Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν
συντομία:

Organization

 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 Παιδούπολη της ν. Πρώτης,σελ.1.
Το Θερινό Σχολείο στην Πόλη,σελ.2.
Τελική απόφαση με την οποία η
Οι.Ομ.Κω γίνεται μέλος της ECOSOC
του ΟΗΕ, σελ.2.
Οδηγός για επισκέψεις σε εκκλησίες της
Πόλης σελ.2.
Ενέργειες του Δ.Σ. προς τις Αρχές για
τα θέματα των Κων/λτών με την Δ. Διοίκηση,σελ.3.
Πρόγραμμα Υποτροφιών, σελ.3.
Συνέδριο Σεπτεμβριανών, σελ.4

Δημογραφικές Μελέτες, σελ.4.
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Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Η Οι.Ομ.Κω για δεύτερη χρονιά συνεχίζει την υποστήριξη της Παιδούπολης της ν. Πρώτης
Το Δ.Σ. της Οι.,Ομ.Κω και το φετινό καλοκαίρι υποστηρίζει την Παιδούπολη της ν. Πρώτης που αποτελεί καθιερωμένο
θεσμό υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την αποστολή 8 εθελοντριών νεανίδων και νέων, παροχή
τεχνικής και υλικής υποστήριξης σε συνεργασία με τον Σεβ. Μητροπολίτη Δέρκων κ. Απόστολο και Δ.Σ. της Παιδούπολης
και Ομογενειακούς φορείς. Τον συντονισμό των προσπαθειών από πλευράς της Οι.Ομ.Κω έχει αναλάβει το μέλος του Δ.Σ.
κ.Δ.Φραντζής. Για την υποστήριξη των προσπαθειών προετοιμασίας ο κ.Δ. Φραντζής και οι νέοι εθελοντές μετέβησαν
αρκετές μέρες πριν στην ν. Πρώτη. Στις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω έχουν συνδράμει με χορηγίες οι: κ. Μάριος Ηλιάδης
(Πρόεδρος της εταιρείας Mariner-Alfa), η Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Προδρόμου της ν. Αντιγόνης και ο κ.Γ. Γκιουλέρ με
επιπλέον και παροχή δωρεάν εργασίας. Η Οι.Ομ.Κω αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τους χορηγούς για
την συνεργασία καθώς επίσης και το Δ.Σ. και το προσωπικό της Παιδούπολης.
Ήδη έχει συμπληρωθεί ο α’ κύκλος λειτουργίας της θερινής περιόδου
που φιλοξένησε 43 μαθητές (10 εκ των οποίων από την Αντιόχεια) και
1/8 έχει ξεκινήσει η β’ περίοδος της Παιδούπολης. Την Κυριακή
22/7/2012 επισκέφθηκε την Παιδούπολη και χοροστάτησε στην Θεία
Λειτουργία που προηγήθηκε της εορτής η Α.Θ.Π ο Οικουμενικός
Πατριάρχης. Παρέστησαν επίσης οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες
Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος και Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, πολλοί
Ομογενείς, ο διαπρεπής Καθ. Νομικής Χουσεϊν Χατεμί και ο Γεν.
Γραμματέας της Οι,Ομ.Κω κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλος.

Οι παρουσιάσεις και επιδείξεις που έκαναν οι κατασκηνωτές εντυπωσίασαν τους παρόντες. Η Α.Θ.Π ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην
ομιλία που απεύθυνε στο τέλος της εορτής συνεχάρη όλους τους
παράγοντες που συμβάλουν στην λειτουργία των θερινών κατασκηνώσεων της Παιδούπολης και αναφέρθηκε στην μεγάλη σημασία των προσπαθειών που καταβάλει η Οι.Ομ.Κω υπέρ της υποστήριξης της Ομογενειακής Παιδείας της Κωνσταντινούπολης. Η Παιδούπολη πέρα από τον χαρακτήρα διακοπών για τα παιδιά δίνει
την δυνατότητα πεδίου εξωσχολικής παιδείας που είναι εξίσου
σημαντική με την σχολική εκπαίδευση.

