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Μηνιαία Ενημέρωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Συνάντηση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Προκόπη Παυλόπουλου
Τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. έγιναν δεκτά από την Αυτού Εξοχότητα τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Π.
Παυλόπουλο το μεσημέρι της 19 Μαϊου 2015. Κατά την υποδοχή των μελών του Δ.Σ. ο κ. Πρόεδρος εξέφρασε τις ευχαριστίες
της Πολιτείας για τον αγώνα που κάνουν και στηρίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ταυτόχρονα βοηθούν, ώστε να
παραμείνουν ζωντανές οι ιστορικές παρακαταθήκες μας στην Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον ο Εξοχότατος ανέφερε: «Θέλω να
σας ευχαριστήσω όλους σας για ό,τι κάνετε για την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, και κυρίως για την
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα που προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη» συμπληρώνοντας : «Οι λαοί παρακμάζουν όταν
ξεχνούν την ιστορία τους και εσείς είστε εδώ ακριβώς για να διατηρήσετε ζωντανή την ιστορία μας. Είναι πολύτιμο και να είστε
υπερήφανοι γι' αυτό που κάνετε».
Στην απάντηση του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. καθ. Νικόλαος
Ουζούνογλου ανέφερε : «Εμείς υπερασπιζόμαστε την ταυτότητά μας, τα
δικαιώματά μας ως άνθρωποι και στηριζόμαστε κυρίως στο διεθνές
δίκαιο,

το

οποίο

Κωνσταντινούπολη».
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Δημοκρατίας για τη βοήθειά του σε αυτόν τον αγώνα.
Στην σύσκεψη που ακολούθησε υπό την προεδρία του Προέδρου της
Δημοκρατίας και με την συμμετοχή του Πρέσβη κ. Γεωργίου Γεννηματά,
τα μέλη του Δ.Σ. ανέπτυξαν τις πρόσφατες εξελίξεις και τις προσπάθειες
της Οι.Ομ.Κω, που αφορούν την αποκατάσταση των δικαιωμάτων της
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η ανάγκη το Κράτος της Τουρκίας να
υποστηρίξει ενεργά την παλιννόστηση, με προτεραιότητα την νέα γενιά, όσων Κωνσταντινουπολιτών θέλουν να επιστρέψουν
στην πατρίδα των προγόνων τους. Επίσης τονίστηκε η μεγάλη ανησυχία του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στην νέα θεμελιώδη παραβίαση
της Συνθήκης της Λωζάννης όσον αφορά την απαγόρευση των εκλογών των Διοικήσεων των μη-Μουσουλμανικών Ευαγών
Ιδρυμάτων τους τελευταίους 30 μήνες. Ιδιαίτερα τονίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. ότι η κατάσταση αυτή
αποτελεί σοβαρό πισωγύρισμα και η Ελληνική Πολιτεία έχει ευθύνες και υποχρεώσεις ως κράτος που έχει υπογράψει την
Συνθήκη της Λωζάννης. Η αναφορά από τους ιθύνοντες της Κυβέρνησης της Τουρκίας ότι η απαγόρευση αυτή οφείλεται σε
συμφέροντα ορισμένων διοικούντων μειονοτικών ιδρυμάτων αυξάνει την ανησυχία αφού δείχνει ότι εισέτι ορισμένοι
θεωρούνται υπέρ άνω των νόμων που υπήρξε και το μείζον πρόβλημα της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. να κρατούν ενήμερη την Προεδρία της Δημοκρατίας για τα ζητήματα
και τις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω.

Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Μειονοτήτων της Ευρώπης στην Κομοτηνή
(16 Μαΐου 2015)
Έκδοση Ψηφίσματος μετά από Πρόταση της Οι.Ομ.Κω. για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των Μειονοτήτων
αλλά και την καταδίκη των Αλυτρωτικών Ενεργειών από Κράτη που εκμεταλλεύονται τις Μειονότητες
Η φετινή Γενική Συνέλευση της FUEN πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή το Σάββατο 16/5/2015 ενώ προηγήθηκε
το καθιερωμένο Συνέδριο το οποίο είναι ανοικτό στο κοινό στις 14 και 15 Μαΐου 2015. Ο εκπρόσωπος της
Οι.Ομ.Κω. Ν. Ουζούνογλου συμμετείχε στην Γ.Σ. κατά την οποία συζητήθηκαν τα επίκαιρα θέματα που αφορούν τις
μειονότητες της Ευρώπης και ακολούθως τέθηκαν υπόψη της Γ.Σ. τα προτεινόμενα ψηφίσματα από το Προεδρείο
και τα μέλη της FUEN. Η συζήτηση περί γενικότερων θεμάτων επικεντρώθηκε στο αίτημα να υιοθετήσει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα Ειδικά Μέτρα υπέρ των Μειονοτήτων που είχε απορριφθεί πέρσι ενώ η FUEN έχει
προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το πρώτο ψήφισμα που προτάθηκε από το Προεδρείο της
FUEN αφορούσε την ανάγκη επειγουσών ενεργειών από
τα Ευρωπαϊκά κράτη και ψηφίστηκε ομόφωνα. Στη
συνέχεια τέθηκε υπόψη της Γ.Σ. δεύτερη πρόταση του
Προεδρείου της FUEN που καλούσε την Κυβέρνηση της
Ελλάδος να διευρύνει τα δικαιώματα των μειονοτήτων
της. Η πρόταση πέρασε με μόνη αρνητική ψήφο αυτή του
εκπροσώπου της Οι.Ομ.Κω.
Στη συνέχεια συζητήθηκε το σχέδιο ψηφίσματος που είχε
προταθεί από τρείς φορείς της μειονότητας της Δυτικής
Θράκης και είχε καταδικαστικό περιεχόμενο για την
Κυβέρνηση της Ελλάδος. Στη συζήτηση του ψηφίσματος
για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια στην FUEN υπήρξε
διαφωνία πολλών αντιπροσώπων και η Γ.Σ. ψήφισε για την αλλαγή του περιεχομένου το κειμένου. Το μέλος του
Δ.Σ. της FUEN κ. Χ. Χαμπίπ ογλου (Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δυτικοθρακιωτών) ανέφερε ότι δήθεν
η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα διατηρεί το δικαίωμα αυτονομίας περί του οικογενειακού δικαίου (που όντως
προβλεπόταν από την Συνθήκη της Λωζάννης) και επομένως πρέπει οι Μουφτήδες να εκλέγονται και να μην
διορίζονται. Παρεμβαίνοντας ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. τόνισε ότι τα δικαιώματα αυτά αφαιρέθηκαν το 1925 με
απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας των μελών του Συμβουλίου της Ρωμαίικης Κοινότητας που
υποχρεωθήκε να παραιτηθεί από τα δικαιώματα της και να υπαχθεί στον νέο αστικό κώδικα που αυτούσιος
μεταφράσθηκε από τον Ελβετικό. Ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Μειονότητας της Πολωνίας κ. Bernard Gaida
ζήτησε εξηγήσεις από το Προεδρείο της FUEN για ποιο λόγο δεν ενημέρωσε για την ανακοίνωση του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδος που καλούσε να αναγνωρίσει η FUEN την ύπαρξη τριών συνιστωσών της
Μουσουλμανικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης και για ποιο λόγο υπάρχει απόκρυψη της Ανακοίνωσης αυτής.
Στην τελική ψηφοφορία το προταθέν ψήφισμα εγκρίθηκε οριακά αλλά με σημαντική τροποποίηση. Ο εκπρόσωπος
της Οι.Ομ.Κω. καταψήφισε την πρόταση.
Ακολούθως τέθηκε υπόψη της Γ.Σ. η πρόταση η οποία υπερψηφίσθηκε από όλα τα μέλη ενώ οι αντιπρόσωποι της
μειονότητας της Δ. Θράκης ψήφισαν λευκό. Στην εισήγηση του ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. τόνισε ότι σήμερα στα
Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη επανέρχεται το κλίμα αλυτρωτικών ενεργειών από ορισμένα κράτη , που ενώ
έχουν το χειρότερο παρελθόν στην καταπάτηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, προσπαθούν να
δημιουργήσουν εστίες αστάθειας «με το πρόσχημα ότι υπερασπίζονται δήθεν τα δικαιώματα συγγενών
μειονοτήτων σε άλλα γειτονικά κράτη». Το κείμενο του ψηφίσματος της Οι.Ομ.Κω. είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. www.conpolis.eu .

