (β) και (γ). Η μή ενταξή σας στις περιπτωσεις (β) και (γ)
δεν πρεπει να εκλήφθει σε κανενα βαθμό ως μή αναγνωρισή των πρόσπαθειων και των επιδόσεων σας.
Για τήν δωρεαν πρόσβασή στήν ιστόσελιδα τόυ ΑΡΝΟΣ θα σας σταλει εντός των ήμερων λεπτόμερής πλήρόφόρια.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Πρόσκληση
Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. σας καλεί στην συναυλία
υπέρ των υποτροφιών που χορηγεί για μαθητές Πολίτικης καταγωγής σε όλη την
Ελλάδα με την ευγενική προσφορά της
Χορωδίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Σε διδασκαλία και Διεύθυνση του Δικηγόρου – Καθηγητή Μουσικής Δημήτρη Καρούζου
τό Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, ώρα 6.30 μ.μ.
στό Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Δημητρίου Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι
Πλήρόφόριες : email: nnap@otenet.gr Γραμματεια : 210 64.64.270- Λενα Αναπνιωτή 6972889795
- Ελιζα Φερεκυδου 6972847955 - Βετα Κατανόυ
6945177000

Μεγάλη Συμμετοχή στο Μαθητικό - Φοιτητικό Διαγωνισμό
«Λόγια και Χρώματα της Πόλης»
Μεσα στόν Ιανόυαριό ελήξε ή περιόδός καταθεσής αιτήσεων τόυ δευτερόυ διαγωνισμόυ τής Οικόυμενικής Ομόσπόνδιας Κωνσταντινόυπόλιτων «Λόγια και Χρωματα
τής Πόλής», με συμμετόχες όι όπόιες ξεπερασαν τις 100.
Οι συμμετεχόντες, μαθήτες Δήμότικων και Γυμνασιων τής Θεσσαλόνικής, τής Ορεστιαδας, τής Καβαλας, τής Καστόριας, τής Πατρας, τής Γερμανιας και τής Κωνσταντινόυπόλής, αλλα και φόιτήτες, κατεθεσαν διήγήματα, φωτόγραφιες, κατασκευες
και ζωγραφιες εμπνευσμενα από τήν αγαπήμενή Κωνσταντινόυπόλή. Η αξιόλόγήσή
θα γινει από ειδική επιτρόπή για καθε αντικειμενό και θα διαρκεσει μεχρι τελός Φεβρόυαριόυ. Συντόμα θα ανακόινωθει ό χωρός και ή ήμερόμήνια τή

εκθεσής.

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

Έναρξη του Προγράμματος
«Πολίτες Μειονοτήτων– ίση πολίτες (Minority Citizens-Equal Citizens)”
Τό ερευνήτικό πρόγραμμα πόυ υπόστήριζεται από τήν Ευρωπαική Επιτρόπή και συμμετεχει ό ΣΥΡΚΙ και ή Οι.Ομ.Κω εχει ξεκινήσει τήν 1/2/2013. Σκόπός τόυ πρόγραμματός ειναι ή εκπαιδευσή στελεχων των μειόνότήτων για τήν υπερασπισή των δικαιωματων ανθρωπόυ των μειόνότήτων, τήν ενήμερωσή τόυ ευρυτερόυ κόινόυ τής σήμασιας
τόυ σεβασμόυ των δικαιωματων των μειόνότήτων ως αμεσόυ παραγόντα τόυ εκδήμόκρατισμόυ τόυ κρατόυς και τής κόινωνιας
στήν Τόυρκια. Στα επόμενα ενήμερωτικα
δελτια θα υπαρξόυν λεπτόμερής ενήμερωσή
για τις δρασεις τόυ πρόγραμματός,

