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Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν
συντομία:

Εκδηλώσεις

 Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή
ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά
τον 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

Υπόμνημα

www.conpolis.eu
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Ανακοινώσεις, σ.4.
Έκδοση Υπουργικής Απόφασης
για την Αποκατάσταση των Βοηθημάτων του ΟΓΑ.,σ.5.
Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών
Ζαππείου Σχολής, σ.6.
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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων της 61ης Επετείου Σεπτεμβριανών
Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά (6-10 Σεπτεμβρίου 2016)
Φίλωνος 29, Πειραιάς 185 35
Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου, ώρα 20.00:
Προβολή της Ταινίας «Η Φρικτή Νύκτα» του Γιώργου Μουτεβελλή
——————————————
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016
Εγκαίνια και Χαιρετισμοί 19.00-19.30
Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας (19.30-21.00) :
«Η Σκιά των Σεπτεμβριανών στα 60 χρόνια που ακολούθησαν στην Τουρκία»
Ομιλητές: Χ. Παπασωτηρίου, Α. Συρίγος, Αλ. Αλεξανδρής, Ν.Ουζούνογλου, Συντονιστής: Πάνος Χαρίτος
—————————————
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016
Σε συνεργασία με την ΟΠΣΕ και το Δίκτυο Mikrasiatis.gr Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας :
«Ο αντίκτυπος των Σεπτεμβριανών στον Προσφυγικό Κόσμο στην Ελλάδα».
—————————————Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016
Προβολή της ταινίας «Η Απώλεια της Πατρίδος» του Aydın Kapancık, 20.30-21.30
——————————————
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016
Ημερίδα με θέμα:
«Η Νομική Κατοχύρωση των Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων»
με ομιλητές:
Καθηγήτρια Petra Roter
Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Σύμβαση Πλαίσιο της Προστασίας των
Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης
και
κύριο Loránt VINCZE
Πρόεδρο των Ηνωμένων Εθνοτήτων της Ευρώπης (FUEN)
Όλες τις ημέρες 6-10 Σεπτεμβρίου 2016 η Έκθεση θα είναι ανοικτή στο κοινό τις ώρες
10.30-14.00 και 18.00-21.00

Χορηγοί Επικοινωνίας:
ΕΡΤ—Κανάλι 1— Mikrasiatis.gr
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Οι Σύνδεσμοι των Αποφοίτων των Ελληνικών Σχολείων της Κωνσταντινούπολης που εδρεύουν στην Αθήνα : Σύνδεσμος
Μεγαλοσχολιτών, Σύλλογος Αποφοίτων Ζαππείου Σχολής, Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Αποφοίτων Ζωγραφείου Σχολής,
Σύνδεσμος Αποφοίτων Κεντρικού Παραθεναγωγείου και Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου
Έχοντας παρακολουθήσει τις συζητήσεις και ανακοινώσεις για το θέμα των «Διοικητικών Αλλαγών» στα Ομογενειακά Σχολεία
της Κωνσταντινούπολης και την λεπτομερή ενημέρωση που είχαμε από το Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών, θεωρούμε υποχρέωση και ευθύνη μας να υποβάλλουμε από κοινού τις απόψεις μας, επί του
συγκεκριμένου θέματος αλλά και για τα γενικότερα ζητήματα της Ομογενειακής Παιδείας. Ως μέλη της Οικουμενικής
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, παρακολουθούμε τα τελευταία δέκα χρόνια εκ του σύνεγγυς και συμβάλλουμε στις
υποστηρικτικές προσπάθειες της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας, τις οποίες θεωρούμε επιτυχημένες και
ουσιαστικές.
Πιστεύουμε ότι ο ρόλος του Σχολείου είναι πρωτίστως εκπαιδευτικός και στην περίπτωση της Κωνσταντινούπολης εξαιρετικά
σημαντικός, αφού αποτελεί κύριο μηχανισμό συνέχισης της παρουσίας της Ρωμιοσύνης στην Πόλη και της αναζωογόνησης της.
