Oι Βαζικοί κοποί Ομοζπονδίαρ εν
ζςνηομία:

Organization

 Η ενίζσςζη ηων ζσέζεων, η ανηαλλαγή
ιδεών και η αλληλεγγύη μεηαξύ ηων ανά
ηων κόζμο Κωνζηανηινοςπολιηών.
 Η πποάζπιζη και πποώθηζη ηων
ανθπωπίνων δικαιωμάηων και ειδικόηεπα
ηων δικαιωμάηων ηων
Κωνζηανηινοςπολιηών, όπωρ αςηά
πποζηαηεύονηαι από ηιρ διεθνείρ ζςνθήκερ
και ζςμβάζειρ πποζηαζίαρ δικαιωμάηων
ηος ανθπώπος.
 Η ζςμπαπάζηαζη και ςποζηήπιξη ππορ
ηο Οικοςμενικό Παηπιαπσείο
Κωνζηανηινοςπόλεωρ

Θέμαηα
πλαπιία ππέξ ηεο
Οκνγελεηαθήο Παηδείαο
Δπεηεηαθέο Δθδειώζεηο ηεο
Άισζεο 1453
Η Αμηνπνίεζε ησλ ρνιηθώλ
θηηξίσλ γηα ηεο αλάγθεο ηεο
Οκνγέλεηαο
Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Οη.Οκ.Κσ
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Μηνιαία Ζλεκηπονική Δνημέπωζη Οικοςμενικήρ Ομοζπονδίαρ Κωνζηανηινοςπολιηών
ΤΝΑΤΛΗΑ
Τ π ό η η ν Αι γ ί δ α η η ρ Ας η ο ύ Θ ε ι ο η ά η η ρ
Παναγιόηηηορ
ηος Οικοςμενικού Παηπιάπσος κ.κ.
Βαπθολομαίος
Με ηην Δςανθία Ρεμπούηζικα
Για ηην ςποζηήπιξη ηηρ Ομογενειακήρ Παιδείαρ
Παπαζκεςή 3 Ηοςνίος και ώπα 8.30 μ.μ.
ζην ΠΔΡΗΣΤΛΗΟ ηνπ ΕΑΠΠΔΗΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ

Πιεξνθνξίεο : nnap@otenet.gr
Φαμ: 210 7723557

Πρόγραμμα Εκδηλώςεων τησ 558ησ Επετείου τησ Άλωςησ
τησ Κωνςταντινούπολησ
Ημερίδα με θέμα:
Η ΡΩΜΙΟΤΝΗ ΣΟΤ ΑΙΩΝΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΛΩΗ
Παραςκευή 27 Μαΐου 2011 ‘Ώρα Έναρξησ 18.30- Δημαρχιακό
Μέγαρο π. Φαλήρου.
Κυριακή 29 Μαΐου 2011
Μνημόςυνο για τον Αυτοκράτορα Κωνςταντίνο Παλαιολόγο και
τουσ Πεςόντεσ κατά την Άλωςη ςτον Ιερό Πανεπιςτημιακό Ναό
τησ Υπεραγίασ Θεοτόκου Καπνικαρέασ – Ώρα: 9.45.
Στη ςυνέχεια θα ακολουθήςει κατάθεςη ςτεφάνων ςτον
Ανδριάντα του Κωνςταντίνου Παλαιολόγου και ςτο Μνημείο του
Άγνωςτου Στρατιώτη.

Ζ Αξιοποίηζη ηων σολικών Κηιπίων για ηιρ ανάγκερ ηηρ Ομογένειαρ
Αξρέο Απξηιίνπ 2011 αλαθνηλώζεθε από ηηο Σνπξθηθέο αξρέο όηη γίλεηαη δεθηό ην αίηεκα ησλ Οκνγελεηαθώλ Δπαγώλ Ιδξπκάησλ γηα ηελ αιιαγή
ρξήζεο ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ εδώ θαη πνιιά ρξόληα ιόγσ ηεο κε ύπαξμεο καζεηώλ. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε εμέιημε
απηή απαηηεί ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο κε ζπληνληζκέλν ηξόπν ν ύλδεζκνο Τπνζηήξημεο Ρσκέτθσλ Κνηλνηηθώλ Δπαγώλ Ιδξπκάησλ
(ΤΡΚΔΙ) εμέηαζε ην ζέκα ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ηελ 16/4 ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαηόπηλ πξόζθιεζεο θαη ε Οη.Οκ.Κσ κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. Σν
Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ ζηε ζπλεδξίαζε απηή ππέβαιε ηεο παξαθάησ πξνηάζεηο:

Δπί ηνπ παξόληνο λα κελ ππνβιεζνύλ λέα αηηήκαηα γηα αιιαγή ρξήζεο ησλ ζρνιηθώλ αθηλήησλ ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ νη πηέζεηο πνπ
αζθνύληαη από δηάθνξνπο γηα ηελ ρξήζε ησλ θηηξίσλ.

Οη απνθάζεηο γηα ηηο κειινληηθέο ρξήζεηο ησλ αθηλήησλ λα ιακβάλνπλ ππόςε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο Κνηλνηηθήο παξάδνζεο ηεο Ρσκηνζύλεο .

Η αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ λα κειεηεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο Οκνγελείο.

Να ππάξμεη θαηάηαμε ησλ αθηλήησλ ζε δύν θαηεγνξίεο: (α) απηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απεπζείαο από ηελ Οκνγέλεηα γηα δεκηνπξγία :
πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ, μελώλα, κνπζείνπ, ιέζρεο, ρώξνπ εθζέζεσλ, βηβιηνζεθώλ, θέληξσλ επηκόξθσζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο
θαη άιισλ γισζζώλ θηι θαη (β) απηώλ πνπ ζα κηζζσζνύλ ζε ηξίηνπο κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη όξνπο θαη ζα εμαζθαιίζνπλ έζνδα ζηηο
Κνηλόηεηεο θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπο σο αθηλήησλ ρσξίο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε ηδηνθηεζία ηνπο.

Να δηακνξθσζνύλ σο πξώην βήκα ηξία (3) ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν.

Σα ζρέδηζ αμηνπνίεζεο ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε Κνηλνηηθώλ αλαγθώλ, λα ππνβιεζεί ηνλ Παλαγηώηαην θαη λα ελεκεξσζεί ε Οκνγέλεηα.
Δπηπξόζζεηα ην Γ.. Οη.Οκ.Κσ δήισζε όηη κε ηα κέιε ησλ σκαηείσλ ηεο είλαη πξόζπκε λα ζπλδξάκεη ζε όιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4(α) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ πξνο αξκόδηνπο
θνξείο γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε.
ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΤΡΚΔΙ (Ρνπκβαληέξ) ηεο 13/4 ζπκκεηείραλ πάλσ από 50 εθπξόζσπνη ησλ δηαθόξσλ Δπαγώλ Ιδξπκάησλ θαη Κνηλνηήησλ
ηεο Οκνγέλεηαο. Οη πξνηάζεηο ηεο Οη.Οκ.Κσ έγηλαλ δεθηέο κε πνιύ ζεηηθό ηξόπν θαη απνθαζίζηεθε ε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Δηδεκόλσλ κε ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ Αληηξπνέδξνπ ηεο Οη.Οκ.Κσ θ.Μ.Σζηηζάθν θαη ε νπνία πξέπεη λα εηζεγεζεί γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα ζηελ αηξεηή δηνίθεζε ηνπ
ΤΡΚΔΙ πνπ ζα αλαδεηρζεί ηελ 4/6/2011. Ήδε ε Δπηηξνπή Δηδεκόλσλ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 1ε ζπλεδξίαζε ηεο ηελ 27/4/2011. Παξάιιεια ε
Οκάδα Δξγαζίαο ηεο Οη,Οκ.Κσ γηα ηελ δηάζσζε ησλ Αθηλήησλ ηεο Οκνγέλεηαο έρεη μεθηλήζεη ηεο εξγαζίεο ηεο ππό ηελ Δπηηξνπή Οκνγέλεηαο ηεο
Οη.Οκ.Κσ.

