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συντομία:

Organization
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ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά
των κόσμο Κωνσταντινουπολιτών.
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 Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς
το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως
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Εγκύκλιος της ΟιΟμ.Κω προς
τα μέλη Σωματεία,σ.2.
Εκτύπωση των βιβλίων για τα
Ομογενειακά Σχολεία,σ.3.
Δραστηριότητες του Δ.Σ., σ.4.
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Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Πρόσκληση στην Ημερίδα της 58ης επετείου της
Νύκτας Κρυστάλλων 6-7/9/1955 για τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
«Οι Προτάσεις της Οι.Ομ.Κω για την Αποκατάσταση και Επανόρθωση των αδικιών κατά
της Ρωμιοσύνης της Πόλης από την Κυβέρνηση της Τουρκίας»
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα έναρξης 10.00.
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι.
Πρόγραμμα :
α) Σύντομοι Χαιρετισμοί (10.00-10.15):
- του Πρόεδρου του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
- του Πρόεδρου του Μορφωτικού Συνδέσμου Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως για την συνοπτική περιγραφή
του σκοπού και του περιεχομένου της έκθεσης τύπου για τις ημέρες των Σεπτεμβριανών.
β) Ομιλίες (10.15-12.30) :
- κ. Ορχάν Τουρκέρ: «Τα Σεπτεμβριανά στο Μόδι της Χαλκηδόνας από τα μάτια ενός Τουρκόπαιδου».
- Δημόσια παρουσίαση από τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, των απαιτητικών προτάσεων που έχουν υποβληθεί προς την Κυβέρνηση
της Τουρκίας για την αποκατάσταση και επανόρθωση των αδικιών που έχει υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης.
Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει συμμετέχει ο καθ. Τζενγκίζ Ακτάρ και ο Δημοσιογράφος Χακάν Τσελίκ.
γ) Εγκαίνια της Έκθεσης του Μορφωτικού Συνδέσμου Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως 12.30 -13.30
Με θέμα:
«Τα Σεπτεμβριανά εν θερμώ στα Πρωτοσέλιδα»
Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.
Η Εκθεση θα λειτουργήσει μέχρι και την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 τις ώρες 10.00-19.00 .
Είσοδος ελεύθερη
επικοινωνία: nnap@otenet.gr

Επιτακτική η Ανάγκη της συνεργασίας των Ελληνικών Σχολείων της Πόλης με τους Θεσμούς και
τους Συλλογικούς Φορείς της Ομογένειας για το καλό της Παιδείας
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, από την ανάληψη των καθηκόντων του 1ου αιρετού Δ.Σ. εδώ και 6 χρόνια, έχει θέσει ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας την ανάληψη πρωτοβουλιών για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που έχουν σκοπό να λύσουν τα χρονίζοντα προβλήματα των Ομογενειακών Σχολείων. Όταν αρχίσει να
ασχολείται κανείς με το θέμα αυτό, το πρώτο που διαπιστώνει είναι το γεγονός ότι το κυριότερο πρόβλημα της Ομογενειακής Παιδείας είναι η μη-συνεργασία
μεταξύ των Διευθύνσεων των σχολείων. Η κατάσταση αυτή εμποδίζει την ανάληψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας για διορθωτικές ενέργειες υπέρ της ουσιαστικής παιδείας. Εδώ και τέσσερα χρόνια το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω επιμένει με συνέπεια για την ανάγκη της συγκρότησης ενός Συμβουλίου ή Επιτροπής Παιδείας
που θα έχει την αρμοδιότητα να υποστηρίζει αλλά και να συντονίζει τα Σχολεία της Ομογένειας. Δυστυχώς αρκετές φορές η προσπάθεια αυτή είτε σταμάτησε
εξαρχής είτε εγκαταλείφτηκε για όχι ουσιαστικούς λόγους. Μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι τα εμπόδια υπήρξαν για λόγους που δεν έχουν σχέση με την
ουσία των θεμάτων παιδείας. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω τους τελευταίους μήνες, έχει αυξήσει τις προσπάθειες της προς κάθε πλευρά, για την δημιουργία ενός
Συντονιστικού Φορέα Ομογενειακής Παιδείας. Το γεγονός ότι η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης έχει αποδείξει πολλές φορές έμπρακτα την αγάπη και
την φροντίδα του για την Παιδεία, μας ισχυροποιεί την ελπίδα ότι σύντομα θα αποδώσουν οι προσπάθειες και θα γίνει πραγματικότητα ο ποθητός συντονισμός μεταξύ των Σχολείων και των Συλλογικών φορέων της Ομογένειας εντός και εκτός της Πόλης για το καλό της Ελληνικής Παιδείας της Πόλης. Η ανάγκη
αυτή της συνεργασίας, μεταξύ όλων των παραγόντων προς όφελος της Ομογενειακής Παιδείας, γίνεται επιτακτική αφού για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια υπάρχει αύξηση του αριθμού των μαθητών της προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης στην Πόλη.

