
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Συνέδριο της Οι.Ομ.Κω στο Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο, σε1. 

* Ανακοίνωση Συναυλίας υπέρ του 

Προγράμματος Υποτροφιών, σ.2 

* Ανακοίνωση για τα θέματα της 

Ομογενειακής Παιδείας και Ομογε-

νειακού Πανεπιστημίου στην Πό-

λη,σ.3. 

* Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω για τα θέ-

ματα συντάξεων και ιατροφαρμακευ-

τικής περίθαλψης Κωνστατντινουπο-

λιτών στην Ελλλάδα,σ.4.  

* Πρόγραμμα συνεργασίας σε δρά-

σεις πολιτισμού μελών Σωματείων 
Φεβρουάριος   2013– Τεύχος 3/2 

 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 
συντομία: 

  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  

Organization 

Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Το Συνέδριο που οργανώθηκε από την Οικουμενική Ομοσπονδία 
Κωνσταντινουπολιτών σε συνεργασία με την Ευρωβουλευτή κυρία 
Ροδή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου πραγματοποιήθηκε στην έδρα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη 27-02-2013. Στο συνέδριο 
μετά από την εισαγωγική ομιλία της κυρίας Ροδή Κράτσα-
Τσαγκαροπούλου, η οποία έθεσε το πλαίσιο του αιτήματος για 
Αποκατάσταση και Θεραπείας των κατάφορων παραβιάσεων 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτικών δικαιωμάτων του 
Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου-Τενέδου στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, μίλησαν επί των αντίστοιχων 
θεμάτων οι :   Δρ. Νικόλαος Ουζουνόγλου (Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω.)  
«Τα βήματα προς την Αποκατάσταση και τις Επανορθώσεις προς την 
Ελληνική Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης» και ο  Δρ. Γιάννης 
Κτιστάκης  (Νομικός Σύμβουλος της Οι.Ομ.Κω.), «Η νομική διάσταση 
των επανορθώσεων προς την Ελληνική Κοινότητα της 
Κωνσταντινούπολης».  Συντονιστής ήταν ο Αντιπρόεδρος Μηνάς 
Τσιτσάκος. Και στις δύο ομιλίες ο άξονας των παρουσιάσεων ήταν η 
επιτατική ανάγκη το Τουρκικό κράτος να προβεί σε μέτρα 
αποκατάστασης και θεραπείας των αδικιών που έχει διαπράξει κατά 
των Ελληνικών Κοινοτήτων της Τουρκίας.  Τονίστηκε επίσης  το 
γεγονός ότι ιστορικά τα αντιμειονοτικά μέτρα, που παρουσιάστηκαν 
σε λεπτομέρεια, υπήρξαν αποτέλεσμα μακρόχρονου σχεδιασμού στα 
πλαίσια των γενικότερων αντιδημοκρατικών εξελίξεων στην Τουρκία 
μέχρι και πρόσφατα, ενώ οι εξελίξεις αυτές που κατεξοχήν είχαν την 
κατάφωρη καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν είχαν 
σχέση με την εξέλιξη των Ελληνοτουρκικών σχέσεων,  

Συνέδριο  
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω)   

σε συνεργασία με την Ευρωβουλευτή κυρία Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ , με τίτλο: 

«Η Αποκατάσταση και οι Επανορθώσεις προς την Ελληνική Κοινότητα της 
Κωνσταντινούπολης: Θεμελιώδες Ζήτημα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» 
Συναντήσεις της Αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω με στελέχη της 

 Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και του Ευρωκοινοβουλίου   
 

Το Πάνελ του Συνεδρίου  

Άποψη τις αίθουσας του Συνεδρίου 



Οι ομιλίες των εκπροσώπων της Οι.Ομ.Κω μπορούν να αναγνωστούν στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω : 

www.conpolis.eu 

Στο τέλος των ομιλιών τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος των Μειονοτήτων της Ευρώπης κ. Χανς Χαϊνριχ Χάνσεν και ανα-

φέρθηκε στην πρωτοβουλία του διεθνούς αυτού οργανισμού στην συλλογή ενός εκατομμύριου υπογραφών ενώπι-

ον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπάρξουν θεσμικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των Μειονοτή-

των της Ευρώπης.  