Οι Κωνσταντινουπολίτες τίμησαν την Επέτειο Μνήμης της Ηρωικής Αντίστασης των Ρωμιών υπό την
ηγεσία του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πριν από 562 Έτη
Όπως κάθε χρόνο και φέτος οι εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες τίμησαν την μνήμη της γενναίας αντίστασης των
υπερασπιστών της Βασιλίδας των πόλεων την άνοιξη του έτους 1453. Μετά από το ιερό μνημόσυνο στον Ιερό Ναό της
Υπεραγίας Θεοτόκου Καπνικαρέας που τελέστηκε στο τέλος της θείας λειτουργίας την Κυριακή 24 Μαΐου κατατέθηκαν
στεφάνια στον ανδριάντα του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πλατεία Μητροπόλεως και στο Μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος. Μετά από το τρισάγιο στη μνήμη των πεσόντων και αναιρεθέντων κατά την
Άλωση της Πόλης εκ μέρους του Δ.Σ. ο Πρόεδρος Νικ. Ουζούνογλου απηύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό: «Ο λόγος που
τιμούμε και μνημονεύουμε την ηρωική αντίσταση του Κων/νου Παλαιολόγου και των συμπολεμιστών του που
υπερασπίστηκαν την Βασιλίδα των Πόλεων την άνοιξη του 1453 είναι επειδή η στάση και πράξη τους αυτή έχει ύψιστο
συμβολικό χαρακτήρα. Οι υπό δουλεία Έλληνες τους αιώνες που ακολούθησαν διατηρούσαν τη μνήμη του ήρωα
Αυτοκράτορα τους κάτω από τη σκέπη της Ορθόδοξης Πίστης και Εκκλησίας τους. Η ψυχή τους σκιρτούσε και το κουράγιο
τους μεγάλωνε καθώς διηγούνται για τον τελευταίο χριστιανό αυτοκράτορα που στεκόταν στο ρήγμα, εγκαταλελειμμένος
από τους Δυτικούς υποτιθέμενους συμμάχους του αποκρούοντας τους
επιτιθέμενους. Μέχρις ότου οι ορδές τον κατέβαλαν και έπεσε ηρωικά,
με την Αυτοκρατορία ως σάβανο του. Χωρίς τον συμβολικό αυτό
χαρακτήρα της η Άλωση του 1453 θα αντιπροσώπευε στον ευρύ ρου της
Ιστορίας ένα μικρό γεγονός. Η Αυτοκρατορία ήταν καταδικασμένη αφού
όλες οι ιστορικές εξελίξεις στην Ανατολή και τη Δύση οδηγούσαν στο
γεγονός αυτό. Η αδυναμία να επαναληφθεί η ανάκαμψη της
Αυτοκρατορίας, μετά από το 1261 στην εποχή της δυναστείας των
Παλαιολόγων, σε αντίθεση με αυτό που είχε συμβεί πολλές φορές που
αναστήθηκε η Ρωμανία – Βυζάντιο όπως αυτό τον Ηράκλειο, Δυναστείες
Ισαύρων, Μακεδόνων, Κομνηνών αλλά ακόμα των Λασκάρεων της
Νίκαιας είχε καθορίσει το αναπόφευκτο του 1453. Οι εμφύλιες διαμάχες του 14ου αιώνα αλλά και η απομάκρυνση των
ηγεσιών από την Οικουμενική αντίληψη και η αντικατάσταση της από εκκλήσεις βοήθειας προς την Δύση είχαν καθορίσει το
αποτέλεσμα. Ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος η μνήμη του πνεύματος της παλλαϊκής αντίστασης της Ρωμιοσύνης έχει
διαχρονικά εξαιρετική αξία αφού είναι η ανάσταση αυτού που αντιπροσώπευε η Αυτοκρατορία, που για χίλια και εκατό
χρόνια στεκόταν με την πρωτεύουσα της στον Βόσπορο, όπου το πνεύμα αποτελούσε αντικείμενο
θαυμασμού και η μάθηση και τα γράμματα του Ελληνο-Ρωμαϊκού πολιτισμού ήταν αντικείμενο
www.conpolis.eu
μελέτης, δημιουργίας. Η παράδοση αυτή της οποίας φορέας είναι και
Email Επικοινωνίας:
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ήταν πάντοτε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, συνεχίστηκε ακόμα και στις
πλέον δύσκολες συνθήκες δουλείας και σώθηκε το Γένος. Αυτός είναι ο
κυριότερος λόγος της σημερινής παρουσίας μας εδώ. Αιωνία τους η μνήμη».
Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Παλαιό Φάληρο στο
ξενοδοχείο Κοράλ και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες μετέβησαν εν πομπή στον Ανδριάντα του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου όπου εψάλη τρισάγιο και κατατέθηκαν στεφάνια.
Αρχικά στην Ημερίδα παρουσιάστηκε εργασία από την κα. Βασιλική Ράλλη-Ξύδα, Προέδρου του
Συλλόγου Πριγκηπιανών, και τις συνεργάτιδες της με θέμα την αντίσταση της φρουράς της νήσου
Πριγκήπου κατά τις μέρες της πολιορκίας του 1453.
Στη
συνέχεια
πραγματοποιήθηκε
συζήτηση
στρογγυλής τράπεζας με την συμμετοχή του καθ. Χαρ. Παπασωτηρίου και Δρ.
Ευαγγ. Βενέτη με θέμα την «Κεντρική Στρατηγική του Βυζαντίου». Οι
εισηγήσεις της Ημερίδας θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της
Οι.Ομ.Κω. Κύριο συμπέρασμα των εισηγήσεων είναι ότι η Ανατολική Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία διατήρησε όλα τα χαρακτηριστικά μιας συντεταγμένης
πολιτείας– ακόμα και μέχρι τις τελευταίες ώρες πριν την Άλωση του 1453
όπως επίσης υπήρξε πάντα σε αλληλεπίδραση ακόμα και με τους λαούς που
ήταν κατά καιρούς σε ανοικτό πόλεμο.

Με νέες δράσεις επεκτείνεται το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» της
Οι.Ομ.Κω. — Έκκληση να προσέλθουν περισσότεροι εθελοντές
Κατά την διάρκεια του παρελθόντα μήνα Μαΐου οι δραστηριότητες του Προγράμματος έχουν επεκταθεί με την δημιουργία
της κατάλληλης υποδομής φύλαξης και διανομής τροφίμων από την ομάδα των εθελοντών. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται με
τις υπόλοιπες ενέργειες του Προγράμματος που είναι η οικονομική υποστήριξη, μέριμνα και συμπαράσταση προς τους
αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Σχετικά με την διανομή της περιόδου του περασμένου μήνα διανεμήθηκαν 250 μερίδες
φαγητού σε 80 συμπολίτες μας, 150 ψάρια και πρόσφατα 120 δέματα. Παράλληλα οι
δράσεις που υλοποιήθηκαν είναι : η διανομή βοηθημάτων σε 30 οικογένειες, κάλυψη
ιατρικών εξετάσεων σε 5 συμπολίτες μας και η έκδοση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης σε 5 συμπολίτες μας που είναι ανασφάλιστοι.
Μετά από έγκριση πρότασης της Οι.Ομ.Κω. από το Δ.Σ. του Ιδρύματος ΤΙΜΑ, στις 20/5/2015
υπογράφηκε σύμβαση για την ενίσχυση του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της
Οι.Ομ.Κω. Κύρια δράση του προγράμματος είναι η παροχή διατακτικών αγοράς τροφίμων
από γνωστή αλυσίδα πολυκαταστήματος σε 50 οικογένειες που έχουν μέλη άτομα τρίτης
ηλικίας. Πρόσφατα έγιναν οι αναγκαίες συνεννοήσεις ώστε οι δράσεις του Προγράμματος να επεκταθούν και στην
Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το μέλος σωματείο της Οι.Ομ.Κω. Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου
Ελλάδος.
Σημειώνεται επίσης ότι λειτουργεί κάθε πρώτη και τρίτη Δευτέρα (10.00-13.00) κάθε μήνα με μέριμνα της Οι.Ομ.Κω.
Κοινωνικό Κατάστημα για είδη ρουχισμού-ιματισμού και οικιακού εξοπλισμού στην διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 32 στη
Κυψέλη.
Τέλος αναμένεται η έναρξη συνεργασίας με την αλυσίδας πολυκαταστημάτων Α.Β. Βασιλόπουλος κατόπιν πρωτοβουλίας του
Ιδρύματος ΜΠΟΡΟΥΜΕ με το οποίο η Οι.Ομ.Κω. έχει αναπτύξει μια άριστη συνεργασία. Η βασική αρχή της δράσης αυτής
είναι η καθημερινή παράδοση τροφίμων και φαγητού σε πολλαπλά σημεία της Ελλάδος όπου πρέπει να δημιουργηθεί τοπικό
δίκτυο διανομής των αγαθών. Σύντομα θα υπάρξει συντονισμός μεταξύ των μελών σωματείων που ήδη έχουν στενή
συνεργασία με την Επιτροπή συντονισμού κοινωνικής αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ
ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ : nnap@otenet.gr ή ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210 772 2292 (11.00-13.00 καθημερινά).
