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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ
Συγκέντρωση Τροφίμων
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης «ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ», που υλοποιεί η
Οι.Ομ.Κω. μαζί με τα Σωματεία - Μέλη της, από τις αρχές του 2014 για να υποστηριχθούν οι οικονομικά
αδύνατοι συμπολίτες μας, διοργανώνεται την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (Δημ.Σούτσου 46,στάση Μετρό Αμπελόκηποι) σπονδυλωτή προβολή ταινιών με
έναρξη την ώρα 3.00 μ.μ. Σκοπός της Εκδήλωσης είναι η συγκέντρωση τροφίμων που θα διανεμηθούν
στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη για το Πάσχα. Η ανάγκη της συμβολής όλων μας είναι πολύ
σημαντική.
Σας καλούμε όλους λοιπόν να συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια φέρνοντας τρόφιμα αντί
εισιτηρίου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

3.00 μ.μ. «ΑΜΕΡΙΚΑ-ΑΜΕΡΙΚΑ» η θρυλική ταινία του Καππαδόκη Ηλία Καζάν
5.45 μ.μ. «Ρώτα την Καρδιά σου» του Yusuf Kurçuneli - το Δράμα των Κρυπτοχριστιανών
7.45 μ.μ. «Η Εξορία» του Erol Özlevi – οι Απελάσεις Κωνσταντινουπολιτών το 1964.

Επανάληψη στην Αθήνα του Συνεδρίου για τα 50 χρόνια των Απελάσεων του 1964
Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για τις Απελάσεις του 1964 στην Αθήνα 7/2/2015 με Συνεργασία του Πανεπιστημίου Bilgi και
της Οι.Ομ.Κω. Ο τίτλος της Ημερίδας ήταν: «Οι απελάσεις των Ρωμιών
της Πόλης το 1964: Ορόσημο για την ομογενοποίηση της τουρκικής
κοινωνίας». Αν και σημαντικό μέρος των ομιλιών ήταν αυτές που
είχαμε αναφέρει στο Ενημερωτικό μας Δελτίο του Δεκεμβρίου 2014
στην Ημερίδα υπήρξαν νέες ομιλίες και ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε
το πάνελ με θέμα «Η Εμπειρία των Απελάσεων στην Νέα Γενιά της
Εποχής» με τις μαρτυρίες των: Νικολάου Ζαχαριάδη, Αντωνίου
Θήριου, Κωνσταντίνου Ιβράκη, Λίτσας Κλουκίνα, Καίτης Μπάχλα. Οι
ομιλίες των συμπολιτών μας προσεχώς θα δημοσιευθούν στην
ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. Το Πρόγραμμα της Ημερίδας ήταν:
- Εισαγωγή από τους : Δρ. İlay Romain Örs, Δρ. Νικόλαος
Ουζούνογλου.
- Σταύρος Ανεστίδης, Οι απελάσεις του 1964: Βιβλιογραφική
επισκόπηση.
- Αιμιλία Θεμοπούλου, Η οικονομική πολιτική της Τουρκίας έναντι των Ελληνορθοδόξων και οι επιπτώσεις της στις Απελάσεις
του 1964-1965.
- Αλέξανδρος Ναυπλιώτης, Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και το τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας: το διεθνές πλαίσιο των Απελάσεων
του 1964.
- Χριστίνα Βαμβούρη, Ο ρόλος του ελληνικού τύπου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
- Μαρία Καζαντζίδου, Οι Ρωμιοί απελαθέντες της Πόλης στην Θεσσαλονίκη.
- Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, Η μετάδοση του τραύματος του εκπατρισμού στις επόμενες γενιές των Κωνσταντινουπολιτών.
- Οι απελάσεις μισόν αιώνα μετά: Αναστοχασμός και σκέψεις για το μέλλον: İlay Romain Örs, Samim Akgönül, Cengiz Aktar,
Elçin Macar, Νικόλαος Ουζούνογλουç. Τα Πρακτικά της Ημερίδας είναι υπό έκδοση.