 Συμμετείχαν στο συνέδριο : ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου, Υπέρτιμος και ‘Εξαρχος Κάτω Χωρών και 

Λουξεμβούργου, κ. Παντελεήμων, οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Εὐμενείας κ. Μάξιμος  και Σινώπης κ. Αθηναγόρας 

συνοδευόμενοι από τους  ιερείς της Ι. Μητρόπολης Βελγίου,  Ευρωβουλευτές από πολλά κράτη της Ε.Ε. , μεγάλος 

αριθμός μελών των αντιπροσωπειών της Ελλάδος και Τουρκίας στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μειο-

νοτήτων της Ευρώπης κ. Χάνς Χάνσεν, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και Ομογενείς των Βρυξελλών. Η τετρα-

μελής αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω, που μετέβη στις Βρυξέλλες,  είχε σειρά πολύ σημαντικών παράλληλων συνα-

ντήσεων με στελέχη της  Γ. Διεύθυνσης Διεύρυνσης της Ε.Ε.  αρμόδιας για τις διαπραγματεύσεις ένταξης της Τουρκί-

ας στην Ε.Ε., το γραφείο σχεδίασης στρατηγικής παρά την Προεδρεία της Ε.Ε, πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου κ. Χανς-Γκέρτ  Πόετερριγκ, πολλούς Ευρωβουλευτές και μεταξύ αυτών της μικτής Επιτροπής Ε. Κοινοβου-

λίου – Τουρκίας καθώς επίσης και το επιτελείο της Προέδρου Ευρωβουλευτή κ. Χ. Φλιότρ  και τον Γ. Γραμματέα  

αυτής κ. Θ. Γκρούνερτ, και την εισηγήτρια για τα θέματα προόδου των μεταρρυθμίσεων  στην Τουρκία Ευρωβου-

λευτή κυρία Ρία Όομεν.  Ο κ. Χ. Πόετερριγκ είχε προβεί σε έντονο διάβημα τον Αύγουστο του 2008 προς τον Πρωθυ-

πουργό Ρ.Τ. Ερντογάν όταν το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας είχε αποφασίσει την απαγόρευση της χρήση του 

όρου Οικουμενικός Πατριάρχης μετά από επιστολή που είχε σταλεί από το υπηρεσιακό Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.  

Σε όλες τις συναντήσεις τέθηκε το μείζων θέμα δικαιωμάτων του ανθρώπου που είναι η επιτακτική ανάγκη το Τουρ-

κικό κράτος να προβεί άμεσα σε μέτρα Αποκατάστασης και Επανορθώσεων προς την Εκπατρισμένη Κοινότητα του 

Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης - τονίζοντας ότι αυτή είναι και η μόνιμη απαίτηση  της  Οι.Ομ.Κω από τους αρ-

μόδιους Υπουργούς της Τουρκικής Κυβέρνησης κατά τις συναντήσεις της - καθώς επίσης και να σεβαστεί σε απόλυ-

το βαθμό τα δίκαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ομογένειας της Κωνσταντινούπολης. Σύντομα θα υπάρ-

ξει λεπτομερής ενημέρωση για το αναφερόμενο Συνέδριο. Στις συναντήσεις αυτές τέθηκαν σε λεπτομέρεια οι προ-

τάσεις που έχει υποβάλει η Οι.Ομ.Κω προς την Τουρκική Κυβέρνηση τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και τις εξελίξεις 

προόδου επί των θεμάτων αυτών που είναι αναγκαίο να επιταχυνθούν.  

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την ουσιαστική υποστήριξη για την επιτυχία των προ-

σπαθειών του προς τον Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανούηλ, προϊστάμενο του Γραφείου στην Ευρω-

παϊκή Ένωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις Βρυξέλλες και τον π. Αιμιλιανό αρμόδιου  του ίδιου Γραφείου, 

τους  Ευρωβουλευτές  κ. Ρ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, κ. Ε. Κοππά  και κ. Γ. Κουμουτσάκο.  

