Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν
συντομία:

Organization

 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

www.conpolis.eu

Πραγματοποιήθηκε

η Τελετή Αναγόρευσης του Παντελή Λ. Βίγκα , σελ.1-2-3.
Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω με
τον Υπ. Εξωτερικών της
Τουρκίας Καθ. Αχμέτ Νταβούνογλου, σελ. 3.
Κοινή Ανακοίνωση Κωνσταντινουπολιτικών Σωματείων για την ενότητα της
Οι.Ομ.Κω, σελ.3,
Διάφορα νέα, σελ.4.
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Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΑΚΗ ΒΙΓΚΑ ΩΣ
«ΑΞΙΟΥ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ» ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
Η τελετή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 2 Νοεμβρίου 2012, στην αίθουσα τελετών της Τραπέζης
Ελλάδος, η οποία φιλοξένησε, την εκδήλωση τίμησης του διακεκριμένου Κωνσταντινουπολίτη κ. Παντελή (Λάκη)
Βίγκα ως «Άξιου της Ρωμιοσύνης», από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών. Παρόντες στην
κατάμεστη αίθουσα ήταν οι εκπρόσωποι της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και της Α.Μ. του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερωνύμου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Προικονήσου κ. Ιωσήφ,
σύσσωμες οι διοικήσεις των Πολίτικων σωματείων στην Ελλάδα, διακεκριμένοι Πολίτες, φίλοι του τιμώμενου και
ομογενείς από την Πόλη.
Οι τρεις κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. κ. Νικόλαος Ουζούνογλου, ο
Κωνσταντινουπολίτης πρέσβης κ. Αλέξης Αλεξανδρής και ο τιμώμενος κ. Λάκης Βίγκας, έστειλαν βαρυσήμαντα
μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις. Το βασικότερο μήνυμα ήταν αυτό της «ενότητας και του αγώνα για την
επιβίωση της Πολίτικης Ρωμιοσύνης». Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος κ. Ουζούνογλου στην ομιλία του: «…Συνέπεια
των γεγονότων των δύο τελευταίων αιώνων, τα δεινά και οι απώλειες του Ελληνισμού υπήρξαν ανυπολόγιστες. Η
αποκατάσταση στο βαθμό του δυνατού, απαιτούν ενότητα και συνεπή αγώνα». Ο κ. Λάκης Βίγκας με τον επίμονο και
συνεπή αγώνα του για ανάταξη της Πολίτικης Ρωμιοσύνης κατάφερε να συνενώσει δυνάμεις, να τις ενεργοποιήσει με
το πρωτοπόρο παράδειγμα του και να επιτύχει «πράγματα που δεν περίμενε κανείς να πραγματοποιηθούν», όπως
είπε ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω.
Ο Κωνσταντινουπολίτης πρέσβης κ. Αλέξης Αλεξανδρής, ο οποίος διετέλεσε και Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην
Κωνσταντινούπολη, αλλά και με πλούσιο επιστημονικό συγγραφικό έργο για τον Ελληνισμό της Πόλης και της καθ’
ημάς Ανατολής, ανέδειξε τον «επαναπατρισμό της ελπίδας» με τους αγώνες ομογενών, μεταξύ των οποίων όπως
είπε «ξεχωριστή θέση είχε και συνεχίζει να έχει, ο συμπολίτης μας Λάκης Βίγκας». Ο κ. Αλεξανδρής δεν περιορίστηκε
μόνο στην επισήμανση «…ότι ως Πολίτες Ρωμιοί έχουμε πλέον περάσει το στάδιο του επαναπατρισμού της ελπίδας
και οδεύουμε σταθερά στην εμπέδωση και ανάπτυξη ενός καλύτερου αύριο στην Βασιλεύουσα για την
πολυαγαπημένη μας Ρωμιοσύνη» αλλά προσδιόρισε και τον ρόλο αυτής στον σύγχρονο κόσμο, ως «θεματοφύλακα
μιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ηγέτιδας του Οικουμενικού Ελληνισμού».
Ο τιμώμενος κ. Λάκης Βίγκας με μία εξαιρετική ομιλία, ανέπτυξε με μοναδικό τρόπο τις παραμέτρους που συνθέτουν
την υπόσταση της σύγχρονης Πολίτικης Ρωμιοσύνης και έθεσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει για την επιβίωση
της τον 21ο αιώνα, ως διακριτή κοινωνική οντότητα. Χαρακτηριστικά είπε: «Μέσα σε αυτή την δίνη των ραγδαίων
μεταβολών και της δυναμικής, παραμονεύει ο κίνδυνος να αφομοιωθούμε εμείς ως μειονότητα. Αυτό, λοιπόν, που
προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα είναι να εξασφαλίσουμε ένα δυναμικό μέλλον, πατώντας γερά στο παρελθόν μας».
Στην εκδήλωση εκ μέρους της Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο
Κωνσταντινουπολίτης πατέρας Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, ενώ για τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμέϊκων
Κοινοτικών Ιδρυμάτων, χαιρέτισε ο Αντιπρόεδρος κ. Αντώνης Παριζιάνος.
Στην επόμενη σελίδα δημοσιεύουμε την επιστολή που έστειλε ο κ. Παντελής Λ. Βίγκας προς την Οι.Ομ.Κω μετά από
την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη.