Συνέχιση Αποστολής Εθελοντριών στο Παιδικό Σταθμό
Η υποστήριξη που παρέχει η Οι.Ομ.Κω. προς τον παιδικό σταθμό της Κοινότητας Σταυροδρομίου συνεχίστηκε πρόσφατα με
την αποστολή δύο εθελοντριών, της Ελένης Σκούπα και της Αλεξάνδρας Μοροσίδου. Τον προηγούμενο Νοέμβριο είχε πραγματοποιηθεί ανάλογη δράση πράγμα που βοήθησε στην γνωριμία του χώρου και των αναγκών των παιδιών. Επίσης βοήθησε πολύ στην πιο άμεση προσαρμογή και την αποτελεσματική διοργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Έτσι οι δύο
εθελόντριες επικεντρώθηκαν σε δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη μουσική
και την εκμάθηση της γλώσσας. Οι μουσικές δραστηριότητες για αυτές τις ηλικίες
και οτιδήποτε έχει να κάνει με κίνηση (χορός-κινήσεις μίμησης) είναι πολύ ωφέλιμες, όπως μας είχαν συμβουλέψει η νηπιαγωγός του Σταθμού κα. Αγάπη. Τα
παιδιά ανταποκρίθηκαν με επιτυχία. Πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια, αφηγήσεις
και αναπαραστάσεις παραμυθιών, χειροτεχνίες ατομικές κι ομαδικές καθώς και
εκμάθηση τραγουδιών με τη συνοδεία κανονακίου. Τα παιδιά αποδέχθηκαν τις
εθελόντριες μας αμέσως και συνεργάστηκαν άψογα μαζί τους. Η κα. Αγάπη Παπαδοπούλου όταν εωτήθηκε την πρώτη ημέρα, αν ήταν ικανοποιημένη με τις
δραστηριότητες των εθελοντριών, απάντησε: «Βλέπετε την ανταπόκριση και την
άψογη συνεργασία και συμμετοχή στο πρόγραμμα που έχετε από τα παιδιά, τι
να σας πω…». Ιδιαίτερη συγκινητικό, ήταν για την εθελόντρια Ελένη Σκούπα
όταν ένα κοριτσάκι 3,5 χρονών γύρισε και της είπε παρόλο το μικρό της ηλικίας της και με τα λίγα ελληνικά που γνώριζε:
«κυρία Ελένη έρθει πριν εδώ!», καθώς θυμόταν την προηγούμενη αποστολή. Και οι πέντε εκπαιδευτικοί που δουλεύουν στο
εργαστήρι υποδέχθηκαν τις εθελόντριες της Οι.Ομ.Κω. ξανά με χαρά και αγάπη. Φεύγοντας τις είπαν ότι μας ξαναπεριμένουν, γιατί αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη πρόοδος από τον περασμένο
Νοέμβρη, που παρατηρήσαμε στην ελληνομάθεια των παιδιών και στην κοινωνικοποίησή τους, γεγονός που οφείλεται στο
συνεχές ακούραστο έργο των εκπαιδευτικών του Παιδικού Σταθμού.

Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω.στο Συνέδριο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία (ΟΑΣΕ) στην
Ευρώπη για τις Διακρίσεις και Διωγμούς κατά των Χριστιανών στην Βιέννη (18/5/2015)
Η Σερβία ως προεδρεύουσα χώρα του ΟΑΣΕ οργάνωσε Συνέδριο με θέμα την αντιμετώπιση των διωγμών που υφίστανται σήμερα
οι Χριστιανοί σε πολλές χώρες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η Οι.Ομ.Κω. εκπροσωπήθηκε από τον Καθ. Δρ. Παντελή Heinz Gstrein, ειδικό στην ιστορία των μη– Μουσουλμανικών Κοινοτήτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την κα. Ρέα Κυριακή Gstrein που
κατάγεται από την Πρίγκηπο. Ο Δρ. Παντελής Heinz Gstrein υπήρξε
σπουδαστής στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης αλλά αναγκάστηκε
να διακόψει τις σπουδές του το 1964 με την απαγόρευση να σπουδάζουν
ξένοι μαθητές στην Σχολή και εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή
υπό την επίβλεψη του αείμνηστου καθηγητή Πολυχρόνη Ενεπεκίδη. Στο
Συνέδριο συμμετείχαν πολλές ΜΚΟ, εκπρόσωποι των μελών κυβερνήσεων του ΟΑΣΕ όπως η Ελλάδα και η Τουρκία και αντιπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών. Ο Δρ. Παντελής Heinz Gstrein παρουσίασε
σε λεπτομέρεια την όλη αλυσίδα των διωγμών που είχαν την μορφή των μαζικής κλίμακας παραβιάσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας από το 1923 αλλά και των υποχρεώσεων που έχει η Πολιτεία της Τουρκίας να προβεί σε
μέτρα αποκατάστασης. Ιδιαίτερα τονίστηκε το θέμα της απαγόρευσης χωρίς καμιά δικαιολογία της λειτουργίας της Ι. Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης που συνιστά μέγιστη παραβίαση θρησκευτικών ελευθεριών, η ανάγκη της πλήρους απαλοιφής αρνητικών εκφράσεων κατά των μη-Μουσουλμανικών Κοινοτήτων από τα σχολικά βιβλία πού χρησιμοποιούνται για διδασκαλία σε όλα τα σχολεία της χώρας και επίσης το πλέον σημαντικό την ψήφιση και
εφαρμογή νόμων κατά των εκφράσεων μίσους σε οποιαδήποτε
θρησκευτική και εθνική μειονότητα.
Στο συνέδριο, από πολλούς ομιλητές τονίστηκε με ιδιαίτερη
έμφαση το εν εξελίξει δράμα των Χριστιανικών Κοινοτήτων στην
Συρία και Ιράκ που τα γενόμενα είναι συγκρίσιμα με αυτά που
διαπράχθηκαν από το Κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος την περίοδο
1908-1918 στην πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο βασικός ομιλητής του Συνεδρίου Massimo Introvigne, Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Μελέτης Νέων Θρησκειών και πρώην Πρόεδρος
του Γραφείου καταπολέμησης του Ρατσισμού, Ξενοφοβίας και Διακρίσεων τόνισε το γεγονός ότι : «τα εγκλήματα μίσους κατά
των Χριστιανών συνήθως αναφέρονται σε πολύ χαμηλούς τόνους και ζήτησε την καλλίτερη συνεργασία μεταξύ των Χριστιανικών
Κοινοτήτων, αστυνομιών, κυβερνήσεων και των υπηρεσιών του ΟΑΣΕ για να αυξηθεί η ευαισθησία κατά των εγκλημάτων μίσους
κατά των Χριστιανών».

Παρουσίαση από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω στην Ειδική Επιτροπή Διασποράς του Ελληνισμού για τα θέματα
της Ελληνορθόδοξης Ομογένειας της Κωνσταντινούπολης
Πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των μελών της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων την 28/5/2015 η οποία συνεδρίασε
υπό την Προεδρία του Βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Ι. Αμανατίδη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. παρουσίασε τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, όπως επίσης και τις τρέχουσες δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω., σε
μια ομιλία διάρκειας περίπου 45 λεπτών. Το κείμενο της παρουσίασης είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω.
(www.conpolis.eu). Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν οι κ.κ. Βουλευτές: Αν. Γρέγος, Δ. Εμμανουλίδης, Π. Σκουρολιάκος, Αλ. Τριανταφυλλίδης, Μ. Τριανταφύλλου, Ι. Αντωνιάδης. Συγκλονιστική υπήρξε η αναφορά του βουλευτή κ. Αλέκου Τριανταφυλλίδη για το
θέμα της διακοπής των επιδομάτων ΟΓΑ που δινόταν μέχρι τέλος του έτους 2013 προς τους νεοπρόσφυγες Έλληνες Ποντίους
των χωρών της π.ΕΣΣΔ, Βορειοηπειρώτες και Κωνσταντινουπολίτες ότι σήμερα μόνο οι μισοί από τους δικαιούχους του Δεκεμβρίου 2013 είναι εν ζωή. Ο κ. Τριανταφυλλίδης εξήρε τις πολλαπλές προσπάθειες που έχει κάνει το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. για την
άρση της αδικίας αυτής για όλους τους νέοπροσφυγες Έλληνες. Όλοι οι βουλευτές ήταν στις τοποθετήσεις τους ουσιαστικοί και
συγκεκριμένοι στις απόψεις και τις προτάσεις τους και οι οποίες έχουν καταγραφεί όλες για να αξιοποιηθούν στις προσπάθειες
της Οι.Ομ.Κω. Αποφασίστηκε η συνεχής επικοινωνία με όλους τους βουλευτές που είναι μέλη της Ειδικής Επιτροπής Διασποράς
του Ελληνισμού. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την μαγνητοσκοπημένη συνεδρίαση από τον ιστότοπο της ΒτΕ: http://
www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#40e78200-1b2c-4e1d-8b84-a4ab00c72522

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) ανακοινώνει την διαδικασία συλλογής βιογραφικών σημειωμάτων ατόμων τα οποία αναζητούν εργασία εντός της Ελλάδος, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Η
Ομοσπονδία δεν προσφέρει θέσεις εργασίας, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κρίση, προσπαθεί να προβεί στην οργανωμένη υποστήριξη των προσπαθειών εύρεσης εργασίας των άνεργων συμπολιτών μας και
μη. Η Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. ήδη έχει βρει εργασία σε αριθμό συμπολιτών μας και θα
συνεχίσει να βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση.