 

Π ρ ό σ κ λ η σ ηΠ ρ ό σ κ λ η σ η   

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 

το Σάββατο  9 Μαρτίου 2013, ώρα 6.30 μ.μ. 

στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών  

Δημητρίου Σούτσου 46,  στάση Μετρό Αμπελόκηποι 

Πληροφορίες :    email: nnap@otenet.gr,   Γραμματεία :    210 64.64.270-    

Λένα Αναπνιώτη    6972889795- Ελίζα Φερεκύδου   6972847955  Βέτα Κατάνου        6945177000 

mailto:nnap@otenet.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Προς τους εμπλεκόμενους φορείς στην   

Αναμόρφωση  της Ομογενειακής Παιδείας 

(15/2/2013) 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω ενημερώθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν από τον αξιότιμο Γενικό Πρόξενο κύριο Νικόλαο 

Ματθιουδάκη την 10/1/2013 για την αναμόρφωση της Ομογενειακής Παιδείας. Με τα ερείσματα που δίνουν στην 

Οι.Ομ.Κω  οι καταστατικές της αρχές και οι  πολύπλευρες υποστηρικτές της ενέργειες από την ίδρυση της (2006) υπέρ της 

Ομογενειακής Παιδείας, το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω  θεωρεί καθήκον να δηλώσει ότι η προσπάθεια της αναβάθμισης της 

Παιδείας απαιτεί επίμονες και συνεχείς  προσπάθειες με βάση ένα μακρόπνοο σχεδιασμό ο οποίος έχει μελετηθεί 

επιστημονικά σε σημαντικό βαθμό. Η αναβάθμιση της παρεχόμενης ελληνικής παιδείας απαιτεί υποστηρικτικές ενέργειες 

προς όλες τις βαθμίδες  της Ομογενειακής Εκπαίδευσης, αρχίζοντας από την προσχολική αγωγή που είναι το «κλειδί» για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση του  προβλήματος  της περιορισμένης ελληνομάθειας. Η επίλυση των χρονιζόντων 

προβλημάτων, απαιτεί την αντιμετώπιση των επιμέρους εκκρεμοτήτων υπό τον συντονισμό ενός εποπτικού φορέα. Η 

Οι.Ομ.Κω έχει  προσπαθήσει την σύσταση ενός συντονιστικού φορέα της Ομογενειακής Παιδείας εδώ και τρία χρόνια με 

πολλαπλές ενέργειες και προς πάσα κατεύθυνση,  χωρίς να καταστεί αυτό δυνατό.  Τέλος,  το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω επιθυμεί 

να δηλώσει  ότι δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση το κλείσιμο σχολείων ενώ εκκρεμεί η λήψη μέτρων ορθολογισμού των 

διατιθέμενων πόρων για την παιδεία και την βέλτιστη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού ανθρώπινου δυναμικού.  Η Οι.Ομ.Κω 

θα συνεχίσει με αυξανόμενο ρυθμό τις υποστηρικτικές της ενέργειες υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας, σε συνεργασία με 

όλους τους φορείς της Ομογένειας αλλά και τα αρμόδια Υπουργεία της Ελλάδος και της Τουρκίας με τα οποία έχει τακτική 

συνεργασία.   

 Συναυλία υπέρ των Υποτροφιών Κωνσταντινουπολιτών Μαθητών υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της συμπολίτισσας 
μας κ. Ήβη Δεμαντζή  

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6/2/2013 με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία  η Συναυλία «Αθήνα, Πόλη ονείρου»  υπέρ του 
Προγράμματος Υποτροφιών για τους Κωνσταντινουπολίτες Μαθητές της Ελλάδος.  Στην αρχή της συναυλίας βραβεύτηκε ο κ. 
Ιωάννης Κρόκος, Πρόεδρος του Κέντρου Σπουδών ΑΡΝΟΣ για την χορηγία του προς τους 60 μαθητές για δωρεάν πρόσβαση 
στον ιστότοπο εκπαίδευσης.   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δ.Σ.  