Κατάλογος «Εταμπλίς»
Ειχαμε ανακόινωσει στό ενήμερωτικό δελτιό τόυ Οκτωβριόυ 2012 για τήν εργασια
τής ψήφιόπόιήσής τόυ αρχειόυ. Πρόσφατα σταλθήκε στα μελή σωματεια αλφαβήτικός καταλόγός των εγγεγραμμενων Κωνσταντινόυπόλιτων στόυς όπόιόυς ειχε
αναγνωριστει τό καθεστως τόυ «εγκατεστήμενόυ-εταμπλις» στήν Κωνσταντινόυπόλή αρχες τής δεκαετιας τόυ 1930 υπό τήν αιγιδα τής Μικτής Ανταλλαγής και τήν
επόπτεια τής Κόινωνιας των Εθνων τόυ τότε αντιστόιχόυ Οργανισμόυ Ηνωμενων
Εθνων. Ο καταλόγός πόυ σταλθήκε απότελει μόνό τό 1/6 των εγγεγραμμενων και
ειναι απότελεσμα σκλήρής εργασιας των εθελόντων τής Οι.Ομ.Κω. Τα μελή τής
εθελόντικής όμαδας συνεχισόυν τις εργασιας τόυς και αναμενεται εντός των επόμενων μήνων να συμπλήρωθει ή ψήφιόπόιήσή όλόυ τόυ διαθεσιμόυ αρχειόυ. Σήμαντικό ειναι να συσχετιστει ό καταλόγός αυτός πόυ υπερβαινει τα 80.000 ατόμα να
συνδεθει με τόυς απόγόνόυς των εγγεγραμμενων από ενα διεθνή όργανισμό πραγμα πόυ θα δειξει αδιαμφισβήτήτα πόιός θα ήταν ό Ελλήνόρθόδόξός πλήθυσμός τής
Κωνσταντινόυπόλής αν δεν ειχαν συμβει όι συνεχεις διωγμόι μαζικής κλιμακας
αρχόμενων αμεσως μετα από τήν υπόγραφή τής Συνθήκής τής Λωζαννής. Σήμειωνεται ότι ακόμα και ή καταρτισή τόυ καταλόγόυ εμπεριεχει παραβιασή τής Συνθήκής τής Λωζαννής καθόσόν κυριως από αβελτήρια τής τότε Ελλήνικής Διπλωματιας
δεν συμπεριλήφθήσαν στήν απόγραφή αυτή όι ¨Ελλήνόρθόδόξόι τής Πόλής πόυ
διεθεταν υπήκόότήτα τής Ελλαδός.

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω με τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείο Εξωτερικών.
Η συναντήσή με τόν υπήρεσιακό Γ.Γ. τόυ ΥπΕΞ Πρεσβή κ. Κασκαρελή πραγματόπόιήθήκε τήν 10/1/2013 και από
πλευρας τής αντιπρόσωπειας τής Οι.Ομ,Κω τεθήκαν τα εξής θεματα:
1) Ενήμερωσή για τήν δρασή τής Οι.Ομ.Κω ως ενωτικόυ φόρεα τής Εκπατρισμενής παρα τήν θελήσή τής
Κόινότήτας των Ελλήνων τής Κωνσταντινόυπόλής. Μελή τής Οι.Ομ.Κω ειναι όλα τα Κωνσταντινόυπόλιτικα
Σωματεια (26) εκτός τής Κωνσταντινόυπόλής σε όλες τις ήπειρόυς πόυ υπαρχόυν Κωνσταντινόυπόλιτες.
2) Ενήμερωσή για τις απαιτήσεις πόυ θετει ή Οι.Ομ.Κω πρός τόυς φόρεις τής Τόυρκιας (Υπόυργεια Εξωτερικων,
Ευρωπαικής Ένωσής, Παιδειας και Γραφειό Πρωθυπόυργόυ) για τήν Απόκαταστασή και Θεραπεια των Αδικιων ως
συνεπεια τής μαζικής κλιμακας παραβιασεων δικαιωματων τόυ ανθρωπόυ τής Ελλήνόρθόδόξής Κόινότήτας τής
Τόυρκιας (υπαγόμενων στήν Συνθήκή τής Λωζαννής (24-7-1923)).
3) Τό πρόβλήμα τής αδιαφανειας πόυ επικρατει εδω και πόλλα χρόνια, στήν διαχειρισή τής περιόυσιας στήν
ήμεδαπή, Μειζόνός Ευαγόυς Ιδρυματός για τό όπόιό τό Υπ. Εξωτερικων εχει νόμική επόπτεια.
4) Ενεργειες τής Οι.Ομ.Κω πρός τόυς Διεθνεις Οργανισμόυς με βασή τις αρχες τόυ Ψήφισματός τής Γενικής
Συνελευσής τόυ ΟΗΕ 60/147 για τήν Απόκαταστασή και Θεραπεια των αδικιων πόυ εχει υπόστει ή Ελλήνόρθόδόξή
Κόινότήτα τής Πόλής. Εξετασή τής συνεργασιας στόυς διεθνεις όργανισμόυς με φόρεις αλλων ιστόρικων-γήγενων
Ελλήνικων Μειόνότήτων
5) Ενεργειες τής Οι.Ομ.Κω για τήν υπόστήριξή τής Ομόγενειας τής Πόλής και των Δικαιωματων τής.
6) Ημεριδα στό Ευρωπαικό Κόινόβόυλιό πόυ όργανωνει ή Οι.Ομ.Κω σε συνεργασια με Έλλήνες Ευρωβόυλευτες.
Στή συνεχεια τής συναντήσής υπόβλήθήκαν λεπτόμερή υπόμνήματα για τα επιμερόυς θεματα .