Εγκύκλιος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω προς τα μέλη Σωματεία
Προς: τα μέλη Σωματεία της Οι.Ομ.Κω.
Θέμα: Διάφορα θέματα.
Ημερομηνία : 11/7/2103
Αγαπητές Συμπολίτισσες και αγαπητοί Συμπολίτες,
Σας ενημερώνουμε μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω (2/7/2013) η επόμενη Απολογιστική (με μέλη τους αντιπροσώπους της
περιόδου 2010-13) και στην συνέχεια η Εκλογική (με μέλη τα νεοεκλεγέντα μέλη από τα μέλη σωματεία) Γενική Συνέλευση της
Οι.Ομ.Κω. θα γίνει το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014 με ώρα έναρξης την 10.00 π.μ. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, η προθεσμία
υποβολής προς την Οι.Ομ.Κω των εγγράφων που αφορούν τις εκλογές των νέων αντιπροσώπων από τα μέλη Σωματεία είναι: η
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 ώρα 14.00.
Παρακάτω δίνεται η εισήγηση της Επιτροπής Συνεργασίας των Πολίτικων Σωματείων και αφορά το επόμενο Φεστιβάλ
Κωνσταντινουπολιτών σχετικά με τη χρονική μετάθεση του για τον Οκτώβριο του 2014.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω στην συνεδρίαση του της 2/7/2103 λαμβάνοντας υπόψη: (α) την διακοπή σε μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας
στην Ελλάδα του βοηθήματος ΟΓΑ με διάφορες αιτιολογίες χωρίς να διαφαίνεται άμεσα να επαναρχίσει η χορήγηση αυτών παρά τις
προσπάθειες που καταβάλλονται από την Οι.Ο.Κω σε συνεννόηση με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες Β. Ηπειρωτών και Ποντίων, (β) την
διακοπή από το ΙΚΑ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα προστατευμένα μέλη που είναι ενήλικα (φαίνεται ότι ο αριθμός τους
είναι μικρός). (γ) την μείωση των εσόδων στα μέλη σωματεία. (δ) την ανάγκη συνέχισης της υποστήριξης των αναξιοπαθούντων
συμπολιτών μας που παρέχουν τα μέλη Σωματεία, αποφάσισε να υποβάλει πρόταση προς διάφορους φορείς που υποστηρίζουν
οικονομικά τις αντίστοιχες αναφερόμενες δράσεις. Για την σύνταξη της πρότασης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον αριθμό
των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας που το Σωματείο σας παρέχει οικονομικά βοηθήματα ή/και δώρα τα Χριστούγεννα και το
Πάσχα.
Η Κεντρική εκδήλωση της επετείου των Σεπτεμβριανών θα γίνει το πρωί του Σαββάτου της 7 Σεπτεμβρίου 2013 (ώρα έναρξης 10.00).
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί σύντομα.
Σας στέλνουμε σε ξεχωριστό κατάλογο ονομάτων συμπολιτών μας που μπορούν να διεκδικήσουν περιουσίες τους. Παρακαλούμε
την ενημέρωση των μελών σας.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω
Ανακοίνωση της Επιτροπής Συνεργασίας των Σωματείων (2) σχετικά με την υλοποίηση
του 3ου Φεστιβάλ /Γιορτής Κωνσταντινουπολιτών
Η Επιτροπή 2 της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, υπεύθυνη για τη συνεργασία μεταξύ των Σωματείων, εισηγείται
την πραγματοποίηση του 3ου Φεστιβάλ / Γιορτής Κωνσταντινουπολιτών τον Οκτώβριο του 2014.