Πάνω από όλα όμως τα σχολεία μας πρέπει να συνεχίσουν την παράδοσή τους ως μοχλοί που μπορούν να εμφυσήσουν τη
Ρωμαίικη συνείδηση στις μαθήτριες και στους μαθητές.
ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1) Η προτεινόμενη λύση για την Ομογενειακή παιδεία κάθε σχολείο μια βαθμίδα δεν θεραπεύει τα υφιστάμενα προβλήματα
στην Κων/πολη, αλλά αποτελεί διοικητική αλλαγή η οποία συνίσταται στη συγχώνευση της εκπαίδευσης. Η αναγκαστική αυτή
συγχώνευση προκαλεί τεχνικής φύσεως προβλήματα, δεν επιλύει τα ουσιαστικά θέματα της εκπαίδευσης και δεν δύναται να
διασφαλίσει από μόνη της τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης παιδείας. Η μαθησιακή αποτελεσματικότητα εξαρτάται
από την ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας και πρέπει να στρέψουμε όλοι το ενδιαφέρον μας προς αυτή την κατεύθυνση.
2) Αναφορικά με την ελληνομάθεια: τούτο αποτελεί πρόβλημα που επισημαίνεται και στην Ελλάδα, με τον συνεχώς
αυξανόμενο αριθμό των μη ελληνόφωνων μαθητών. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα στα σχολεία της Πόλης έχει αφετηρία τη
διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Πόλης ως ξένης Γλώσσας και τη συρρίκνωση
των ωρών διδασκαλίας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα επιδεινώθηκε με την ύπαρξη μη ελληνόφωνων μαθητών κατά τις
τελευταίες δεκαετίες. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει παράλληλη ενισχυτική και εντατική διδασκαλία της Ελληνικής
Γλώσσας για όλους τους μη ελληνόφωνους μαθητές, προσπάθεια που υλοποιείται εν μέρει στην Πόλη αλλά πρέπει να
ενισχυθεί. Σε όλες τις βαθμίδες η εγγραφή μαθητών πρέπει να γίνεται εφόσον γνωρίζουν επαρκώς της ελληνική γλώσσα. Για
τον ίδιο σκοπό θα πρέπει για όλες τις βαθμίδες να οργανωθούν προκαταρκτικές και ενισχυτικές τάξεις για την εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας με επίσημο τρόπο. Πάνω απ’ όλα όμως η επιτυχία στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας πρέπει να καταστεί
προϋπόθεση για προβιβασμό, αφού το Υπ. Παιδείας της Τουρκίας δέχεται να τροποποιηθούν οι σχολικοί κανονισμοί για τον
σκοπό αυτό. Η λειτουργία του παιδικού σταθμού τα τελευταία 5 χρόνια με τη μέριμνα της Κοινότητας Σταυροδρομίου και την
υποστήριξη των ΣΥΡΚΙ και της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ έχει δείξει ότι με συστηματικές προσπάθειες μπορούν να βελτιωθούν πολλά, όπως η
διαπιστωμένη αύξηση του αριθμού μαθητών στο Δημοτικό της Ζαππείου Σχολής με καλή γνώση της ελληνικής.
3) Για τη βελτίωση της ελληνομάθειας απαιτούνται : θέληση για εργασία και συνεργασία, οικονομικοί πόροι και συστηματική
αξιολόγηση με κριτήρια (α)την επάρκεια γνώσεων, (β) το χρόνο απασχόλησης, (γ) το ομαδικό πνεύμα και (δ) την καταγραφή απόδοση αποτελεσμάτων .
4) Από τους συναρμόδιους φορείς στην Πόλη θα πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση της διδακτικής ύλης, να εντοπισθούν οι
μαθησιακές δυσκολίες, να επισημανθούν τα όποια προβλήματα και να προσαρμοστεί το πρόγραμμα στις νέες ανάγκες που
προκύπτουν.
5) Η επιμόρφωση των διδασκόντων συνιστά ένα από τα σημαντικότερα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα πρέπει να
γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονα προγράμματα διδακτικής σε όλους τους τομείς και κυρίως δε της
ελληνικής γλώσσας, ανάλογα με τη βαθμίδα που υπηρετούν.