Για την Ίδρυση Ομογενειακού Πανεπιστημίου στην Κωνσταντινούπολη- 

 (15/2/2013) 

 Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.  έχοντας ενημερωθεί για την έναρξη των προκαταρτικών ενεργειών από την Εφορία του Κεντρικού 

Παρθεναγωγείου  για την ίδρυση ενός Πανεπιστημίου χαιρετίζει την έναρξη της προσπάθειας αυτής. Ένα τόσο σημαντικό 

εγχείρημα που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην μελλοντική πορεία της Ομογένειας θα πρέπει να σχεδιαστεί λαμ-

βάνοντας υπόψη τις προοπτικές της Πολίτικης Ρωμιοσύνης και όχι μόνο του συγκεκριμένου ιδρύματος. Γι’ αυτό απαιτείται 

η συμμετοχή και η ουσιαστική συνεργασία όλων των σχετικών με το θέμα παραγόντων, εντός και εκτός της Πόλης. Στις 

προτάσεις που έχει υποβάλει η Οι.Ομ.Κω. προς την Τουρκική Κυβέρνηση συμπεριλαμβάνονται παρεμφερείς προτάσεις 

για την ίδρυση ακαδημαϊκών ερευνητικών  και αναπτυξιακών ιδρυμάτων στην Πόλη με την συμβολή του επιστημονικού 

δυναμικού όλης της Ομογένειας. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. θα υποστηρίξει κάθε προσεκτικά σχεδιασμένη ενέργεια για τον 

αναφερόμενο σκοπό κινητοποιώντας το ακαδημαϊκό επιστημονικό δυναμικό των μελών σωματείων του. 

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 



 

             Ενέργειες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω για τα θέματα συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης των Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα 
 Εδώ και καιρό  το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω γίνεται αποδέκτης ανησυχητικών μηνυμάτων για τον κίνδυνο διακοπής συντάξεων και 

της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ανανέωσης βιβλιαρίων  υγείας). Την τελευταία περίοδο τα μηνύματα αυτά έχουν 

αυξηθεί λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών. Το Δ.Σ. εν όψη της κατάστασης αυτής έχει στείλει επιστολές προς τον 

αρμόδιο Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Διοικητή του ΙΚΑ μεταξύ των άλλων αναφέροντας : «Έχουμε ενημερωθεί 

από ασφαλισμένου του ΟΓΑ Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής ότι τους ζητήθηκε εντός μερικών μηνών η 

επανασυμπλήρωση εντύπου στο οποίο ζητείται να δηλώσουν αν λαμβάνουν σύνταξη από ξένο φορέα. Συγκεκριμένα στην 

περίπτωση μας αν λαμβάνουν σύνταξη από την Τουρκία και ότι ανεξαρτήτου ποσού θα διακοπεί η σύνταξη τους ΟΓΑ. Το 

γεγονός ότι οι συντάξεις που χορηγούνται από την Τουρκία κατά κανόνα συνήθως είναι χαμηλότερες μηνιαία από 150€ 

δημιουργεί σοβαρό ζήτημα αδικίας, με το  να κινδυνεύσει η απώλεια της σύνταξης τους, που για χρόνια ελάμβαναν και 

αποτελεί το μόνο μέσο διαβίωσης τους. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να ζητηθούν επιστροφές αναδρομικά συντάξεις που 

έχουν καταβληθεί και στην έσχατη περίπτωση να τους δοθεί η δυνατότητα να προβούν σε επιλογή μιας σύνταξης. Θεωρούμε 

εξαιρετικά άδικη την αντιμετώπιση αυτή προς τους Κωνσταντινουπολίτες που υπέστησαν εκρίζωση από τις εστίες τους από 

το Τουρκικό Κράτος. Επίσης ζητάμε να ενεργήσετε σε ότι είναι δυνατό για να μην χάσουν οι συμπολίτες μας την υγειονομική 

τους περίθαλψη που κατά πλειοψηφία είναι υπερήλικες και άποροι». 

Το Δ.Σ. έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό κ. Ι. Βρούτση και Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλο. Για το θέμα έχει 

ενημερωθεί ο Βουλευτής κ. Άδωνης Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διασποράς του Ελληνισμού.  