Βασικές αιτίες της παραπάνω εισήγησης είναι αφ΄ενός μεν η τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία, αφ΄ετέρου δε οι εργασίες
επισκευής του Βυζαντινού Αθλητικού Κέντρου.
Δεδομένου ότι η προετοιμασία της διοργάνωσης θα ξεκινήσει το ερχόμενο φθινόπωρο παρακαλούμε θερμά τα σωματεία - μέλη της
ΟΙΟΜΚΩ:
- να ορίσουν μόνιμους εκπροσώπους (τουλάχιστον 2 άτομα) για τη σύσταση της Οργανωτικής επιτροπής της διοργάνωσης,
- να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις όχι μόνο σχετικά με την συμμετοχή τους, αλλά και για την γενική διοργάνωση του
Φεστιβάλ.
Κάθε ιδέα και κάθε πρόταση είναι πολύ ευπρόσδεκτη.
Η αποστολή των στοιχείων μπορεί να γίνει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις elisaferekidou@gmail.com ή στο nnap@otenet.gr.

Η μη ανταπόκριση του Προγράμματος «Διόφαντος» του Υπ. Παιδείας της Ελλάδος να τυπώσει τα διδακτικά βιβλία για
την Ομογένεια αντιμετωπίστηκε χάρη στην αρωγή των Κοινοτήτων Σταυροδρομίου και Μεγ. Ρεύματος της Πόλης
Παρά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης πριν από 9 μήνες, για την εκτύπωση των διδακτικών βιβλίων μαθηματικών των
τάξεων Στ’ δημοτικού και α’,β’,γ’ γυμνασίου εδώ και 9 μήνες, δεν στάθηκε δυνατό να τυπωθούν από το πρόγραμμα «Διόφαντος» που
εκτελείτε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών. Τα διδακτικά βιβλία ετοιμάστηκαν, την
περίοδο 2011-12, με την συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της Οι.Ομ.Κω και διήλθαν την πολυδαίδαλη διαδικασία έγκρισης
στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έγκαιρα προέβη στις ενέργειες ενώπιον των υπηρεσιών του Υπ.
Παιδείας της Ελλάδος όπως φαίνεται και από την παρακάτω επιστολή. Παρά τις πολλαπλές υπομνήσεις δεν έχει υπάρξει απάντηση από
την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας της Ελλάδος ενώ η αρμόδια υπηρεσιακή διεύθυνση έχει κάνει φιλότιμες προσπάθειες για την
επίλυση του ζητήματος, που δεν αφορά μόνο τα βιβλία μαθηματικών. Η αναφορά στο προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο του
προβλήματος από την Οι.Ομ.Κω είχε σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος για να τυπωθούν τα βιβλία στην Πόλη από τον κ. Γ.
Παπαλιάρη, Πρόεδρο της Κοινότητας Σταυροδρομίου και Μεγ. Ρεύματος και έχουν γίνει άμεσα όλες οι ενέργειες για την εκτύπωση των
διδακτικών βιβλίων με μέριμνα των αναφερόμενων Κοινοτήτων. Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί το γεγονός ότι η Οι.ΟμΚω ποτέ
δεν έχει λάβει απάντηση στο ερώτημα: για ποιο λόγο ενώ η Υπ. Απόφαση τον Ιούνιο του 2012 προέβλεπε την εκτύπωση 150 αντιτύπων
για τα 10 βιβλία δημοτικού αυτά που παραδόθηκαν στην Οι.Ομ.Κω ήταν το 1/3 δηλαδή 50. Παρακαλούμε δείτε την τελευταία επιστολή
που στάλθηκε στον Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας κ., Α. Κυριάζη και έχει κοινοποιηθεί στον κ. Υπουργό Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο. Μέχρι στιγμής δεν
έχει ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Προς: κ. Αθανάσιο Κυριαζή
Γενικό Γραμματέα Υπ. Παιδείας
Φαξ: 210 3443027
Κοινοποίηση: α) Καθ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
β) Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε. Τμήμα Α’
25/6/2013
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Μη έχοντας λάβει απάντηση στην από 25/1/2013 επιστολή μας, παρά τις υπομνηστικές μας επιστολές στο διάστημα μέχρι σήμερα, με
θέμα για την επίσπευση των διαδικασιών εκτύπωσης των διδακτικών βιβλίων για τα Ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης, επιτρέψτε με να σας ενημερώσω για τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου τα ακόλουθα:
Α) τον Ιούνιο του 2012 με Υπουργική Απόφαση είχε ανατεθεί στο ΙΤΥΕ στο πρόγραμμα «Διόφαντος» η εκτύπωση 10 τίτλων διδακτικών
βιβλίων (ελληνική γλώσσα, μαθηματικά και ανθολογία) των α’-δ’ τάξεων δημοτικού το καθένα σε 150 αντίτυπα. Τα βιβλία αυτά είναι
εγκεκριμένα στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου. Τον Σεπτέμβριο του 2012 μας παραδόθηκαν μόνο 50 (1/3) αντίτυπα από
το καθένα και τα οποία έχουν ήδη σταλεί στα Ελληνικά δημοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης. Επειδή αναμένεται η αύξηση του
αριθμού των μαθητών, παρακαλούμε να εξετάσετε τον λόγο της μη παράδοσης των βιβλίων στην πληρότητα τους σε αριθμό αντιτύπων.
