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τον κόσμο Κωνσταντινουπολιτών.
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Κωνσταντινουπόλεως
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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Σε πλήρη εξέλιξη τα προγράμματα της Οι.Ομ.Κω.
με τις Εθελοντικές Δράσεις
Αποστολές σε ιδρύματα της Πόλης
Σεμινάρια για τους Εθελοντές:
Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία - Ταχύρθυμη Εκμάθηση Τουρκικής - Συντήρηση Αγιογραφιών
Συμμετοχή σε προγράμματα ERASMUS της Οι.Ομ.Κω.

63η Επέτειος Σεπτεμβριανών
Οι Ολέθριες Συνέπειες της Εξουσιομανίας
Η Κατάκτηση και Διατήρηση της Εξουσίας στην Ημεδαπή και
οι Αυτόχθονες Ελληνικές Κοινότητες εκτός Επικράτειας
Ημερίδα
Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 18.30
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι
Συντονιστής: Άρης Πορτοσάλτε, Δημοσιογράφος
Ομιλητές:
Γιώργος Κοντογιώργης, Ομοτ. Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου
Ανδρέας Θεοφάνους, Καθ. Πανεπιστημίου Κύπρου
Αθηνά Κρεμμύδα, Γ.Γ. της Κίνησης για την Αναγέννηση της Β. Ηπείρου.
Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθ.ΕΜΠ-Πρόεδρος Οι.Ομ.Κω.

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος»
Η επιδείνωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αρχές του 2013 και η διακοπή μεγάλου αριθμού των επιδομάτων προς τους νέο-πρόσφυγες ομογενείς στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2013 οδήγησε το Δ.Σ. της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. να εξετάσει την δυνατότητα έναρξης ενός προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με τα μέλη σωματεία
του. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. αλλά και της Γ.Σ. τον Ιανουάριο
του 2014 το Πρόγραμμα άρχισε να έχει τον χαρακτήρα της συνεχούς υποστήριξης των εχόντων ανάγκη συμπολιτών μας. Η εξέλιξη του αριθμού των συμπολιτών μας που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα φαίνεται στην πλαϊνή γραφική.
Οι δράσεις του Προγράμματος περιλαμβάνουν:
-Παροχή μηνιαία διατακτικών σε 120 οικογένειες (110 Αθήνα &
10 Θεσσαλονίκη).
-Παροχή φαρμάκων (κάλυψη συμμετοχής ή πλήρως του φαρμάκου σε περίπτωση μη ασφαλισμένων) σε 60 άτομα μηνιαία.
-Διανομή τροφίμων (ξηρά τροφή και ψάρια) 400 χλγρ. που εξασφαλίζονται από διάφορες πηγές.
-Διανομή φαγητών που δεν έχουν καταναλωθεί σε εκδηλώσεις.
-Ιατρική περίθαλψη με εθελοντές ιατρούς για όσους συμπολίτες
δεν έχουν ΑΜΚΑ ή επείγουσες περιπτώσεις.
-Παροχή στέγης σε 12 συμπολίτες μας στον ΝΕΟ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ στην Νέα Φιλαδέλφεια (από το καλοκαίρι του
2016).
-Στενή συνεργασία με το Κοσμέτειο Ίδρυμα (1970) όπου φιλοξενούνται 55 συμπολίτες μας και παροχή υποστήριξης
από τις δράσεις της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
-Παροχή ρουχισμού κα ιματισμού.
-Εξασφάλιση βιοϊατρικού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής κατά μέσο όρο σε 10 άτομα ετήσια.
-Συνοδεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία συμπολιτών που αντιμετωπίζουν
θέματα.

Ο Νέος Οίκος του Πολίτη
βρίσκεται στην Ν. Φιλαδέλφεια στην συνοικία
Νέα Μάδυτο για την αντιμετώπιση των συμπολιτών που υφίστανται
εξώσεις το καλοκαίρι του
2016.

Το Ίδρυμα «Ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» δωρεά του Κίμωνα και Μαρίας Κοσμέτου
(1971)

Το Φορτηγάκι της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
δωρεά συμπολίτη μας που
κυκλοφορεί με ειδική άδεια.

