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 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 
συντομία: 

  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  

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Η Εκδημία του Ιάσωνα Πιλαφίδη: Η Πολίτικη Ρωμιοσύνη Έχασε τον 
Άξιο Υπερασπιστή της  

  Στις 24 Οκτωβρίου 2015 εκδήμησε  ο Ιάσων Πιλαφίδης σε 
νοσοκομείο των Αθηνών. Είχε γεννηθεί στην Πόλη την 24 
Απριλίου 1935 από γονείς που καταγόταν από την 
Καππαδοκία. Μετά από τις εγκύκλιες του σπουδές στο 
Ομογενειακά σχολεία φοίτησε στην Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Πόλης από την οποία αποφοίτησε το 
1959. Παντρεύτηκε την Δανάη Παναγιωτίδου, και αφού 
υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία την δύσκολη περίοδο 
1963-65 στην Άγκυρα εκπατρίστηκε με την σύζυγο του στην 
πόλη της Φραγκφούρτης της τότε Δυτικής Γερμανίας. Ως νέος 
στην Πόλη ήταν γνωστός πάντα ως οργανωτής εκδηλώσεων.  
Το 1963 οργάνωσε μετάβαση θεατρικού ομίλου στην Πόλη  
στην Ίμβρο που είχαν αρχίσει οι διωγμοί κατά των Ρωμιών για 
να παιχτεί θεατρικό έργο τις νέες κοπέλες που πήγαιναν να δουλέψουν στην Πόλη από 
την Ίμβρο. Υπήρξε αντίδραση από τον έπαρχο και ο όμιλος διήλθε περιπέτειας.  
Σταδιοδρόμησε στην φαρμακευτική βιομηχανία  της Γερμανίας και έφθασε σε υψηλές 
θέσεις κατέχοντας καίριες θέσεις. Ποτέ όμως δεν ξέχασε την γεννήτορα του γη. Σε 
βιβλίο που δημοσίευσε το 1985 με τίτλο «Το Πατρικό μου σπίτι» περιέγραψε με 
νοσταλγία την Πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Παραθέτουμε κριτική του βιβλίου 
του που δημοσιεύτηκε ακριβώς 30 χρόνια. Ίδρυσε και οργάνωσε στα μέσα της δεκαετίας 
του 1970 τον δραστήριο Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας. Υπηρέτησε ως 
Πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας πάνω από 30 χρόνια. Υπήρξε 
για πολλά χρόνια σταθερός και αφοσιωμένος υποστηρικτικής του Οικουμενικού μας 
Πατριαρχείου. Η Μητρόπολη της Γερμανίας του απένειμε το οφφίκιο του Άρχοντα 
Έκδικου.  Ο Ιάσων Πιλαφίδης υπήρξε από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της ιδέας 
ίδρυσης ομοσπονδιακού φορέα των Κωνσταντινουπολίτικων σωματείων και για πολλά 
χρόνια κατέβαλε προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή. (συν. επομένη σελ.) 

Ψήφισμα του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. (6 Νοεμβρίου  2015)  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω. έχοντας ενημερωθεί με μεγάλη οδύνη  την εκδημία του εξαίρετου ανθρώπου, αγωνιστή υπέρ 

της Ρωμιοσύνης και  λίαν αγαπητού  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
Για πολλά χρόνια μέλους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.   
τις πρωινές ώρες σήμερα 6 Νοεμβρίου 2015, συνήλθε έκτακτα και αποφάσισε τα ακόλουθα:  
1) Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία που θα ανακοινωθεί συντόμως. 
2) Να συλλυπηθεί και να  συμπαρασταθεί παντοιοτρόπως στην Οικογένεια του εκλιπόντος. 
3) Να προβεί σε δωρεά στην μνήμη του σε Κωνσταντινουπολίτικα Ιδρύματα. 
4) Να δημοσιεύσει  κείμενο για την προσφορά του εκλιπόντα προς την Οι.Ομ.Κω.  και την θαρραλέα του στάση υπέρ της Ρωμιοσύνης.  
5) Να δημοσιευθεί το παρόν στον τύπο. 
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. θα οργανώσει Ημερίδα στην μνήμη του εκλιπόντα με θέμα: "Δικαίωμα αυτοδιοίκησης των Ρωμέϊκων Ιδρυμάτων". 