6) Το θέμα της έλλειψης άμιλλας μεταξύ των μαθητών (εξ αιτίας του μικρού αριθμού), όπως αναφέρεται στην Έκθεση δεν
αποτελεί ζωτικό πρόβλημα. Κατά την άποψή μας οι πολυάριθμες τάξεις στην Ελλάδα δεν ευνοούν την ευγενή άμιλλα μεταξύ
των μαθητών, αντιθέτως καθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία δυσκολότερη και πιο πολύπλοκη για τους εκπαιδευτικούς
λόγω της διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας των μαθητών. Άλλωστε η άμιλλα εξασφαλίζεται με την κατάλληλη
στοχοθέτηση, την ορθή αξιολόγηση και επιβράβευση των αποτελεσμάτων βάση των επιτευχθέντων στόχων.

7) Το θέμα αξιολόγησης των μαθητών και περισσότερο των εκπαιδευτικών χρήζει μελέτης των ιδιαίτερων συνθηκών της
Ομογενειακής εκπαίδευσης και πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι ισχύοντες παράγοντες και οι
δυναμικές που αναπτύσσονται. Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων μας να κατανοήσουν την ανάγκη της αξιολόγησης του
έργου τους, να είναι ανοικτοί στις βελτιώσεις που είναι αναγκαίες και να προβούν οι ίδιοι σε αυτές. Δεν υπάρχει περιθώριο
εφησυχασμού οποιασδήποτε μορφής στην περίπτωση της Ομογενειακής Παιδείας της Πόλης.
8) Να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και να εμπλουτιστούν τα προγράμματα με μαθήματα που
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και πραγματικότητες.
9) Το αναφερόμενο «χαμηλό» ποσοστό επιτυχίας των μαθητών μας στα ΑΕΙ δεν είναι καθόλου αμελητέο αν λάβουμε υπόψη το
σύνολο των αποφοίτων κάθε έτος και τις συνθήκες που επικρατούν στις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τουρκία.
10) Αναφέρεται ότι: στο κοντινό μέλλον θα περιοριστεί ο αριθμός των διορισμών στους απολύτως αναγκαίους και
εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς. Το ερώτημα είναι: Ποιος θα καλύψει τα κενά που θα προκύψουν από τους εκπαιδευτικούς
που θα συνταξιοδοτηθούν;
11) Αυτό που επιβάλλεται να γίνει, όχι μόνο στα Σχολεία της Πόλης αλλά και της Ελλάδας, είναι η επιλογή της σωστής και
απαραίτητης διδακτέας ύλης σε όλα τα γνωστικά επίπεδα, η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η εφαρμογή μεθόδων
διδασκαλίας που θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, η χρήση βοηθητικών μέσων που μας προσφέρει η τεχνολογία, η
μελέτη και εφαρμογή πειραμάτων, η έρευνα και κάθε τι που θα βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αποκτήσουν
συγκριτικό κριτήριο και να μάθουν να σκέπτονται. Στον τομέα αυτό είναι χρήσιμη και θα βοηθήσει προς τη συγκεκριμένη
κατεύθυνση η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών.
12) Ειδικά για τα Σχολεία μας στην Πόλη, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ιδιαιτερότητα της Ομογένειας, οι σύγχρονες
ανάγκες, η πολυπολιτισμικότητα του μαθητικού δυναμικού, το υπάρχον καθεστώς, οι ηθικές αρχές μας, η οφειλή μας προς τους
ευεργέτες του Γένους, το καθήκον μας απέναντι στην Ιστορία και άλλα πολλά, πριν αποφασισθεί ο τρόπος δράσης για την
πολυπόθητη αναβάθμιση της παρεχόμενης Παιδείας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι βελτίωσης της εκπαίδευσης των παιδιών
και των νέων μας και είναι σίγουρο ότι πολλοί αξιόλογοι εκπαιδευτικοί θα καταθέσουν σοβαρές προτάσεις. Δεν πρέπει πάντως
να παραβλέψουμε και τη γνώμη των μαθητών για το ‘ιδανικό σχολείο’.