Πόροι του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος»

Το κύριο μέσο υλοποίησης του προγράμματος είναι οι εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. που δεν υπερβαίνουν
τους 10 και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νέους εθελοντές με την συνεχή αύξηση των αναγκών. Οι πόροι
για το Πρόγραμμα προέρχονται από:
-Η Α.Π.Θ. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.
-Ιδρύματα – Σταύρου Νιάρχου (από το 2015) - ΤΙΜΑ (2015 για 2.5 χρόνια) - Limmat (2016 και 2018).
-Οι Κοινότητες Μεγάλου Ρεύματος και Σταυροδρομίου Κωνσταντινούπολης.
-Σύλλογοι Κωνσταντινουπολιτών Αμερικής.
-Συμπολίτες μας και φίλοι της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
-Οργάνωση εκδηλώσεων
- Τα προγράμματα «Μπορούμε»,
- «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και ιδιωτικές εταιρείες.
Ετήσιες δαπάνες του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε χιλ. ευρώ

Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω. στο νέο Πρόγραμμα
GIVEMED
Το πρόγραμμα αφορά την συγκέντρωση μη χρησιμοποιημένων φαρμάκων από ιδιώτες
και φορείς, με αποτέλεσμα να πάνε σε αχρηστία ενώ θα μπορούσαν να τα παίρνουν
αυτοί που έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Η Οι.Ομ.Κω. στο πλαίσιο
του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει δημιουργήσει εδώ και 4 χρόνια
«Κοινωνικό Φαρμακείο» που συνεργάζεται με άλλα αντίστοιχα και επίσης αγοράζει
φάρμακα που δεν μπορούν να αγοράσουν οι συμπολίτες μας. Πρόσφατα ήλθε σε επικοινωνία με την Οι.Ομ.Κω. το αναφερόμενο πρόγραμμα και έχει αρχίσει μια γόνιμη
συνεργασία που περιέχει αφενός την παραλαβή φαρμάκων από το δίκτυο της GIVEMED όπως επίσης και την παράδοση φαρμάκων που περισσεύουν στην Οι.Ομ.Κω. Η
χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής που έχει αναπτυχθεί από εθελοντές της GIVEMED αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων που πάνε συνήθως στα σκουπίδια ενώ έχουν ανάγκη ασθενείς που δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
Την δράση του Κοινωνικού Φαρμακείου συντονίζει η εθελοντική ομάδα αποτελούμενη από τους εθελοντές της
Οι.Ομ.Κω. το ζεύγος Μάκη και Εύας Ματζαρίδη και τον συνταξιούχο φαρμακοποιό Ρωμύλο Τζενέτογλου.

Εκδηλώσεις 565η Επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης
Ημερίδα
«Τα 30 χρόνια μετά από την Άλωση»
Πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 2 Ιουνίου 2018, στην αίθουσα τελετών στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών. Επιστημονικός συντονιστής της Ημερίδας ήταν ο Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΕΙΕ Δημήτρης Γ.
Αποστολόπουλος ο οποίος στην εναρκτήρια του ομιλία ανέπτυξε το θέμα «Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
ως βασικός εκκλησιαστικός και πολιτικός θεσμός του μεταβυζαντινού Ελληνισμού». Η επιλογή του πορθητή σουλτάνου Μεχμέτ να αποκαταστήσει ένα βασικό θεσμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην
πορεία του Γένους στους αιώνες που ακολούθησαν. Ο Καθηγητής
του Ε.Κ.Π.Α. Παρασκευάς Κονόρτας, «Το Πατριαρχείο ιδωμένο από τις οθωμανικές πηγές» ανέλυσε τις σχέσεις του Οικουμενικού
Πατριαρχείου με το Οθωμανικό Κράτος που υπήρξε μια ιδιόρρυθμη σχέση με πολλές ταλαντεύσεις αλλά με καθοριστικής σημασίας
σχέση και για τις δύο πλευρές. Η Δρ. Γιούλη Ευαγγέλου στην εισήγηση της «Η τύχη των ορθόδοξων μοναστικών κέντρων μετά την
Άλωση» παρουσίασε την ερήμωση των μονών εντός της εντειχισμένης Πόλης, την διάσωση μικρού αριθμού μοναστηριών εντός
αυτής και την διάσωση της παράδοσης στα Πριγκηπόννησα. Ο
τελευταίος ομιλητής ο Δρ. Ηλίας Κολοβός στην ομιλία του με τίτλο : «Η κατάρα της Βασιλεύουσας και της Αγίας Σοφίας: τότε και
τώρα», αναφέρθηκε στην πολιτική δράση του Πορθητή μετά από την Άλωση κάνοντας παραλληλισμούς με σημερινές εξελίξεις στο σήμερα και τα συμβαίνοντα στην Τουρκία.
Την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 το πρωί παρουσία πολλών Κωνσταντινουπολιτών και εκπροσώπων των τοπικών αρχών πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο για τον Ήρωα Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους υπερασπιστές της Βασιλίδος των πόλεων στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ακολούθως
συνεχίστηκε η κατάθεση στεφάνων αρχίζοντας από την λάρνακα του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ που
βρίσκεται εντός του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών και συνεχίστηκε στον ανδριάντα του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πλατεία Μητροπόλεως και τέλος στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη. Στεφάνια κατέθεσαν ο
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, η Οι.Ομ.Κω., η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων και ο Σύλλογος
Κωνσταντινουπολιτών.