Πραγματοποιήθηκε η Οργάνωση της Δράσης Θερινού Σχολείου με την Αποστολή Νέων
Κωνσταντινουπολιτών στην Πόλη (20-30/7/2012)
Πραγματοποιήθηκε η αποστολή 20 νέων του Ομίλου Νέων Κωνσταντινουπολιτών όπως ονομάστηκε Θερινό Σχολείο. Στη
δράση συμμετείχαν 12 νεανίδες και 7 άνδρες οι οποίοι μετέβησαν στην Πόλη για 10 μέρες. Κατά την διαμονή τους σε
συνεργασία με νέους της Ομογένειας πραγματοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες:
- Παρακολούθηση διαλέξεων από τους: (α) Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ.Κορχάν Γκιουμούς για την Πολεοδομία της Πόλης, (β)
τον Πανοσoλ. Αρχιμανδρίτη κ. Αθηναγόρα για τις δραστηριότητες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και συνάντηση με τον
Πρόεδρο του ΣΥΡΚΙ κ. Λ. Βίγκα για ενημέρωση σε Κοινοτικά θέματα.
- Η αποστολή των νέων επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο όπου έγινε δεκτή από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας
Πατριάρχη το απόγευμα της 21/7/2012. Ο Παναγιώτατος είχε μισής ώρας συνομιλία με τα μέλη της αποστολής και οι νέοι
είχαν την ευλογία να ακούσουν Πατριαρχικές νουθεσίες.
- Μέλος από την ομάδα νέων που σπουδάζει ιατρική επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Βαλουκλή και συνεργάστηκε με τους
ιατρούς κ. κ. Γ. Πετρίδη και Σ. Λεάνα. Ευχαριστούμε τους δύο διαπρεπείς ιατρούς για την βοήθεια και τον χρόνο που
αφιέρωσαν.
- Επίσης ομάδα νέων επισκέφθηκε το Γηροκομείο του Βαλουκλή και γνωρίστηκε με Ομογενείς.
- Συναντήσεις με τον κ. Ν. Αθανασιάδη (Πρόεδρο Μακροχωρίου), κα. Φ. Καλφάογλου (Πρόεδρο της Φιλ. Χακληδόνας) και
κ. Λ. Κοσμάογλου.
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- Επίσης πραγματοποιηθήκαν επισκέψεις στην Παιδούπολη της
ν. Πρώτης, την Ι. Θεολογική Σχολή της Χάλκης, την Σχολή Γαλατά,
στις εκκλησίες της Χαλκηδόνας και άλλων Κοινοτήτων, Ζωγράφειο
Λύκειο και συμμετείχε στις πανηγύρεις: Αγ. Παρασκευής Νεοχωρίου και Αγ. Παντελεήμονος Κουσκουντζικίου.
- Κατά την επίσκεψη των νέων στην Ι.Θεολογική Σχολή της Χάλκης
καλωσόρισε τους νέους ο Σεβ. Μητρ. Προύσης κ.Ελπιδοφόρος.
- Συναντήσεις με Κωνσταντινουπολίτες τρίτης ηλικίας.
- Επισκέψεις στην Αγ. Σοφία, Βυζαντινά μνημεία και άλλα Μουσεία της Πόλης.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω ευχαριστεί θερμά την Κοινότητα του Μέγα
Ρεύματος και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της κ.Γιώργο Παπαλιάρη για
την μέριμνα της διατροφής των νέων οι οποίοι έμειναν στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Βοσπόρου χάρη στην βοήθεια
του Καθ. Γ. Στεφανόπουλου, Προέδρου της Κοινότητας Χαλκηδόνας τον οποίο επίσης ευχαριστούμε πολύ. Ο συντονισμός της
δράσης έγινε από την κ. Ιφιγένεια Παπακωνσταντίνου.

Αποστολή Επιστολής της Οι.Ομ.Κω προς τις Μητροπόλεις
της Εκκλησίας της Ελλάδος για την διαθεσιμότητα πληροφοριών από την ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω:
http://www.conpolis.eu/Koimitiria/Koimitiria.aspx

Περατώθηκαν επιτυχώς οι διαδικασίες η
Οι.Ομ.Κω να γίνει ως Μ.Κ.Ο μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Κοινωνικών Θεμάτων του Ο.Η.Ε.