13) Τέλος αναφέρεται ότι οι Ομογενειακοί εκπαιδευτικοί φορείς καλούνται σήμερα να επιδείξουν θάρρος, να προχωρήσουν
σε καινοτομίες, και με δικές τους πρωτοβουλίες να αρχίσουν να επιλύονται τα προβλήματα της Ομογενειακής εκπαίδευσης.
Τα προβλήματα δεν επιλύονται με βιαστικές διοικητικές αποφάσεις στις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη η ιδιαιτερότητα και η
ποικιλομορφία της εκπαίδευσης στην Πόλη παρά μόνο οι αριθμητικοί υπολογισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών. Συνεπώς θα
πρέπει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς στην Κωνσταντινούπολη να εξετάσουν διεξοδικά το θέμα και να διατυπώσουν
τεκμηριωμένες προτάσεις που θα είναι προϊόν μελέτης των προβλημάτων και όχι βιαστικών διοικητικών αποφάσεων.
14) Συμφωνούμε με τις προτάσεις της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ότι: (α) «μια βεβιασμένη αλλαγή στη διοικητική διάρθρωση των Σχολείων»
δεν θα αποφέρει την προσδοκώμενη αναβάθμιση και (β) την ανάγκη της άμεσης αποτύπωσης της κατάστασης από ειδικούς της
παιδαγωγικής επιστήμης πράγμα που θα επιτρέψει τη λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων.
15) Αναφορικά με τον εξορθολογισμό και την ενίσχυση της παιδείας στην Πόλη, με την πρόταση κάθε σχολείο μια βαθμίδα
είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω σημεία:
15.Α. Οι βαθμίδες εκπαίδευσης που προτείνεται να καταργηθούν είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα επαναλειτουργήσουν.
Συνεπώς αντί να θεραπεύσουμε το θέμα της παιδείας προσθέτουμε επιπλέον προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα.
15.Β. Οι μαθητές εξαναγκάζονται να αλλάξουν σχολεία τρεις φορές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, με αποτέλεσμα τη
διαρροή των μαθητών σε άλλα μη-Ομογενειακά σχολεία. Είναι σίγουρο ότι κανένας γονέας δεν θα στείλει τα παιδιά του σε ένα
σύστημα που θα αναγκάζει να αλλάζει κάθε 4 χρόνια σχολείο και που δεν δίνει την δυνατότητα της επιλογής.
15.Γ. Η ύπαρξη των τριών Ομογενειακών Σχολείων, παρά τα όποια προβλήματα, εκφράζει τις εκπαιδευτικές και πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες της παιδείας στην Πόλη, γεγονός που δεν λαμβάνεται δυστυχώς καθόλου υπόψη με την οριζόντια διοικητική
μεταρρύθμιση που προτείνεται.
16) Η συγχώνευση των τριών ομογενειακών Σχολείων που συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι σήμερα, παρά τις δύσκολες
συνθήκες, με την πρόταση κάθε σχολείο μια βαθμίδα θεωρούμε ότι συρρικνώνει την φυσιογνωμία της εκπαίδευσης στην Πόλη
και αποτελεί ‘’μέτρο επίπληξης‘’ για τον Ελληνισμό της Πόλης που προσπαθεί να κρατήσει άσβεστη τη φλόγα της παιδείας. Για
να θεραπεύσουμε τα προβλήματα της παιδείας στην Πόλη θα πρέπει να εξετάσουμε εις βάθος το ισχύον σύστημα και να
προτείνουμε τεκμηριωμένες προτάσεις αφού προηγουμένως λάβουμε υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται
και διδάσκουν εκεί. Επιπλέον, στις προτάσεις που αναφέρονται στην έκθεση δεν λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκπαιδευτική
πολιτική της Ομογένειας της Πόλης. Συνεπώς, θα πρέπει να διατηρήσουμε και να σώσουμε τα Σχολεία μας ως φορείς της
ιστορικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής κληρονομιάς του Ελληνισμού της Πόλης και όχι να τα συρρικνώσουμε.