Ππογπαμμαηιζμόρ Γπάζηρ ηηρ Δπιηποπήρ
«Ομογένειαρ ηηρ Πόληρ»
Η Δπηηξνπή έρεη θαηαξηίζεη ην ζρέδην δξάζεηο ηεο θαη ην νπνίν
εγθξίζεθε από ην Γ.. ηελ 16/4/2011. Οη άμνλεο δξάζεηο αθνξνύλ,
όπσο θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
Οκνγελεηαθώλ δεηεκάησλ: Παηδείαο, Βαθνπθηθνύ, πλεξγαζία κε
ηνπο Φνξείο ηεο Οκνγέλεηαο θαη ηδηαίηεξα κε ηνλ ύλδεζκν
Τπνζηήξημεο Ρσκέτθσλ Κνηλνηηθώλ Δπαγώλ Ιδξπκάησλ,
Κπβεξλήζεηο ηεο Διιάδνο, Σνπξθίαο, Γηεζλείο Οξγαληζκνύο
ππεξάζπηζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ππνζηήξημε ησλ
Κνηλνηήησλ θαη Ιδξπκάησλ ηεο Οκνγέλεηαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ηεο Οκνγέλεηαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηελ δηάζσζε ησλ
πεξηνπζηώλ ηνπο.

Ππογπαμμαηιζμόρ Γπάζηρ ηηρ Δπιηποπήρ
«ςνεπγαζίαρ ωμαηείων
Η Δπηηξνπή έρεη θαηαξηίζεη ζρέδην δξάζεο ην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία κε ηα κέιε ζσκαηεία θαη ηελ
ζπλέρηζε
ηεο
πξνζπάζεηαο
ζπζπείξσζεο
ησλ
Κσλζηαληηλνππνιηηώλ γύξσ από ηα σκαηεία ηνπο. Κεληξηθή
δξάζε ζην πιαίζην απηό είλαη ε Γηνξηή ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ
πνπ απνθαζίζηεθε λα νξγαλσζεί αξρέο ηνπ Οθησβξίνπ 2011, γηα
δεύηεξε θνξά, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ εκπεηξία ηεο 1εο
Γηνξηήο πνπ είρε νξγαλσζεί κε επηηπρία πξηλ από δύν ρξόληα.

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

Γπαζηηπιοποίηζη ηος Ομίλος Νέων Κωνζηανηινοςπολιηών
Ξεθίλεζε ηεο εξγαζίεο ηεο ν Όκηινο κε ηελ αζξόα πξνζέιεπζε
λέσλ από ηα κέιε ζσκαηεία θαη πξνγξακκαηίδεη δξάζεηο πνπ
αθνξνύλ πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Πόιε
ζηα πιαίζηα παξνρήο ππεξεζηώλ ζε Οκνγελεηάθά Ιδξύκαηα ζηα
πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηώλ.

Πποεηοιμαζία Κειμένος Απσών για ηην ςποβολή
πποηάζεων ππο ηηρ Κςβέπνηζη ηηρ Σοςπκίαρ
Σν Γ.. θαηά ηηο δύν ηειεπηαίεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ αζρνιήζεθε
ιεπηνκεξώο κε ηηο αξρέο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ
πξνο ηελ Σνπξθηθή Κπβέξλεζε θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο αξρέο
ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ γηα ηελ Θεξαπεία θαη Απνθαηάζηαζε
ζπκάησλ καδηθήο παξαβίαζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Γηα ηνλ
ζθνπό απηό ε Δπηηξνπή ππνβνεζείηαη από Δπηηξνπή εηδηθώλ ε
νπνία έρεη εκπεηξία ζηα ζέκαηα ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ θαη επί ζεκάησλ ησλ αληηκεηνλνηηθώλ κέηξσλ πνπ
έρεη ππνζηνπλ ππνζηεί νη Διιεληθέο Κνηλόηεηεο ηεο Σνπξθίαο κεηά
από ην 1923.