Η εθελοντική ομάδα που ξεκίνησε και είχε αναλάβει την δημιουργία
εξελιγμένης ιστοσελίδας οδηγού για τις εκκλησίες και τα κοιμητήρια της
Πόλης συμπλήρωσε την εργασία της και η οποία αναρτήθηκε στον αναφερόμενο ισότοπο. Κατόπιν τούτου και έχοντας λάβει την ευλογία της
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχη στάλθηκε από το Δ.Σ. της
Οι.Ομ.Κω ενημερωτική επιστολή προς τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι που επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη. Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα
ενημέρωσης για’ όλες τις Κοινότητες και ιδιαίτερα αυτές που είναι εκτός
κέντρου.

Μετά από μια προσπάθεια τριών ετών εγκρίθηκε και τυπικά η εγγραφή της Οι.Ομ.Κω στον
Κατάλογο των Μ.Κ.Ο που αναγνωρίζονται από
τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε ανακοινώσει την έγκριση από το αρμόδιο συμβούλιο του Ο.Η.Ε. της αίτησης της Οι.Ομ.Κω. Πλέον
με την συμπλήρωση και τυπικά η Οι.Ομ,Κω να
γίνει μέλος αρχίζει η προσπάθεια της Οι.Ομ.Κω
για ενημέρωση των φορέων του ΟΗΕ για το
δίκαιο αίτημα της Αποκατάστασης και Δικαίωσης του Ελληνισμού της Πόλης.

Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω προς την Δημόσια Διοίκηση για τα Δικαιώματα των
εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης
Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Ελληνικής Κυβέρνησης, το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω μαζί με τις ευχές της
προς τους αρμόδιους Υπουργούς τον Ιούλιο μήνα ε.ε. έθεσε τα εξής θέματα που αφορούν τους Κωνσταντινουπολίτες:
(α) κύριο Γιάννη Βρούτση (9/7/12) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το θέμα της πιθανότητας
διακοπής της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και βοηθημάτων ΟΓΑ σε ανασφάλιστους υπερήλικες απελαθέντες-εκπατρισμένους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης με την επίκληση του τεκμηρίου εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση.
(β) Φαίνεται ότι οι ενέργειες που έχουν γίνει από την Οι.Ομ.Κω προς την διοίκηση του ΟΓΑ για έλεγχο των συντάξεων έχουν αποδώσει καθόσον έχει αρχίσει η καταβολή των συντάξεων.
(γ) κύριο Νικόλαο Δένδια (12/7/2012), Υπουργό Προστασίας Δικαιωμάτων του Πολίτη, για την αντιμετώπιση του
θέματος της παροχής δελτίων ταυτοτήτων που χορηγούνται σε Έλληνες το γένος Κωνσταντινουπολίτες από τις
Υπηρεσίες Αλλοδαπών και τις δυσκολίες αναγνώρισης των ταυτοτήτων αυτών στο εξωτερικό.
(δ) κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο (17/7/12) , Υπουργό Εξωτερικών από τον οποίο ζητήθηκε συνάντηση για την
παρουσίαση των προσπαθειών του Δ.Σ της Οι.Ομ.Κω και των εκκρεμοτήτων από πλευράς της Ελληνικής πολιτείας που απορρέουν από την Συνθήκη της Λωζάννης και των Διεθνών Συμβάσεων προστασίας δικαιωμάτων
του Ανθρώπου .
(ε) Καθ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο(17/7/12), Υπουργό Παιδείας για τα θέματα της Ομογενειακής Παιδείας .
.

Ανακοίνωση
Πρόγραμμα Υποτροφιών σε Κωνσταντινουπολίτες Μαθητές Λυκείου
εντός και εκτός της Πόλης
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, στη συνεδρίαση της 26/06/2012, αποφάσισε την επέκταση του Προγράμματος Υποτροφιών (λειτουργεί εδώ και 5 έτη) με την τροποποίηση του Κανονισμού χορήγησης και παρακολούθησης των υποτροφιών. Για πρώτη φορά το πρόγραμμα επεκτείνετε και προς μαθητές εκτός της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή σε
Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής μαθητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα ή άλλες χώρες.
Σκοπός του Προγράμματος Υποτροφιών είναι η υποστήριξη των τελειόφοιτων (2 τελευταίες τάξεις) μαθητών Λυκείου να παρακολουθήσουν φροντιστήρια, ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα εισαγωγής τους σε πανεπιστημιακές
σχολές και με τον τρόπο αυτό να υπάρξει συμβολή για τη δημιουργία στελεχών που θα συνδράμουν προς την
Ομογένεια της Κωνσταντινούπολης.
Η επιλογή των υποτρόφων, αρχίζοντας από το νέο σχολικό έτος, θα γίνει με ευθύνη της Οι.Ομ.Κω. και συμπεριλαμβάνει υποβολή αίτησης, γραπτό διαγώνισμα και προσωπική συνέντευξη. Το γραπτό διαγώνισμα, που θα γίνει
ανεξάρτητα στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα, με διαφορετικό περιεχόμενο, θα περιλαμβάνει τις ενότητες:
βασική χρήση της ελληνικής γλώσσας, και θεμελιώδεις γνώσεις στα μαθηματικά, φυσική, χημεία και βιολογία. Επιπλέον η χορήγηση των υποτροφιών θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη: τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας
κάθε μαθητή, τις επιδόσεις του μαθητή τα προηγούμενα έτη των σπουδών του και σε συνάρτηση με τον κλάδο
που θέλει να σπουδάσει και τις ανάγκες της Ομογένειας.