Στο πλαίσιο αυτό, η Οι.Ομ.Κω. προτίθεται να δημιουργήσει μία βάση δεδομένων με βιογραφικά σημειώματα
συμπολιτών που αναζητούν εργασία και εφόσον δεχτεί αιτήματα από επιχειρήσεις και εργοδότες για κάλυψη εργασιακής θέσης, να προωθεί τα σχετικά βιογραφικά σημειώματα κατόπιν της σύμφωνης γνώμης και των ενδιαφερομένων προσώπων.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Οι.Ομ.Κω. δεν είναι φορέας επιλογής προσωπικού, και δεν δύναται να εγγυηθεί
την εξεύρεση εργασίας, αλλά λειτουργεί εν προκειμένω ως φορέας υποστήριξης των προσπαθειών των άνεργων
συμπολιτών μας που αναζητούν εργασία. Η τελική επιλογή για πρόσληψη εργαζομένων είναι αποκλειστική ευθύνη
του εργοδοτικού φορέα ή οργανισμού ο οποίος προκηρύσσει τις θέσεις εργασίας.
Τα Βιογραφικά Σημειώματα των ενδιαφερομένων θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση nnap@otenet.gr, με σχετική αναφορά στην παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, με χρήση του
μορφότυπου που μπορεί να σας σταλεί με υποβολή αιτήματος στην αναφερόμενη διεύθυνση. Κατά την συμπλήρωση και αποστολή τους, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν με σαφήνεια αν ενδιαφέρονται για θέσεις
εργασίας στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την αποστολή του Βιογραφικού Σημειώματος, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση για τη λήψη και καταχώρισή του στην τηρούμενη βάση δεδομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιήσουν, να αποσύρουν ή να αντικαταστήσουν το Βιογραφικό Σημείωμα.
Τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα θα πρέπει απαραίτητα να τεκμηριώνονται και να
υποστηρίζονται από κατάλληλα έγγραφα (π.χ. αντίγραφα πτυχίων και πιστοποιητικών, συστατικές επιστολές, αποδεικτικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ.) τα οποία ΔΕΝ θα αποστέλλονται με το Βιογραφικό Σημείωμα, αλλά θα πρέπει να είναι δυνατή η άμεση επίδειξη τους από τους ενδιαφερόμενους στον εργοδοτικό φορέα
ή οργανισμό στον οποίο θα αποσταλεί το Βιογραφικό Σημείωμα και εφόσον ο τελευταίος το ζητήσει.

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Παρακαλούμε Ζητήστε το ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Στέλνοντας Μήνυμα στο: nnap@otenet.gr ή ζητώντας το από τα μέλη Σωματεία
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ. ΟΣΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΑΙΜΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΌΤΙ ΔΙΝΟΥΝ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εξετάζει την οργάνωση στην διάρκεια του μήνα Αυγούστου εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη με περιεχόμενο την επιμόρφωση σε θέματα πολιτιστικής-αρχιτεκτονικής και στην συνέχεια την παρακολούθηση
σεμιναρίων ταχύρρυθμης εκμάθησης τουρκικής γλώσσας και επιχειρηματικότητας στην Τουρκία. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται τακτικά για τις ανακοινώσεις της Οι.Ομ.Κω. επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο: www.conpolis.eu