Συνάντηση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο
Τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. έγιναν δεκτά από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κατά την επίσκεψη Του στο Γηροκομείο της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως το απόγευμα της 8
Ιουνίου 2018. Η συνάντηση έγινε μετά από την επίσκεψη
της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Γηροκομείο
στην οποία παραβρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
Κατά την σύντομη συνάντηση τα μέλη του Δ.Σ. ανέπτυξαν
τις τρέχουσες δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω. και τις προγραμματιζόμενες δράσεις όπως αυτή της Έκθεσης που θα
γίνει στην Άγκυρα τον επόμενο Νοέμβριο με θέμα :
«Παραδείγματα των Συμβολών προς το Κοινό των Ρωμιών
στην Οθωμανική και Ρεπουμπλικανική Περιόδους». Επίσης
ενημερώθηκε ο Παναγιώτατος για τις εθελοντικές δράσεις
της Οι.Ομ.Κω. και τις δραστηριότητες του Δ.Σ. της
Οι.Ομ.Κω. που αφορά την υποστήριξη προς νέους Κωνσταντινουπολίτες που θα ήθελαν να παλιννοστήσουν στην
γενέτειρα των γονέων τους. Τέλος αναφέρθηκαν εν συντομία οι δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ψηφιοποίηση του Αρχείου Προσφυγικών περιουσιών που διεκπεραιώνουν οι εθελοντές της Οι.Ομ.Κω.

Πρόοδος στα Προγράμματα της Διάσωσης Ιστορικής Κληρονομιάς της Οι,Ομ.Κω.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται διάφορες δράσεις της Οι.Ομ.Κω. που αφορούν την διάσωση της ιστορικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και την Πόλη. Συγκεκριμένα σύντομα ενημερώνουμε για τις εξής προσπάθειες:
Α) Συντήρηση του Μαυσωλείου Χρηστάκη Ζωγράφου στο Α’ Κοιμοιτήριο Αθηνών: Κατόπιν χρονοβόρων διαδικασιών εγκρίθηκε από τον Δήμο Αθηναίων η δωρεάν εκπόνηση της σχετικής μελέτης από την Οι.Ομ.Κω. πράγμα
που έχει ήδη αρχίσει από καιρό. Με την επίσημη έγγραφη έκδοση της άδειας θα ολοκληρωθεί η Μελέτη σύντομα ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι εργασίες που αναμένεται να
περατωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Β) Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ενέκρινε την πρόταση της Οι.Ομ.Κω.
για την ανέγερση μνημείου για τους πεσόντες Κωνσταντινουπολίτες
στον αγώνα του Γένους κατά του Φασισμού και Ναζισμού αγωνιζόμενους στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Και τα δύο παραπάνω έργα συντονίζονται από τον συμπολίτη μας
κ.Νίκο Μιχαηλίδη ενώ τα σχετικά έξοδα καλύπτονται από χορηγίες.

Προσχέδιο Μνημείου πεσόντων
Κωνσταντινουπολιτών.

Γ) Μελέτη Αποκατάστασης του Σχολικού Κτιρίου της Κοινότητας Πριγκήπου: στα πλαίσια προγράμματος Erasmus ο νέος απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Α.Π. Θεσσαλονίκης Κωνσταντινοπολίτης Ανέστης Βουστάς εργάστηκε για την εκπόνηση προμελέτης της αποκατάστασης και
συντήρησης του Κτιρίου. Η σχετική μελέτη θα υποβληθεί προς την Α.Θ.Π τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο και την Εφορία της Κοινότητας της νήσου
Πριγκήπου.