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος»
Προς την τελική ευθεία η έναρξη της λειτουργίας του «Νέου Οίκου του Πολίτη»
Συνεχίζονται όλες οι δράσεις που αφορούν το Πρόγραμμα της Οι.Ομ.Κω. για την αντιμετώπιση των συνεπειών της μακρόχρονης κρίσης που πλήττει την χώρα μας από το 2009 και είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες σε εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες στην Ελλάδα. Ενώ σε όλη την διάρκεια του θέρους συνεχίζονται αδιάκοπα οι επιμέρους δράσεις του Προγράμματος,
όπως έχει αναφερθεί και στο προηγούμενο δελτίο μας, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του, το διώροφο κτίριο «Νέος Οίκος του Πολίτη» στην Νέα Φιλαδέλφεια, που θα μπορεί να παρέχει στέγη σε ανεξάρτητα δωμάτια σε 15 άτομα
περίπου. Τις επόμενες μέρες τελειώνουν οι εργασίες της ανακαίνισης και ελπίζεται ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει η λειτουργία
της υποδομής αυτής για να παρέχει την αναγκαία φιλοξενία στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Με την ενημέρωση που
έχει γίνει ήδη έχουν προσέλθει συμπολίτες μας να προσφέρουν εθελοντική εργασία κατά την λειτουργία του χώρου. Όμως
όπως έχουμε αναφέρει και στα προηγούμενα μας πολλές φορές, οι ανάγκες ολοένα αυξάνονται και χρειάζονται οπωσδήποτε
και άλλοι εθελοντές.
———————————————————————————

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΙΜΒΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (28/7/2016)
Καταδικάζουμε εντονότατα την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 κατά της συνταγματικής τάξης και της κυβέρνησης στην Τουρκία. Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την τραγική απώλεια των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους
κατά τη φρικτή αυτή επίθεση και υποβάλλουμε τα συλλυπητήριά μας στο λαό της Τουρκίας. Οι Κοινότητές μας έχουν πικρή πείρα των συνεπειών της εκτροπής από τη συνταγματική τάξη στο παρελθόν, οι οποίες οδήγησαν μέχρι και στον εκπατρισμό τους
από τις πατρογονικές τους εστίες. Ευχόμαστε η χώρα να ξεπεράσει το συντομότερο τη δύσκολη αυτή συγκυρία και να επανέλθει
στην ομαλότητα, προχωρώντας σύγχρονη και ευημερούσα προς το μέλλον με βάση τις αρχές του δικαίου, της δημοκρατίας και
της συνταγματικής ισότητας όλων των πολιτών.
www.conpolis.eu
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΜΒΡΙΩΝ & ΙΜΒΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
————————

30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
30 χρόνια συνεπούς, απρόσκοπτης και υποδειγματικής λειτουργίας.
30 χρόνια αγάπης, σεβασμού και τιμής στους περήφανους νέους της
τρίτης ηλικίας.
30 χρόνια φιλοξενίας, θαλπωρής και ανακούφισης σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.
Νοιώθουμε πολύ υπερήφανοι για το ίδρυμα μας και θέλουμε να μοιραστούμε την χαρά μας.
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 μμ
θα γιορτάσουμε το γεγονός με κάθε λαμπρότητα, με μια ανεπανάληπτη επετειακή «ΒΡΑΔΙΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ»
στον δροσερό, ολάνθιστο και φιλόξενο κήπο μας, με εκλεκτό φαγητό, απολαυστική μουσική, ξέφρενο χορό και
καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνοδεία ορχήστρας και πλούσια δώρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εργαζόμενοι και οι αγαπημένοι ένοικοι του Γηροκομείου, σας περιμένουμε να
διασκεδάσουμε και να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά όλοι μαζί σαν μια μεγάλη παρέα.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ:
Από Φλοίσβο Π. Φάληρου, ώρα 19:30
(Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε στο 2109820901, 22910 37819 κα Βακοντίου Ελένη)
Και στο βαθύ ακόμη γήρας των θα προκόπτουν εις
αρετήν και καλά έργα...