 

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής των δύο τελευταίων 
τάξεων λυκείου στην Ελλάδα 

  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για τέταρτη κατά σειρά χρονιά,  έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών (μερική οικονομική 
ενίσχυση ή/και  πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης) για την  υποστήριξη της προετοιμασίας στις 
Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις  των ΑΕΙ στην Ελλάδα, σε μαθητές των 2 τελευταίων τάξεων του λυκείου που κατάγονται 
αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη.  Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές επιδόσεις, τον 
βαθμό  ανάγκης υποστήριξης και τις συνεντεύξεις/γραπτές εξετάσεις  που θα πραγματοποιηθούν.      
  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται στις δύο 
τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν σε ΑΕΙ της Ελλάδος. Οι τελειόφοιτοι μαθήτριες/τές που έλαβαν 
υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα.  Η προθεσμία υποβολής είναι η 11/12/2015. 
Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με email: nnap@otenet.gr.  

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  
ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Ονοματεπώνυμο: 

Τηλέφωνο:      Email:  

Διεύθυνση οικίας:      Λύκειο  φοίτησης:  

Ποιοί γονείς κατάγονται από την Κων/λη: 

Επιστήμη και οι λόγοι που επιθυμεί να σπουδάσει : 

Βαθμοί στα μαθήματα του προηγούμενου έτους (παρακαλούμε την υποβολή των βαθμών  με πιστοποιητικό του σχολείου για 

το προηγούμενο έτος σπουδών):  

Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης:  

Έχετε υποβάλει πέρσι αίτηση για το ίδιο πρόγραμμα :       Ναι    Όχι    

Τον Μάιο του 2005 στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κωνσταντινουπολιτών συνέβαλε στην ανάληψη της δέσμευσης για την ίδρυση της Οικουμενικής 

Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών της οποίας είναι ο νονός του τίτλου της.   Συνέβαλε ουσιαστικά στην διαμόρφωση του Καταστατικού της 

Ομοσπονδίας και την διεκπεραίωση των διαδικασιών ίδρυσης της προς την ιδρυτική της συνέλευση που έγινε τον Οκτώβριο του 2006. Εκλέ-

χτηκε δύο φορές μέλος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. ως υποψήφιος των Σωματείων εκτός Ελλάδος. Η παντοτινή έγνοια και μέριμνα ήταν η ενότητα 

των Κωνσταντινουπολιτών και για αυτό κατέβαλε κάθε προσπάθεια με την μεγάλη πείρα ζωής που διέθετε. Η εκδημία της αγαπητής του 

συζύγου Δανάης τον είχε κοστίσει πολύ. Η εξόδιος ακολουθία του Ιάσονα Πιλαφίδη έγινε την 29/10/2015 τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλιού της 

Φραγκφούρτης στην οποία το Δ.Σ.  Οι.Ομ.Κω εκπροσωπήθηκε από το πρώην μέλος της κ. Ιωάννη Καλανλίογλου και τον κ. Θεοφάνη Ασημιά-

δη. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εκφράζει τα συλλυπητήρια της προς τις θυγατέρες του εκλιπόντα Ρέα και Ήβη και τον σύζυγο της Ιωάννη Cappon.   

Για την συμμετοχή στο Συνέδριο του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για την Προστασία των   

Εθνικών Μειονοτήτων  (29-30 Οκτωβρίου 2015) 
Το Συνέδριο που οργανώθηκε από την Προεδρεία του ΟΑΣΕ στην Βιέννη 29-30 Οκτωβρίου 2015, είχε σκοπό να γίνει απολογισμός για την κατάσταση των μειο-

νοτήτων, με βάση  τις συμβάσεις και οδηγίες που έχουν συνταχθεί υπό τον συντονισμό του ΟΑΣΕ για την προστασία των Μειονοτήτων.  Η Οι.Ομ.Κω. στο Συνέ-

δριο εκπροσωπήθηκε από τον Δρ. Παντελή Heinz Gstrein, ειδικό σε θέματα ιστορίας των μειονοτήτων.   

Η Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων που έχει συνταχθεί εδώ και 15 περίπου χρόνια υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώ-

πης, έχει προέλθει από τον ΟΑΣΕ.  Η Σύμβαση αυτή, έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από την συντριπτική πλειοψηφία των χωρών μελών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, με εξαίρεση την Γαλλία και την Τουρκία.  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. όπως έχει κάνει και στο παρελθόν,  ζήτησε από την Τουρκία να επικυρώσει την Σύμ-

βαση αυτή με το σκεπτικό ότι θα ήταν ένα πολύ θετικό βήμα για την προστασία των μειονοτήτων και θα αποτελούσε σημαντική πρόοδο για την εγκαθίδρυση 

κράτους δικαίου.  Η απαίτηση αυτή διατυπώθηκε παρουσιάζοντας αρχικά την ιστορία των διωγμών και καταπιεστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί από το 

κράτος της Τουρκίας κατά της Ρωμαίικης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης.  Τα δύο άλλα κείμενα που αφορούσαν το αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν: (α) οι 

οδηγίες του ΟΑΣΕ προς τα κράτη μέλη, για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, γνωστές ως  οδηγίες Ljubljana και (β) οι οδηγίες για τις διακρα-