Στιγμιότυπα από την τελετή αναγόρευσης του κ. Παντελή Λάκη Βίγκα 2/11/2012.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (Οι.Ομ.Κω)
Δελτίο Τύπου για την Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Αχμέτ Νταβούντογλου(10/10/2012)
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω και του Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών συναντήθηκε με τον Υπ. Εξωτερικών Καθ. Αχμέτ Νταβούντογλου, κατά την διάρκεια δείπνου που παρατέθηκε από την Πρεσβεία της
Τουρκίας στο Παλαιό Φάληρο Αθηνών. Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω αναπτύχθηκαν προφορικά προς τον
κ. Υπουργό οι συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν υποβληθεί πρόσφατα προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας, με άξονα την αποκατάσταση και θεραπεία των αδικιών που έχει υποστεί στο παρελθόν η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Οι προτάσεις αφορούν: την επανόρθωση της υπηκοότητας
για τους εκπατρισθέντες Κωνσταντινουπολίτες και την απόδοση της υπηκοότητας στους απογόνους
τους, τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας του τύπου «Συνήγορος του πολίτη» για την παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης προς τους Κωνσταντινουπολίτες που έχουν θιγεί τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα, τη
διαμόρφωση ειδικού προγράμματος για την υποστήριξη της παλιννόστησης μελών της νέας γενιάς εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών που θέλουν να ζήσουν στην Πόλη και την έμπρακτη υποστήριξη της
Τουρκίας για την ίδρυση ερευνητικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών ιδρυμάτων στην Πόλη με την
συμβολή Κωνσταντινουπολιτών επιστημόνων διεθνούς κύρους. Η Αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω επίσης
ευχαρίστησε για την έναρξη της επίλυσης των χρονίων προβλημάτων της Ομογένειας της Πόλης επί των
ημερών της παρούσας Κυβέρνησης της Τουρκίας και ζήτησε την απρόσκοπτη συνέχιση της πορείας
αυτής. Από πλευράς του Υπουργού υπήρξε θετική αντιμετώπιση των προτάσεων της Οι.Ομ.Κω και για την
σκοπό αυτό όρισε σημείο επαφής στην κεντρική υπηρεσία του Υπ. Εξωτερικών με το οποίο θα υπάρξει
συνεργασία της Οι.Ομ.Κω.

Β΄ Ερασιτεχνικός Διαγωνισμός για Μαθητές και Φοιτητές
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 10/01/2013
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ), ο ενωτικός φορέας των
Κωνσταντινουπολίτικων σωματείων της Ελλάδας και του εξωτερικού, διοργανώνει
τον Ερασιτεχνικό Διαγωνισμό
«Λόγια και Χρώματα της Κωνσταντινούπολης»
Παρακαλούμε επισκεφθείτε: www.conpolis.eu