Ψαλμός 91:15

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον Καθορισμό των Δικαιολογητικών και λοιπών Αναγκαίων
Λεπτομερειών για την Καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων
Έναρξη της Υποβολής Αιτήσεων από την 22/8/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Αποκαθίσταται επιτελούς μια αδικία που είχε επιτελεστεί κατά των Ελλήνων Νέο-Προσφύγων (Ποντίων εκ της της π.ΕΣΣΔ, Β. Ηπειρωτών και Κωνσταντινουπολιτών) από τον Νοέμβριο του 2012 με την διακοπή σε πολλούς βοηθημάτων που ελάμβαναν από τον
ΟΓΑ. Στις 3/8/2014 εκδόθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ10034/24237/655 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2401) σύμφωνα
με την οποία καθορίζονται τα σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στα αρμόδια γραφεία του ΟΓΑ. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από την δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Επίσης απαιτούνται τα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση στο ειδικό
έντυπο του ΟΓΑ η οποία υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας, εκτυπώνεται, υπογράφεται
και αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 2) Ταυτότητα - οικογενειακή
κατάσταση. 2.1 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του
αιτούντα και του/της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων, 2.2 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι αλλοδαποί,
που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση, 2.3 Διαζευκτήριο ή διαζύγιο σε περίπτωση πολιτικού γάμου, 3) Ασφάλιση, συνταξιοδότηση, λήψη προνοιακών παροχών.3.1 Η ασφάλιση, η συνταξιοδότηση σε φορέα (ελληνικό ή ξένο) κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή η λήψη προνοιακής παροχής από την Ελλάδα, αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα. Για όσους είναι ασφαλισμένοι. Όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού, απαιτείται η υποβολή πρόσφατης βεβαίωσης, του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής τους, καθώς και αν δικαιούνται ή λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα αυτή.
Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αλλοδαπούς φορείς, πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες.
Για όσους λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα. Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης παροχών πρόνοιας,
του οικείου Δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος των επιδομάτων, το μηνιαίο ποσό και η χρονική διάρκεια χορήγησης. 4) Απόδειξη χρόνου διαμονής στην Ελλάδα. Για τον έλεγχο της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα υποβάλλονται, αναλόγως, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα: 4.1. Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής, για τη μόνιμη κατοικία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 279 του Ν.
3463/2006 (Α΄ 114), το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2647/1998 (Α΄ 237), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν.
3242/2004 (Α΄ 102), όπως ισχύουν σήμερα. 4.2. Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα ή των εντύπων Ε9. 4.3. Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του/των διαβατηρίου/ων, της Ελλάδας ή της
αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για πολίτες και άλλων χωρών. 4.4. Πιστοποιητικό μετοικεσίας. 4.5. Βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει αναλυτικά ο χρόνος ασφάλισής του. 4.6. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας. 4.7. Μισθωτήριο
συμβόλαιο, με μισθωτή το δικαιούχο ή τον/τη σύζυγό του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σε περίπτωση που φιλοξενείται
από συγγενείς α' ή β' βαθμού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος, που να το αποδεικνύει.
4.8. Βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταβολή του εφ' άπαξ επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας. 4.9. Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία καταβολής παροχών πρόνοιας, του οικείου Δήμου, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα επιδότησης κατά το οποίο ο αιτών τυχόν ελάμβανε ή λαμβάνει επίδομα στεγαστικής συνδρομής. 4.10. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης κλπ).