Ημερίδα «Σύνταγμα και Μειονότητες»
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη η καταληκτική εκδήλωση για το ερευνητικό
πρόγραμμα «Πολίτες Μειονοτήτων - Ισότιμοι Πολίτες» στο οποίο συμμετείχαν από κοινού ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ) και η Οι.Ομ.Κω. Στην Ημερίδα που συντονίστηκε από τον κ. Παν. Λ. Βίγκα παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις:
"Η ταυτότητα ως συνταγματικό ζήτημα": Osman Can, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστήμιο Marmara, Μέλος
της Επιτροπής Βενετίας.
"Η έννοια της μειονότητας σήμερα και η ιδιότητα του πολίτη": Mustafa
Akyol, Συγγραφέας-Δημοσιογράφος
"Ευρωπαϊκή Ένωση και Μειονότητες": Ireneusz Fidos, Αντιπροσωπεία
της Ε.Ε. στην Άγκυρα.
"Μειονότητες: Από τις συνταγματικές ρυθμίσεις στην πραγματικότητα": Λάμπρος Μπαλτσιώτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γραφείο Συνηγόρου
Πολίτη στην Ελλάδα.
Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος έκανε η κα. Μαρίνα Δρυμαλίτου.
Παρέμβαση έκανε ο παριστάμενος Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. Ν. Ουζούνογλου τονίζοντας τα εξής: Τα κύρια θέματα που πρέπει να λάβει υπόψη
το νέο Σύνταγμα της Τουρκίας είναι: (α) ο ορισμός της έννοιας του πολίτη της χώρας που με το Σύνταγμα του 1982 είναι
αναχρονιστικός θεωρώντας ότι όλοι πολίτες αναγκαστικά είναι Τούρκοι ενώ αντίθετα το σύνταγμα του 1876 είχε πολύ πιο
σύγχρονο χαρακτήρα ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα, (β) θα πρέπει να υπάρξει συνταγματικά μέριμνα για την απόλυτη εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των τριών εξουσιών της νομοθετικής, δικαστικής και της εκτελεστικής προσθέτοντας ότι
αν ίσχυε η αρχή αυτή οι διωγμοί προς τις μειονότητες θα είχαν αποφευχθεί σε σημαντικό βαθμό και (γ) στην περίπτωση
της Τουρκίας είναι απαραίτητο να κατοχυρωθεί συνταγματικά η υποχρέωση του Κράτους να προβεί σε μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας των αδικιών του παρελθόντος. Η Εκθεση που συνέταξε η Οι.Ομ.Κω στα πλαίσια του Προγράμματος
με τίτλο «Τα Προβλήματα της Εκπατρισμένης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών» έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα
www.conpolis.eu και είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή για όποιους ενδιαφέρονται.