  

 Πρόγραμμα Συνεργασίας Μελών Σωματείων της Οι.Ομ.Κω σε θέματα Πολιτιστικών Δράσεων μετά 
από πρόταση του Μορφωτικού Συνδέσμου Μακροχωριτών  κατά την Γ.Σ. της 19/01/2013 

Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του της 13/2/2013 συζήτησε την πρόταση του μέλους Σωματείου του Μορφωτικού Συλλόγου Μα-
κροχωριτών «το Έβδομο του Βυζαντίου» για την ετήσια ανάθεση από την Οι.Ομ.Κω της ανάληψης των πολιτσικών δραστηρι-
ουήτων από ένα μέλος σωματείο. Με το  δεδομένο  ότι αυτός ο προβληματισμός απασχόλησε στο άμεσο παρελθόν το ΔΣ της 
Οι.Ομ.Κω  καθώς επιθυμεί τα σωματεία μέλη να μετέχουν ενεργά στις πολιτιστικές δράσεις, τροποποιώντας μερικώς την 
προτεινόμενη ιδέα, κατέληξε στην εξής απόφαση: 

   Η ανάθεση ευθύνης υλοποίησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Οι.Ομ.Κω να γίνεται όχι σε ένα σωματείο, αλλά σε 
συνεργαζόμενα σωματεία πράγμα που θα αυξήσει τη συνεργασία μεταξύ των μελών σωματείων.- 

   Η διάρκεια δράσης από την ομάδα σωματείων αντί του προτεινόμενου ενός έτους, να είναι έξι μήνες. 
   Η δράση της ομάδος των σωματείων που θα αναλάβουν τον συντονισμό τη δράση θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 

Επιτροπή Συνεργασίας Σωματείων (Ομάδα 2), που θα έχει τον συντονισμό, την εποπτεία και τον ρόλο του συνδέσμου. 
Για την οργάνωση ανάθεσης στην ομάδα σωματείων θα ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
 Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στην αρχή κάθε εξαμήνου (Ιούνιος και Δεκέμβριος) επιλέγει θεματική περιοχή (π.χ. Θέατρο, Ποίη-

ση, Κινηματογράφο, Εικαστικά, Αθλητισμός, Μνημεία κτλ.) και απευθύνεται προς τα μέλη σωματεία να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους συμμετοχής στις δράσεις αυτές. Για πρώτη φορά κατ’ εξαίρεση η περίοδος μπορεί να αρχίσει νωρίτερα. 

 Αφού ληφθούν οι απαντήσεις των μελών σωματείων το Δ.Σ. αποφασίζει την ομάδα των σωματείων που θα αναλάβει 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του εξαμήνου στις οποίες συντονιστής και υποστηρικτής θα είναι το Δ.Σ. της 
Οι.Ομ.Κω. διαμέσου της Επιτροπής συνεργασίας των Σωματείων. 

   Για την πρώτη περίοδο το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω αποφάσισε η πρόσκληση για συνεργασία να είναι το «ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ».  

Ανάληψη νέας Διαχειριστικής Επιτροπής για τα Κληροδότημα της Κωνσταντινουπολίτικης  

Οικογένειας Εμμανουήλ και Μαρίας Ζούνη 

 
Μετά από ενέργειες της Οι.Ομ.Κω που διήρκησαν  12 μήνες,  ανέλαβε καθήκοντα ο συμπολίτης μας κ. Νίκος Ζαχα-

ριάδης ως μέλος της Επιτροπής διαχείρισης της περιουσίας  της Πολίτικης οικογένειας Εμμανουήλ και Μαρίας Ζού-

νη,  η οποία από το 1988 δεν χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό που οι κληροδότες είχαν καθορίσει για την ίδρυση 

φιλανθρωπικού ιδρύματος  παροχής περίθαλψης και για Κωνσταντινουπολίτες. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω εκφράζει δη-

μόσια  τις ευχαριστίες του προς τον κ. Ν. Ζαχαριάδη και τον εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντα του υπέρ των 

εχόντων αρωγής Κωνσταντινουπολιτών συμπολιτών μας.  