Λεπτομερής ανακοίνωση θα εκδοθεί αρχές Σεπτεμβρίου 2012.
Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας






Υποστήριξη του νηπιαγωγείου της Ζαππείου Σχολής για την αγορά εξοπλισμού.
Παρακολούθηση εκ του σύνεγγυς της εκτύπωσης των 10 τίτλων διδακτικών βιβλίων για τα δημοτικά σχολεία
της Ομογένειας που έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών με Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε η ευθύνη της παράδοσης των βιβλίων στην
Οι.Ομ.Κω στα σχολεία της Πόλης και της Ίμβρου.
Ενέργειες προς το Υπ. Παιδείας της Τουρκίας για την επίσπευση της διαδικασίας ελέγχου των διδακτικών
βιβλίων Γυμνασίου Μαθηματικών που ετοιμάστηκαν με την συνδρομή της Οι.Ομ.Κω.
Υποστήριξη της συνεργασίας Ελληνικών σχολείων με Ομογενειακά ιδρύματα της Πόλης.

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
Ημερίδα στην 57η Επέτειο των Σεπτεμβριανών (6-7/9/1955) με θέμα:
«Αδήριτη η Ανάγκη της Αποκατάστασης και Δικαίωσης
του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης»
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα έναρξης 10.30 π.μ.
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Δημητρίου Σούστου 46 – Αμπελόκηποι
Πρόγραμμα Ομιλιών Ημερίδας:
Baskın Oran, Καθ. Πολιτικών Επιστημών-Παν. Άγκυρας,
«Η θέση του Πογκρόμ της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 στην Ιστορία της Τουρκίας:
Μια Γενικότερη Αξιολόγηση» (Κεντρική Ομιλία).
Ειρήνη Στεφάνου, Υπ.Διδ. Παντείου Πανεπιστημίου,
«Η σημασία των παρεμβάσεων σε Διεθνείς Οργανισμούς για την Αποκατάσταση και Δικαίωση του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης».
Patrick Wingley, Δημοσιογράφος-Ιστορικός Παν. Οξφόρδης,
«Τα ίχνη των Αδικιών κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης στην συνοικία
Ταρλάμπασι».
Επικοινωνία: nnap@otenet.gr- Η Είσοδος είναι ελεύθερη. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής
στους αιτούντες.

Δραστηριότητες της Εθελοντικής Ομάδα Δημογραφικών Μελετών
Η εθελοντική ομάδα που έχει συγκροτηθεί πριν από μερικούς μήνες συνεχίζει τις δραστηριότητες της στα επί μέρους θέματα:


Κατάρτιση ερωτηματολογίου για την απογραφή των
εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών ανάλογα όπως
έγινε με τους Ομογενείς της Πόλης.



Συνεργασία με αρμόδιες αρχές για την άντληση πληροφοριών για τους Κωνσταντινουπολίτες που μένουν
στην Ελληνική επικράτεια.



Ψηφιοποίηση του αρχείου των «Εταμπλίς» που αφορά
τον κατάλογο των Κωνσταντινουπολιτών στους οποίους είχε αναγνωριστεί το δικαίωμα διαμονής στην Κωνσταντινούπολη με βάση την συνθήκη της Λωζάννης
(ενδεικτικές 2 σελίδες του αρχείου φαίνονται πλάι).