τικές σχέσεις όσον αφορά τα μειονοτικά δικαιώματα, που ονομάζονται οδηγίες Bolzano. Με το δεδομένο ότι οι οδηγίες Ljubljana αφορούν τις μειονότητες, 

παρουσιάστηκε από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. λεπτομερής ανάλυση της κατάστασης των οδηγιών αυτών, στη βάση των κριτηρίων που θέτουν. Στην συγκριτική 

αυτή μελέτη παρουσιάστηκαν οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την Οι.Ομ.Κω. προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας, τα σημεία που έχουν αντιμετωπιστεί ή 

έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά και οι περιπτώσεις που δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Το κείμενο σε μορφή συγκριτικού πίνακα, δημοσιεύτηκε στην ιστοσε-

λίδα της Οι.Ομ.Κω. www.conpolis.eu .  Η ευρύτητα και λεπτομέρεια των επιμέρους οδηγιών Ljubljana, επιτρέπει την αποτύπωση της κατάστασης των μειονο-

τήτων σε μια χώρα και για τον λόγο αυτό η παρουσίαση της Οι.ΟμΚω. υπήρξε καταλυτική για να γίνει αντιληπτή από τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο η ση-

μασία των μέτρων Αποκατάστασης και Θεραπείας που έχει θέσει η Οι.Ομ.Κω. ως αδήριτη αναγκαιότητα, προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας.   

Στο συνέδριο επίσης υπήρξε παρέμβαση από εκπροσώπους της Ελληνικής Μειονότητας Βορείου Ηπείρου και παρουσιάστηκαν οι παραβιάσεις που συμβαί-

νουν την τελευταία περίοδο, σαν συνέχεια των διωγμών που έχει υποστεί η ιστορική αυτή Ελληνική Κοινότητα.  

mailto:nnap@otenet.gr


Παραστάσεις της  Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. 

στο Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12/10/2015) 
  Αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. αποτελούμενη από τον Νικ. Ουζούνογλου (Πρόεδρος) και Νικ. Αναγνωστόπουλος (Γεν. Γραμ-

ματέας) παρουσίασαν τα ζωτικά ζητήματα που απασχολούν την Εκπατρισμένη Κοινότητα των Κωνσταντινουπολιτών  στο Ευ-

ρωκοινοβούλιο σε  Ημερίδα που οργανώθηκε με τίτλο: «60 Χρόνια από το Πογκρόμ της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 κατά της Ελλη-

νορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης – Καιρός για Αποκατάσταση και Επανόρθωση για την Επιβίωση της Κοινότη-

τας». Στην Ημερίδα προβλήθηκε σε αγγλική μεταγλώττιση η ταινία ντοκιμαντέρ «Η Φρικτή Νύχτα» του Γ. Μουτεβελλή και ανα-

λύθηκαν τα υφιστάμενα προβλήματα που έχει υποχρέωση να λύσει η Κυβέρνηση της Τουρκίας. Στην Ημερίδα συμμετείχαν  

εκπρόσωποι  των Μόνιμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδος και Τουρκίας, σύμβουλοι Ευρωβουλευτών από όλες τις Πολιτικές 

Ομάδες της Ευρωβουλής και αντιπροσωπεία της Περιφέρειας της Αττικής.  

  Παράλληλα με την Ημερίδα που οργανώθηκε στα πλαίσια των δράσεων στα 60 χρόνια των Σεπτεμβριανών με την πρόσκληση 

του Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Κων. Χρυσόγονου,  η Αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. είχε σημαντικές συναντήσεις με τους εξής 

ιθύνοντες: κ. Jörgen Sill (Πολιτικό σύμβουλο Εξωτερικών-Ασφάλειας και Άμυνας της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών), 

κα. Türkan Ertuna Lagrand (σύμβουλο της Εισηγήτριας για την Τουρκία, 

Ευρωβουλευτή Kati Piri), κ. Christian Schimang (σύμβουλο της Ομάδας 

Χριστιανοδημοκρατών σε θέματα με την Τουρκία). Επιπλέον πραγματο-

ποιήθηκαν πολύωρες συναντήσεις με τους αρμόδιους του γραφείου 

Τουρκίας της Γενικής Διεύθυνσης Γειτονίας και Διαπραγμάτευσης για τη 

Διεύρυνση (NEAR) κ. Patrick Paquet και κα. Yolanda San Jose, και το ση-

μαντικότερο, την συνάντηση πολύ υψηλού επιπέδου με τον κ. Walter 

Masur, πρώτο Διπλωματικό Σύμβουλο του Προέδρου της Ευρωβουλής κ.  

Martin Schulz. 