Η Οη.Οκ.Κσ απέζηεηιε επραξηζηήξηα επηηξνπή
πξνο ηελ Γηνίθεζε ηεο Δξπζξάο Ηκηζειήλνπ
Γηα πξώηε θνξά από ην 1923 ε Δξπζξά Ηκηζέιελνο πξνζέθεξε
βνήζεηα πξνο ηνπο θηιόπησρνπο αδειθόηεηεο ηεο Οκνγέλεηαο
ηξόθηκα 8 ηόλσλ γηα λα δηαλεκεζνύλ ζηνπο αλαμηνπαζνύληεο
αδειθνύο καο. Η Οη.Οκ.Κσ έζηεηιε επραξηζηήξηα επηζηνιή πξνο
ηνλ Πξόεδξν ηεο Δξπζξάο Ηκηζειήλνπ θ.Σ. Κηνπηζνύθαιη.
Τπελζπκίδεηαη ε Δξπζξά Ηκηζειέλνο ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιίεο
ηνπ Έιιελα Μάξθνπ (Παζά) Απνζηνιίδε ην 1876, Πξύηαλε ηεο
Απηνθξαηνξηθήο Ιαηξηθήο ρνιήο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο.

Πξνεηνηκαζία Έθδνζεο Βηβιίσλ Μαζεκαηηθώλ 69εο Σάμεο
ηε ζπλέρεηα ηεο απνζηνιήο ησλ βηβιίσλ δεκνηηθνύ (10 ηίηινη) κε ηελ
αλάιεςε ηεο πξνζπάζεηαο από ηελ Οη.Οκ.Κσ ζε ζεκαληηθό βαζκό,
ηνπο ηειεπηαίνπο δύν κήλεο κεηά από ζηελή ζπλεξγαζία κε ην
Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, Σκήκα Β’ εθπαίδεπζεο θαη ζπλελλόεζε κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Οκνγέλεηαο κε έρεη γίλεη ε δηαζθεπή ησλ
βηβιίσλ Μαζεκαηηθώλ 6εο Γεκνηηθνύ θαη 1-3εο Γπκλαζίνπ. Σηο
επόκελεο κέξεο ζα γίλεη ε εθηύπσζε ησλ δεηγκάησλ βηβιίσλ γηα λα
ζηαινύλ πξνο εμέηαζε ζηηο αξκόδηεο Σνπξθηθέο αξρέο. Δπίζεο
εηνηκάζηεθε κε ηνλ ίδην ηξόπν Διιελνειιεληθό ιεμηθό θαη κε Σνπξθηθή
κεηάθξαζε γηα ζηαιεί ζηνπο Οκνγελείο καζεηέο.

Τπνβνιή Πξόηαζεο ηεο Οη.Οκ.Κσ γηα ηα
θνηκεηήξηα ηεο Πόιεο
Σν Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ ζπλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ
ζπληήξεζε ηεο ππνδνκήο ησλ θνηκεηεξίσλ ηεο Πόιεο πνπ μεθίλεζε
κε ηελ πξσηνβνπιία ζπκπνιηηώλ καο (πνπ δελ είλαη εληαγκέλνη ζε
ζσκαηεία) θαη αθνινύζεζε κε ηελ εθπόλεζε κειέηεο ζηα πιαίζηα ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηώλ ζηελ Πόιε, ππέβαιε πξνο ηνλ
ύλδεζκν Τπνζηήξημεο Ρσκέτθσλ Κνηλνηηθώλ Δπαγώλ Ιδξπκάησλ
θνηλή δξάζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 4 Κνηλνηήησλ γηα ηελ
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο πεξίθξαμεο θαη άιισλ ππνδνκώλ ησλ
Κνηκεηεξίσλ καο. ηα πιαίζηα ηεο Οη.Οκ.Κσ ιεηηνπξγεί άηππε
επηηξνπή γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο.