Β) Είμαστε σε αναμονή από τον Ιανουάριο 2013 για την εκτύπωση των τεσσάρων τόμων βιβλίων μαθηματικών Στ’ και τριών τάξεων γυμνασίου τα οποία επίσης έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού Πρωτοκόλλου. Επειδή η τελική έγκριση από τις Τουρκικές
αρχές διαρκεί αρκετούς μήνες παρακαλούμε την παρέμβαση σας για την εκτύπωση των βιβλίων αυτών για τα οποία επίσης έχει εκδοθεί
η σχετική Υπουργική Απόφαση.
Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι και για τις δύο ανωτέρω κατηγορίες των βιβλίων οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπουν
την ευθύνη της μεταφοράς τους την έχει η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών και η οποία επωμίζεται το σχετικό κόστος.
.
Με εκτίμηση
Νικόλαος Ουζούνογλου
Μιχαήλ Μαυρόπουλος
Πρόεδρος
Γενικός Γραμματέας

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠΑΓΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω για πληροφορίες και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου:
www.conpolis.eu ή www.conpolis.org
‘

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Α. Γεροντόπουλο.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, αποτελούμενη από τους Ν.Ουζούνογλου, Μ. Μαυρόπουλο και Ευαγ. Μηχαηλίδη, συναντήθηκε
την 10/7/2013 με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Απόδημου Ελληνισμού κ. Α. Γεροντόπουλο. Κατά την συνάντηση εξετάστηκε πρωτίστως το
θέμα της συνεχιζόμενης παρανομίας, στις ελάχιστες περιπτώσεις Κοινοτήτων της Πόλης, που αρνούνται να πραγματοποιήσουν εκλογές
των Εφοριών τους και τις σοβαρές συνέπειες αυτής της κατάστασης. Επίσης από πλευράς της Οι.Ομ.Κω παρουσιάστηκαν τα τρέχοντα
θέματα που αφορούν την Ομογένεια και τις δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω ενώπιον των διεθνών οργανισμών και ξένων κυβερνήσεων. Ο
κ.Α. Γεροντόπουλος πρόσφατα επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, έγινε δεκτός από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη και
συναντήθηκε με το Δ.Σ. του ΣΥΚΡΚΙ.