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
Κατόπιν ωρίμου σκέψεως, τα Δ.Σ. των Κωνσταντινουπολίτικων Σωματείων, που φαίνονται στο τέλος
του κειμένου, συνυπογράφουν την παρακάτω ανακοίνωση:
Τα τελευταία δύο περίπου χρόνια, παρατηρούμε συμπεριφορές ορισμένων μελών του Δ.Σ. του
Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, που εδρεύει στην Καλλιθέα, οι οποίες δεν συνάδουν με τους
σκοπούς ίδρυσης της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, την ενότητα των
Κωνσταντινουπολιτών και την ισότητα των συλλόγων μας.
Η αιτία που αναφερόμαστε σε ορισμένα μέλη, οφείλεται στο γεγονός ότι οι ενέργειες αυτές,
εκδηλώνονται και υποστηρίζονται δημόσια από τα συγκεκριμένα άτομα και δεν επικροτούνται ούτε
από μεγάλο τμήμα των μελών του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ούτε κι έχουν απήχηση στους
εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες.
Τέτοιες ενέργειες για παράδειγμα είναι:
- Η έκδοση ανακοινώσεων που διαφοροποιούν τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών από τους
υπόλοιπους Πολίτικους συλλόγους, υιοθετώντας απόψεις που δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα, όπως η δήλωσή τους ότι ως απόντες επί 50 έτη από την γενέτειρα τους δεν
θεωρούν ότι δικαιούνται να κάνουν υποδείξεις και να εκφράζουν απόψεις και προτάσεις σε θέματα
που αφορούν την ομογένεια της Πόλης, με ότι αυτό συνεπάγεται,
- Συναντήσεις όπως αυτές με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Εξωτερικών, που δημιουργούν σύγχυση ως
προς την εκπροσώπηση των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών,
- Η ξεχωριστή εμφάνιση και κατάθεση στεφάνων σε τελετές μνήμης, όπως αυτή της επετείου της
Άλωσης της Πόλης και η εκτός προγράμματος ομιλία στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του
Αυτοκράτορα Παλαιολόγου, που διαταράσσουν την ισότητα των συλλόγων μας.
Ο παραπάνω κατάλογος θα μπορούσε να εμπλουτιστεί και με άλλες κινήσεις, οι οποίες
προβληματίζουν και προκαλούν ανησυχία για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
Πλέον εδραιώνεται η πεποίθηση ότι οι παραπάνω ενέργειες, θέτουν έμπρακτα υπό αμφισβήτηση την
κοινή εκπροσώπηση μας από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, που αποτελεί τον
δευτεροβάθμιο φορέα, τον οποίο ιδρύσαμε μετά από καθυστέρηση δεκαετιών, αντιλαμβανόμενοι
πόσο ευάλωτους μάς καθιστά ο σωματειακός μας κατακερματισμός.
Μετά την θετική και δημιουργική πορεία της Οι.Ομ.Κω. δεν νοείται πλέον η επιστροφή μας στην
προτέρα θλιβερή κατάσταση της απουσίας κοινής εκπροσώπησης.
Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών εκπροσωπεί μόνο τα μέλη του, γι’
αυτό δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές κινήσεις και ενέργειες, που δίνουν την εντύπωση ότι
εκπροσωπεί αορίστως τους Κωνσταντινουπολίτες.
Καλούμε τόσο αυτά τα μέλη της Διοίκησης του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών που ακολουθούν την
συγκεκριμένη τακτική, όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., αλλά και το σύνολο των μελών του
συγκεκριμένου Συλλόγου, ν’ αναλάβουν τις ευθύνες τους ενώπιον της κατάστασης που
διαμορφώνεται και την προοπτική της αποστασιοποίησης του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών από
τον κορμό των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών.
Τέλος, εκφράζουμε την αποφασιστικότητα μας, να υπερασπιστούμε τον ενωτικό μας φορέα, την
Οι.Ομ.Κω., όχι μόνο επειδή αυτό επιτάσσει η βούληση των φορέων μας, αλλά επειδή η ενότητα
αποτελεί το ισχυρότερο μας όπλο στην προσπάθεια να αποκαταστήσουμε στο μέτρο του δυνατού, τις
αδικίες που έχουμε υποστεί ως κοινότητα στο παρελθόν.
Η μέχρι τώρα πορεία της Οι.Ομ.Κω έχει αποδείξει ότι μπορεί με υπευθυνότητα, ρεαλισμό και σύνεση να
υπερασπιστεί τα δίκαια των Κωνσταντινουπολιτών, τόσο προς τους διεθνείς οργανισμούς, όσο και προς τις
πολιτικές ηγεσίες της Ελλάδας και της Τουρκίας, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την δικαίωση των αιτημάτων
μας.