πλάληεζε ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ Τπνζηήξημεο
Ρσκέτθσλ Κνηλνηηθώλ Δπαγώλ Ιδξπκάησλ κε ην
Κόκκα ΑΚΡ γηα ην λέν ύληαγκα ηεο Σνπξθίαο
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο …/4/2011 ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ
πλδέζκνπ Τπνζηήξημεο Ρσκέτθσλ Κνηλνηηθώλ Δπαγώλ Ιδξπκάησλ
κε αληηπξνζσπεία ηνπ Κπβεξλώληνο Κόκκαηνο ηεο Σνπξθίαο κε ζέκα
ζπδήηεζεο ηηο βαζηθέο ηξνπνινγίεο πνπ εηνηκάδνληαη λα γίλνπλ ζην
ύληαγκα ηεο Σνπξθίαο κεηά από ηηο επηθείκελεο εθινγέο ηεο
12/6/2011.

πληήξεζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Μ.Γ..
Σν Γ. ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
Μ.Γ. ρνιήο νξγάλσζε ηελ απνζηνιή εηδηθνύ βηβιηνζπληηξηηή ζηελ
Πόιε θαη ν νπνίνο ππέβαιε ιεπηνκεξή Έθζεζε γηα ηα αλαγθαία πνπ
πξέπεη λα γίλνπλ. Σν Γ.. βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ
Δθνξία ηεο ρνιήο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη
μεθηλήζεη εδώ θαη 2 ρξόληα.

Πξνζθπγηθή πεξηνπζία:

Η πεξηπέηεηα ηεο πξνζθπγηθήο
πεξηνπζίαο (απηή πνπ αλήθε ζηνπο Μνπζνπικάλνπο πνπ έθπγαλ
ζηελ Σνπξθία ην 1924) είλαη γλσζηό όηη έρεη παξαρσξεζεί ζε κηθξό
πνζνζηό ζηνπο πξόζθπγεο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο ζηνπο
νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη Κσλ/ιίηεο. Σν Σακείν
Απνθαηάζηαζεο Πξνζθύγσλ (ΣΑΠΑΠ) θαηαξγήζεθε κε πεξίεξγν
ηξόπν ην 1998 θαη όια δείρλνπλ όηη έρεη ππάξμεη ζθεηεξηζκόο ηεο
πεξηνπζίαο απηήο από «επηηήδεηνπο». Σν Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ
ζπδήηεζε ην ζέκα θαη απνθάζηζε λα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ηα
Πξνζθπγηθέο Οκνζπνλδίεο Μ. Αζηαηώλ– Πνληίσλ θαη Θξαθώλ.

Ππόοδορ ζηο να γίνει μέλορ η Οι.Ομ.Κω μέλορ διεθνών
Οπγανιζμών: Σν Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο Μεηνλνηήησλ ηεο Δπξώπεο (FUEN) κε βάζε ηελ παξνπζίαζε πνπ είρε θάλεη ε Οη.Οκ.Κσ
θαηά ηελ πξνεγνύκελε Γ.. ηνπ δηεζλνύο απηνύ νξγαληζκνύ θαη ηελ
επίζθεςε πξαγκαηνγλσκνζύλεο πνπ έγηλε ζηελ Πόιε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ παξειζόληνο έηνπο απνθάζηζε λα εηζεγεζεί ππέξ ηεο εγγξαθήο ηεο Οη.Οκ.Κσ σο κέινπο πνπ είλαη ε πξώηε κεηνλόηεηα πνπ ζα
εθπξνζσπεζεί από ηελ Σνπξθία ζηνλ νξγαληζκό απηό, Η επόκελε
Γ.. ηεο FUEN ζα γίλεη αξρέο Ινπλίνπ ζηελ Απζηξία θαη ζηελ νπνία
ζα εθπξνζσπήζεη ηελ Οη.Οκ.Κσ ν Β’ Αληηπξόεδξνο ηεο Οη.Οκ.Κσ
Δπ.Καζ. .Κ.Κνηδακάλνγινπ. Παξάιιεια ε αίηεζε ηεο Οη.Οκ.Κσ λα
γίλεη κέινο ε Οη.Οκ.Κσ ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ
Θεκάησλ ηνπ Ο.Η.Δ. ζα εμεηαζηεί ηνλ ηξέρνληα κήλα.