Προσφορά της Οι.Ομ.Κω. προς τους Τωρινούς και Μελλοντικούς Εθελοντές της
Μετά από ενδελεχή προετοιμασία άρχισε η υλοποίηση των δράσεων επιμόρφωσης σε μορφή προσφοράς προς
τους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. Την περίοδο 9-11 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τριήμερης διάρκειας
κύκλος επιμόρφωσης σε θέματα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ—ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) που φιλοξένησε τα σεμινάρια στις
εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στην περιοχή Κάτω Πατησίων
Αθηνών. Παρακολούθησαν 20 νέοι συμπολίτες μας τα σεμινάρια.
Τις πρώτες δύο μέρες οι ειδικοί συνεργάτες κ.κ. Μάνος Πετράκης
και Πέτρος Ρούσης ανέπτυξαν θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων
και διαχείρισης προσωπικού. Την Τρίτη ημέρα αναπτύχθηκαν θέματα Κωνσταντινουπολίτικου ενδιαφέροντος με τις ομιλίες των: κ.
Π. Κουτσίκου, Προέδρου του Ελληνοτουρκιού Επιμελητρίου και κ.
Ν.Ουζούνογλου για τις δράσεις της Οι.Ομ.Κω. Τέλος η Δρ. Ροδούλα Μακρή παρουσίασε σε λεπτομέρεια τα Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος.
Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας επίκειται να γίνουν στην Κωνσταντινούπολη μετά από πρόσκληση του οργανισμού KOSGEB
(Προεδρία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τουρκίας) για 11 συμπολίτες μας.
Παράλληλα με τα σεμινάρια Επιχειρηματικότητας έχουν ξεκινήσει την 12/7/2018 τα μαθήματα ταχύρρυθμης μάθησης της τουρκικής γλώσσας για νέους εθελοντές. Τα μαθήματα που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της
ΕΕΔΕ και θα σταματήσουν τον Αύγουστο για να ξανά ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.
Τα ανωτέρω σεμινάρια υποστηρίζονται οργανωτικά από την Επιτροπή Παλινόστησης της Οι.Ομ.Κω. υπό τον συντονισμό του κ. Τ. Καθαρόπουλου.
Τέλος από τον Σεπτέμβριο 2018 θα ξεκινήσουν τα επιμορφωτικά μαθήματα Συντήρησης Αγιογραφιών με διδάσκοντα τον ειδικό επί του θέματος συμπολίτη μας κ. Δημητρίου Ραϊτσανόβσκη.

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια Επιχειρηματικότητας—Καινοτομίας
εθελοντές της Οι.Ομ,.Κω. μπροστά στο Κτίριο της ΕΕΔΕ

Ο Πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
κ. Π. Κουτσίκος.

Συνάντηση εκπροσώπων της Οι.Ομ.Κω. και σχολικών σωματείων με τον Υπ. Παιδείας καθ. Κώστα Γαβρόγλου
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 30/6/2018 με την συμμετοχή των Μιχ. Μαυρόπουλου (Αντιπροέδρου της
Οι.Ομ.Κω.), Αιμ. Θεμοπούλου (Πρόεδρου Συλλόγου Ζαππίδων) και Νικ. Κόλμαν (Προέδρου Ζωγραφειωτών). Από
πλευράς της Οι.Ομ.Κω. και των δύο σχολικών σωματείων εκφράσθηκε για ακόμη μια φορά η άποψη ότι πιθανή
εφαρμογή του διοικητικού μέτρου «σχολείο και βαθμίδα», χωρίς να προηγηθούν μεταρρυθμιστικά μέτρα θα έχει
αρνητικές συνέπειες στην Ομογενειακή Παιδεία. Ο κ. Υπουργός ζήτησε να παροτρυνθούν οι διευθυντές των σχολείων να καταγράψουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία τους, ώστε να συζητηθεί το όλο ζήτημα λαμβάνοντας και τις απόψεις αυτές. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στην από 12/7/2018 συζήτησε το θέμα και αποφάσισε την
συνέχιση των προσπαθειών ώστε οι αρμόδιοι να εξετάσουν τις προτάσεις της Οι.Ομ.Κω. στην κατεύθυνση υποστηρικτικών μέτρων για την Ομογενειακή Παιδεία.