4.11. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη διαμονή και εγκατάσταση στην Ελλάδα. 5) Υπεύθυνες δηλώσεις. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι, σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης
ή του επιδόματος που λαμβάνουν ή που θα τους χορηγηθεί από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, θα το δηλώσουν άμεσα στον ΟΓΑ. Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνουν ή
που θα τους χορηγηθεί οι επιδοματούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες απόνάλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή
του εξωτερικού, οι βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που θα αναφέρουν τη μεταβολή αυτή, αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες, θα πρέπει να κατατίθενται, στο αρμόδιο Τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας ή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΟΓΑ. 6. Καταθετικός λογαριασμός. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου κατθετικού λογαριασμού Τράπεζας
ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός «ΙΒΑΝ». 7. Οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό κρίνουν τα αρμόδια όργανα του ΟΓΑ ότι απαιτείται για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της παροχής. Η μη προσκόμιση δικαιολογητικών, με ευθύνη του αιτούντα, για χρόνο μεγαλύτερο του
εξαμήνου αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης χορήγησης του επιδόματος .

Πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Επίσκεψη Δύο Εκπαιδευτικών της
Ζαππείου Σχολής στην Αθήνα με μέριμνα της Οι.Ομ.Κω.
Κατόπιν αιτήματος της Εφορίας της Ζαππείου Σχολής ,για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα προσκλήθηκαν και
από την Οι.Ομ.Κω. και παρακολούθησαν κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων ο εκπαιδευτικός κ.Ιωάννης Γιρμί και η βοηθός εκπαιδευτικός τελειόφοιτος φοιτήτρια χημείας κα. Μελίνα Ταλισίρ στην Αθήνα την περίοδο 11-22/7/2016. Το αντικείμενο των σεμιναρίων αφορούσε την διδασκαλία μαθημάτων θετικών επιστημών (μαθηματικά, φυσική και χημεία) με σύγχρονα μέσα πληροφορικής. Τα Σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΑΡΝΟ, με τον οποίο η Οι.Ομ.Κω, τα τελευταία χρόνια έχει στενή συνεργασία όπως το ελεύθερα προσβάσιμο για όλους τους μαθητές δημοτικού εκπαιδευτικό λογισμικό
«Οικουμενικό Σχολείο Αθήνα». Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο συνεχές Πρόγραμμα ,πρώτης προτεραιότητας για την
Οι.Ομ.Κω,., της πολύπλευρης υποστήριξης της Ομογενειακής Παιδείας.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
- «Η Ενωση Κωνσταντινουπολιτών» με τα δύο μέλη σωματεία http://www.enokon.gr/
«Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών»
«Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας»
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών» http://www.cpolitan.gr/
- «Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος» https://syllogoskbe.wordpress.com/
- «Αδελφότης Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος "Ο Ταξιάρχης"» http://www.megarevma.gr/
- «Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών» http://www.megalisxoli.gr/
- «Σύλλογος Ζαππίδων» https://www.facebook.com/events/610745252286345/
- «Σύνδεσμος Κεντρικιάδων»
- «Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων»
- «Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως»
- «Αθλητικός Όμιλος Ταταύλα» http://www.tatavlasc.gr/
- «Αθλητικός Σύλλογος Πέρα» http://as-pera.gr/
- «Αθλητικό Βυζαντινό Κέντρο»
- Σύλλογος Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς» https://www.facebook.com/SyllogosPrigipianon/
- «Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης «Ο Αγιος Νικόλαος» http://www.halki-morf-sind.gr/
- «Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» http://www.cmkon.org/home.php?
action=homepage&category=/homepage&language=GR
- «Σύνδεσμος των εν Αθήναις Ζωγραφειωτών» http://sezografyon.gr/home/
- Εστία Κωνσταντινουπόλεως http://estiakon.gr/
- Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών
- Μορφωτικός Σύνδεσμος Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως «Το Έβδομο του Βυζαντίου» https://
www.facebook.com/makrochoricon/
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας»
- «Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Αυστραλίας» με 3 σωματεία στις περιοχές της Αυστραλίας
-«Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» www.agcos.ch, https://www.facebook.com/constantinoupolites.elvetia/
ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ
- «Επτάλοφος» Ιστορική Βιβλιοθήκη Μελέτης και Έρευνας
- Σύλλογος των Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής.
- Φίλων Βυζαντινών Τεχνών
- Πολιτισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης.
- Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Μικρασιατών Βορείου Αττικής η "Αγία Σοφία".
- Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής https://www.facebook.com/etmelan1/
- Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου.