Αποστολές Ειδικών Επιστημόνων για την Πραγματοποίηση Σεμιναρίων Επιμόρφωσης στους Εκπαιδευτικούς
των Ομογενειακών Σχολείων με την υποστήριξη της Οι.Ομ,Κω.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών – Διδακτορικών Σπουδών
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, έχει προτείνει πολλές φορές στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος την ανάγκη της
διαμόρφωσης ενός προγράμματος υποστήριξης της Ομογενειακής Παιδείας που πηγάζει και από τις διεθνείς συμβάσεις
που έχει υπογράψει η Ελληνική Πολιτεία αλλά περισσότερο από ιστορικούς και ηθικούς λόγους. Εκτός από τις διάφορες
δράσεις του Προγράμματος αυτού όπως π.χ. της προετοιμασίας διδακτικών βιβλίων για τα οποία έχει καταβάλει μεγάλες
προσπάθειες η Οι.Ομ.Κω., την παροχή τεχνοοικονομικής υποστήριξης κτλ. στις προτάσεις περιλαμβανόταν η οργάνωση
επιμορφωτικών σεμιναρίων από ειδικούς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε θέματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Οι
προτάσεις αυτές έχουν υποβληθεί κατά τις συναντήσεις που είχαν γίνει με τους πρώην Υπουργούς Παιδείας όπως της κας.
Α. Διαμαντοπούλου, κ. Κ. Αρβανιτόπουλου και τελευταία του κ. Αν. Λοβέρδου. Ωστόσο για διάφορους λόγους ενώ οι
προτάσεις είχαν γίνει δεκτές ευμενώς, λόγω του γεγονότος ότι οι πολιτικές ηγεσίες αλλάζουν πολύ συχνά και η
απαραίτητη συνέχεια δεν είναι σύνηθες γεγονός δεν στάθηκε δυνατή η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός τέτοιου
προγράμματος. Η διαπίστωση της αλήθειας αυτής εδώ και καιρό από την Οι.Ομ.Κω. οδήγησε στην ανάληψη των
πρωτοβουλιών σε συνεννόηση με το Ομογενειακό Συμβούλιο Ομογενειακής Παιδείας σε διάφορα θέματα. Και στον τομέα
της αποστολής ειδικών της παιδαγωγικής επιστήμης εφαρμόστηκε η αρχή αυτή. Πρόσφατα με την υποστήριξη της
Οι.Ομ.Κω. οργανώθηκαν σεμινάρια από την Επ. Καθ. Άννα Χατζηπαναγιωτίδου και Επ. Καθ. Μαρία Ιακώβου της διδαχής
της ελληνικής γλώσσας σε τάξεις μαθητών που δεν έχουν κατ’ ανάγκη ως μητρική γλώσσα την Ελληνική. Όπως προκύπτει
από τις αναφορές που έχουμε λάβει από τις αναφερθείσες καθηγήτριες αλλά και τους παρακολουθήσαντες τα
επιμορφωτικά σεμινάρια οι εντυπώσεις είναι πολύ θετικές. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με σεμινάρια σε θέματα θετικών
επιστημών αλλά και με συμμετοχή ειδικών σε θέματα διδασκαλίας σε τάξεις μειονοτικών σχολείων.

Ολοκληρώθηκε η Πρώτη Φάση της Λαογραφικής Καταγραφής στην Κωνσταντινούπολη
από Εθελόντριες της Οι.Ομ.Κω.
Στο προηγούμενο ενημερωτικό μας Δελτίο είχαμε ενημερώσει για την μετάβαση των εθελοντριών Ελ. Σκούπα και Ειρ. Ματζούρη για διενέργεια λαογραφικής καταγραφής των μελών της τρίτης ηλικίας Ομογενών. Με την πρώτη αυτή αποστολή
έγινε η καταγραφή από 15 συμπολιτών μας για τις μέρες που έχουν ζήσει στην
Κωνσταντινούπολη. Σήμερα στην ιστορική έρευνα η καταγραφή προσωπικών
μαρτυριών θεωρείται εξ ίσου σημαντική με την μελέτη των αρχείων και μια συμπληρωματική πηγή για την ανάλυση των ιστορικών γεγονότων. Με την έννοια
αυτή η προσπάθεια αυτή των εθελοντριών αποκτά ιδιαίτερη σημασία και θα
συνεχιστεί με άλλες αποστολές για τον ίδιο σκοπό. Η υποδοχή και η συνεργασία
των εθελοντριών υπήρξε εγκάρδια. Με βάση τις καταγραφές αυτές και την ανάλυση που θα ακολουθήσει θα εμπλουτιστεί η βιβλιογραφία για την κοινωνική
ζωή των Ρωμιών του 20ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη.

Συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. με το Πανεπιστήμιο Koç της Κωνσταντινούπολης
Με το δεδομένο ότι το Πανεπιστήμιο Κοτς της Κωνσταντινούπολης έχει ιδρύσει Κέντρο Μεταπτυχιακών Βυζαντινών Σπουδών και επίσης και το ότι ενδιαφέρεται για συνεργασία σε θέματα παιδείας με την Οι.Ομ.Κω. όπως διαπιστώθηκε κατά τις
δυο τελευταίες συναντήσεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου αυτού καθ. Ουμράν Ινάν με τον καθ. Νίκο Ουζούνογλου
(Προέδρου της Οι.Ομ.Κω.) εξετάζονται δυνατές δράσεις που αφορούν:
-Την αποδοχή υπότροφων φοιτητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής στο αναφερόμενο Πανεπιστήμιο.
- Την συνεργασία σε θέματα Βυζαντινού Πολιτισμού με το Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών.
- Την παροχή θέσεων πρακτικής εργασίας στα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου τους θερινούς μήνες.
- Την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας με καινοτόμο χαρακτήρα.
Σχετικές ανακοινώσεις θα εκδοθούν σύντομα.

Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών 2015 - Ολοκληρώθηκαν οι Διαδικασίες
Συνεχίζει την παράδοση της υποστήριξης της νέας γενιάς και φέτος το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
Συμπληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των φετινών μαθητριών και μαθητών που θα τους χορηγηθεί βοήθημα
για την προετοιμασία τους στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδος, οι
οποίοι κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη. Φέτος προσήλθαν 46 μαθητές από όλη
την Ελληνική επικράτεια. Σε όλους τους μαθητές χορηγήθηκε η δωρεάν πρόσβαση στο
διαδικτυακό φροντιστήριο του Κέντρου Επιμόρφωσης ΑΡΝΟΣ που ευγενικά συνδράμει
τις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. όλα τα τελευταία χρόνια. Ο αριθμός των μαθητών που
θα υποστηριχθούν φέτος είναι 17. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα που ξεκίνησε το
2008 με υποστήριξη των μαθητών της Ομογένειας, κατόπιν της κατάργησης των φροντιστηρίων στην Τουρκία, μεταφέρθηκε από το 2012 στην Ελλάδα για υποστήριξη της
μαθητιώσας νεολαίας με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή. Έχει σημασία να τονιστεί
ότι η Οι.Ομ.Κω. διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τους πρώην υποτρόφους του για την υλοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων με προτεραιότητα εθελοντικές δράσεις που χρειάζεται η Οι.Ομ.Κω.

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος»
Επεκτείνονται οι Δράσεις
Οι δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με τα μέλη Σωματεία της συνεχίζονται
επεκτεινόμενες ως προς τον αριθμό των υποστηριζόμενων αλλά και σε νέες δράσεις. Μη
διαφαινομένης στον ορίζοντα αλλαγής του τοπίου των σοβαρότατων προβλημάτων που
έχουν ανακύψει με την παρατεταμένη κρίση η Οι.Ομ.Κω, συνεχίζει τις προσπάθειες της μαζί
με τα μέλη σωματεία που συνεργάζεται. Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών έχει δημιουργηθεί υποδομή αποθήκευσης σε ψυγεία/καταψύκτες τροφίμων που προέρχονται από δωρητές όπως το Πρόγραμμα «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και «Η Τράπεζα Τροφίμων». Τα ψυκτικά μέσα έχουν
δωρηθεί από χορηγούς που θα ανακοινωθούν από την Οι.Ομ.Κω, αφού ληφθεί η σύμφωνη
γνώμη τους. Η υποδομή εγκαταστάθηκε σε ειδικό χώρο στον κήπο του Καστριτσείου Μουσείου. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί δίκτυο διανομής των τροφίμων σε αναξιοπαθούντες με
την ανταπόκριση που έδειξαν τα μέλη σωματεία. Τέλος
το Ίδρυμα ΤΙΜΑ έχει προσκαλέσει την Οι.Ομ.Κω. για την υποβολή πρότασης
www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr. που αποσκοπεί στην υποστήριξη του Προγράμματος της Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υλοποιεί.
Πανεπιστήμιο του Koç Κωνσταντινούπολης
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ιστορία και Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαίας και Βυζαντινής Τέχνης
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Koç Κωνσταντινούπολης ενημέρωσε την Οι.Ομ.Κω. για την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών – Διδακτορικών Σπουδών στο ανωτέρω αντικείμενο το οποίο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος. Οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών-τμημάτων θεωρητικών σπουδών με παρεμφερή αντικείμενα παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Προγράμματος για να πληροφορηθούν για τα περαιτέρω: http://gsssh.ku.edu.tr/arha/phd#Program Description
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΌΤΙ Η ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ.
Ζητήστε το Δελτίο Απογραφής στέλνοντας μήνυμα στο : nnap@otenet.gr
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΘΕΛΟΝΤΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ—ΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Δείτε τις τελευταίες Δημοσιεύσεις της Οι.Ομ.Κω,
www.conpolis.eu