Υπό την αιγίδα και τον συντονισμό του ενωτικού μας φορέα μπορούμε πλέον αποτελεσματικά να
εκδηλώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ομογένεια της Πόλης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Αυτή η προσφορά της Οι.Ομ.Κω. αναγνωρίζεται όχι μόνο από τους φορείς της Ομογένειας αλλά
ποικιλοτρόπως και από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, γεγονός που μας
οπλίζει με πίστη και πεποίθηση για την συνέχεια.
Καλούμε τα συγκεκριμένα μέλη του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, τις απόψεις, τις διαφωνίες και
τις θέσεις τους, να τις εκφράζουν εποικοδομητικά μέσα στα όργανα της Οι.Ομ.Κω. και όχι
παρατεταγμένοι απέναντι της, προς επίτευξη των κοινών σκοπών μας.
1)
Σύλλογος Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς», 15/10/2012
2)
Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως»,11/10/2012
3)
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών,16/10/2012
4)
Ένωση Κωνσταντινουπολιτών,16/10/2012
5)
Σωματείο Απελαθέντων εκ Τουρκίας Ελλήνων Υπηκοών.16/10/2012
6)
Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών Αθηνών,15/10/2012
7)
Σύνδεσμος Ιωκακειμειάδων, 17/10/2012
8)
Εστία Κωνσταντινουπόλεως,15/10/2012
9)
Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, 15/10/2012
10)
Αθλητικός Σύλλογος Πέρα, 15/10/2012.
11)
Αδελφότητα Μεγάλου Ρεύματος «ο Ταξιάρχης», 19/10/2012
12)
Αθλητικός Όμιλος Ταταύλα, 19/10/2012
13)
Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών,16/10/2012
14)
Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος,22/10/2012
15)
Μορφωτικό Σύλλογος Μακροχωρίου το «Έβδομο του Βυζαντίου»,22/10/2012
16)
Σύνδεσμος των εν Αθήναις Ζωγραφειωτών, 23/10/2012
17)
Βυζαντινό Κέντρο Αθλητισμού και Πολιτισμού,25/10/2012.
18) Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας, 27/10/2012.
Για το ίδιο θέμα έχουν εκδώσει ανεξάρτητες ανακοινώσεις τα σωματεία: ό Σύνδεσμος Κεντρικιάδων
και ο Σύλλογος Ζαππίδων.

www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας:
nnap@otenet.gr.
Η προκήρυξη για τα Σεμινάρια του κύκλο Σεμιναρίων «Η Ιστορία και ο Πολιτισμός των Ρωμιών της Πόλης» προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από υποψηφίους. Έναρξη των Σεμιναρίων
4 Δεκεμβρίου 2012.

Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω υπέρ των θεμάτων
Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα
Συνεχίζεται η παρακολούθηση του θέματος της
χορηγούμενης ταυτότητας από τα Κέντρα Αλλοδαπών Αθηνών που δεν επιτρέπει να ταξιδεύουν οι Κων/λιτες σε χώρες της Ε.Ε.
Παρακολούθηση των συνεπειών στις συντάξεις
από τα νέα οικονομικά μέτρα.

Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω υπέρ της
Ομογενειακής Παιδείας
Συνέχιση της αποστολής διδακτικών βιβλίων
δημοτικού και γυμνασίου στα σχολεία της
Ομογένειας.
Συνάντηση με τον Υπ. Παιδείας Καθ. Κων/νο
Αρβανιτόπουλο και στελέχη του Υπ. Παιδείας
για θέματα της Ομογενειακής Παιδείας.
Διεκπεραίωση των θεμάτων χορήγησης υποτροφιών προς τους Ομογενείς μαθητές της
Πόλης και προκήρυξη του προγράμματος υποτροφιών για τους Κωνσταντινουπολίτες
μαθητές της Ελλάδος.
Ενέργειες προς το Υπ. Παιδείας της Τουρκίας
για θέματα Ομογενειακής Παιδείας.
Λήψη απόφασης από το Υπ. Παιδείας της
Ελλάδος στα πλαίσια του Προγράμματος ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για τα βιβλία μαθηματικών γυμνασίων της Ομογένειας.