Ενέργειες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω για τα θέματα Συντάξεων και Κοινωνικής Ασφάλισης Πολιτών στην Ελλάδα
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω , αποτελούμενη από τον Ν..Ουζούνογλου και τον Ευαγ. Μιχαηλίδη την
10/7/2013, με τον Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κύριο Ντουφεξή στον οποίο εκτέθηκαν οι δυσμενείς
συνέπειες των μέτρων που έχουν λάβει το ΙΚΑ (διακοπή της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σε προστατευόμενα μέλη) και ο ΟΓΑ
(διακοπές των συντάξεων) κατά των πλέον κοινωνικά αδυνάμων εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών. Διαπιστώθηκε ότι τα μέτρα οφείλονται στις συνέπειες κατάχρησης της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που δίνει την δυνατότητα σε πολίτες των χωρών της ανατολικής
Ευρώπης (νέων μελών της Ε.Ε.) να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας, με αποτέλεσμα ως θύματα
να επιλεγούν οι πλέον αδύνατοι που τυγχάνει να είναι οι πρόσφυγες Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, Βορείου Ηπείρου και χωρών της
π. ΕΣΣΔ. Το Δ.Σ. ετοιμάζει νέο υπόμνημα που θα υποβληθεί προς το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνεργασία για την δημιουργία και αξιοποίηση του Διαδικτυακού Οικουμενικού Σχολείου “Η ΑΘΗΝΑ”
Στο προηγούμενο μηναίο δελτίο είχε ανακοινωθεί η απόφαση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω να συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή μαζί με το
Κέντρο διαδικτυακής εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ και τα ιδιωτικά σχολεία Ελληνογερμανική Αγωγή και Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου
της Αττικής. Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη καταρτιστεί Μνημόνιο Συνεργασίας και έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες. Κύριος σκοπός του
έργου είναι αξιοποίηση της διαδικτυακής τεχνολογίας για την παροχή εξ αποστάσεως δωρεάν εκπαίδευσης σε μαθήτριες και μαθητές
δημοτικού δίνοντας την σε αυτές/ούς την δυνατότητα πρόσβασης σε ένα διαδραστικό περιβάλλον παροχής πρόσθετης ενισχυτικής
γνώσης με βάση τα πρόσφατα πορίσματα της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν να επικοινωνήσουν με την διοίκηση της Οι.Ομ.Κω.

Υποβολή Προτάσεων από την Οι.Ομ.Κω σε προκηρύξεις Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων
Το Δ.Σ. κατάρτισε δύο προτάσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος «Κοινωνία των Πολιτών» που έχει προκηρυχθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας. Η προκήρυξη του προγράμματος προβλέπει την ανάγκη συνεργασίας ενός φορέα από την Τουρκία και ενός από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα. Η
πρώτη πρόταση, που υποβλήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανταλλαγέντων Λωζάννης (Lozan Mubadileri Vakfı) αφορά την οργάνωση και ενίσχυση υποστηρικτικών ενεργειών για τις νέες και νέους της εκπατρισμένης Κοινότητας των Ελλήνων της Πόλης που επιθυμούν να παλιννοστήσουν στην γενέτειρα των γονέων τους ως ένα αναγκαίο μέτρο αποκατάστασης των αδικιών που έχει υποστεί η
Ομογένεια και συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την Οι.Ομ.Κω στην Τουρκική Κυβέρνηση. Η δεύτερη πρόταση αφορά την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και των Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων για την εξέλιξη των θεμάτων σεβασμού
των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία. Η δεύτερη πρόταση υποβλήθηκε σε συνεργασία με
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Πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος «Μειονοτικοί Πολίτες-Ισότιμοι Πολίτες»
στην Τένεδο 26-27 Ιουλίου 2013 .
Στα πλαίσια του προγράμματος που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκική Κυβέρνηση και μέλη είναι ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ) και η Οι.Ομ.Κω πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 27 Ιουλίου 2013 η εκδήλωση με θέμα: «Τρόποι αναζωογόνησης και ανάπτυξης τοπικών νησιωτικών κοινοτήτων», με κεντρική ομιλήτρια
την κ. Μαρία Κάμμα, δήμαρχο Τήλου. Στις δραστηριότητες της συνάντησης που έγινε παράλληλα με το παραδοσιακό πανηγύρι της
Αγίας Παρασκευής συμμετείχε εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω το μέλος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Μιχαηλίδης καθώς επίσης οι διοικήσεις και μέλη
των Συλλόγων Τενεδίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Στην ομιλία του ο εκπρόσωπος της Οι..Ομ.Κω τονίζοντας ότι οι συνθήκες που εξανάγκασαν τους Κωνσταντινουπολίτες σε εκπατρισμό υπήρξαν οι ίδιες και για τους Τενεδίους και τους Ιμβρίους ανέφερε τις προτάσεις
της Οι.Ομ.Κω προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας για αποκατάσταση και θεραπεία των αδικιών του παρελθόντος λόγω των αντιμειονοτικών μέτρων των Κυβερνήσεων της Τουρκίας την περίοδο 1960-2000.