Δωρεά του αρωγού μέλους της Οι.Ομ.Κω «Εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωνικής Ανάπτυξης Μακεδονίας — Θράκης»
προς την Οι.Ομ.Κω υπέρ της προσχολικής Ομογενειακής παιδείας Κωνσταντινουπόλεως

Τό Δ.Σ. τής Οι.Ομ.Κω ευχαριστει για τήν ανωτερω αναφερόμενή δωρεα τόυ πόσόυ 400 Ευρω πόυ θα συμπεριλήφθει στό γενικότερό πρόγραμμα ενισχυσής τής πρόσχόλικής εκπαιδευσής τόυ παιδικόυ σταθμόυ
τής Κόινότήτας τόυ Σταυρόδρόμιόυ και τόυ νήπιαγωγειόυ τής Ζαππειόυ Σχόλής.

Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω υπέρ της
Ομογενειακής Παιδείας
Μετα από πρόσπαθεια 3 μήνων εκδόθήκε ή Απόφασή για τήν εκτυπωσή των βιβλιων μαθήματικων Γυμνασιόυ. Η εκτυπωσή των βιβλιων
θα γινει από τό πρόγραμμα
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
 Σταλθήκαν στα Σχόλεια μας στήν
Πόλή τα κόνδυλια για τις υπότρόφιες τόυ σχόλικόυ ετόυς 2012-13.
 Τό Δ.Σ. στήν συνεδριασή τόυ τής
17.1.2013 ασχόλήθήκε λεπτόμερως
με τα θεματα : υπόστήριξής τής πρόσχόλικής, δήμότικής και γυμνασιακής εκπαιδευσής και τις ενεργειες
πόυ πρεπει να γινόυν.


Σεμινάρια για την
«Ιστορία και Πολιτισμό των Ρωμιών της Πόλης»
Συνεχιζεται με μεγαλή συμμετόχή και ενδιαφερόν από τόυς παρακόλόυθόυντες ό κυκλός σεμιναριων με τόν αναφερόμενό τιτλό. Ο αριθμός των
παρακόλόυθόυντων τακτικα ειναι 80 εντός Αθήνων ενω διαμεσόυ τόυ διαδικτυόυ εκτός Αθήνων παρακόλόυθόυν τα σεμιναρια 15 πόλιτες από διαφόρες πόλεις τής Ελλαδός. Στα 7 τριωρα σεμιναρια πόυ εχόυν πραγματόπόιήθει μεχρι σήμερα εχόυν καλυφθει τα θεματα πόυ αφόρόυν : τό ιστόρικό πλαισιό μετα από τήν Άλωσή, τα συμβαντα στόν 19ό και 20ό αιωνα, τις
συλλόγικες δραστήριότήτες τής Ρωμιόσυνής, τα θεματα τόυ Οικόυμενικόυ
Πατριαρχειόυ με εμφασή τό νόμικό καθεστως πόυ ισχυσε από τήν Άλωσή
μεχρι σήμερα. Στα επόμενα σεμιναρια ή πρόσόχή θα επικεντρωθει στα θεματα δικαιωματων τόυ ανθρωπόυ και ή εφαρμόγή τόυς για τα δικαια τόυ
Ελλήνισμόυ τής Κωνσταντινόυπόλής και ή εξετασή των ζήτήματων πόυ
αντιμετωπιζει σήμερα αυτός. Συντόμα θα ανακόινωθόυν τα θεματα των
εργασιων πόυ θα αναλαβόυν όσόι παρακόλόυθόυντες ειχαν δήλωσει εξαρχής ότι ενδιαφερόνται να εκπόνήσόυν εργασια στα θεματα τόυ Ελλήνισμόυ τής Πόλής.