   Σε όλες τις συναντήσεις εκτέθηκαν σε λεπτομέρεια το ιστορικό πλαίσιο 

των παραβιάσεων δικαιωμάτων ανθρώπου που υπέστη η Ελληνορθόδο-

ξη Κοινότητα υπαγόμενη στην Συνθήκη της Λωζάννης, όπως επίσης και ο 

αγώνας που διεξάγει η Οι.Ομ.Κω. για Αποκατάσταση και Επανόρθωση 

των συνεπειών των διωγμών που έχουν ασκηθεί από τις Κυβερνήσεις της 

Τουρκίας σε όλη την διάρκεια της περιόδου 1923-2003 αλλά και τα περι-

ορισμένα βήματα για  επανορθώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 11 

χρόνια.  

Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 

Για την πολύνεκρη τρομοκρατική ενέργεια στην Άγκυρα (11 Οκτωβρίου 2015) 

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών εκφράζει την  οδύνη της για την πολύνεκρη σημερινή τρομοκρατική επίθε-

ση στην Άγκυρα που αποτελεί τη συνέχεια πράξεων βίας που συμβαίνουν στην Τουρκία τους τελευταίους μήνες. Καταδικάζου-

με, όπως πάντα, απερίφραστα, όλες τις  τρομοκρατικές πράξεις και τους ασκούντες αυτές τις φρικτές  και απάνθρωπες πράξεις 

που τροφοδοτούν περαιτέρω τη βία. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους των θυμάτων, τους πολί-

τες  και  την κυβέρνηση της Τουρκίας. Στις ώρες αυτές δεν επιτρέπεται να πούμε τίποτε άλλο παρά να ζητήσουμε όλοι να πρά-

ξουν ότι είναι δυνατό, για να σταματήσει ο κύκλος της βίας στην ιερή  γη της Ανατολή. 

 

İSTANBULLU RUMLARIN EVRENSEL FEDERASYONU 

TAZİYE 

11 EKİM 2015 

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu son aylarda Türkiye’de yaşanan şiddet olaylarının bir devamı gibi görünen ve  Anka-

ra'da dün meydana gelen terör saldırısı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü  ifade etmektedir. Türkiye halkının acısını 

paylaşıyoruz,ülkenin huzur ve istikrarını bozmayı amaçlayan her türlü şiddeti kınıyor ve bu  menfur terör saldırısını  lanetliyoruz. 

Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılar için acil şifalar, tüm yurttaşlara, T.C. hükümetine ve halkına  başsağlığı dili-

yoruz. Federasyon üyelerimiz  bu trajedi karşısında derin üzüntü içindedir ve Türkiye'nin acını paylaşmaktadır.  Anadolu kutsal 

topraklarında yaşanan bu şiddet olaylarının sona ermesi dileği ile baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz.  



 

Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. για την Εκδημία του Δικηγόρου Δημήτρη Γκελντή 

Το Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών έχοντας ενημερωθεί για τον αιφνίδιο 

αδόκητο θάνατο του Δημητρίου Γκελντή, Δικηγόρου Κατερίνης, εκφράζει την  βαθιά της θλίψη και  τα 

ειλικρινή της συλλυπητήρια  στους οικείους του. Ο Δημήτριος Γκελντής με τους  συνεπείς  και μακρό-

χρονους  του αγώνες υπέρ των δικαίων του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης προσέφερε σημαντι-

κές  νομικές υπηρεσίες. Είχε μακρόχρονη συνεργασία με την Οι.Ομ.Κω. υπέρ της επικράτησης των δι-

καιωμάτων του ανθρώπου. Το Δ.Σ. αναγνωρίζοντας το σημαντικό  έργο του Δημητρίου Γκελντή θα αφι-

ερώσει Βιβλίο που θα εκδώσει για την Νομική Υπεράσπιση των Δικαίων του Ελληνισμού της Κωνστα-

ντινούπολης. 

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr 

Εγκαθίστανται δύο Υπερσύγχρονα Αλληλεπιδραστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα στη Ζάππειο Σχολή 

στα Πλαίσια του Προγράμματος της Οι.Ομ.Κω. 
 Εντός της προσεχής περιόδου, μετά από πρωτοβουλία της 

Οι.Ομ.Κω., εγκαθίστανται δύο υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά ψηφι-

ακά συστήματα  στη Ζάππειο Σχολή της Πόλης. Το Εθνικό Ίδρυμα 

Νεότητας υποστήριξε οικονομικά την απόκτηση των συστημάτων 

τα οποία κατασκεύασε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του   Ιδρύμα-

τος Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης (ΙΠ/ΙΤΕ) Τα δύο συστήμα-

τα των οποίων το λογισμικό είναι εναρμονισμένο με τις μεθόδους 

διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και σε ξενόγλωσσα παιδιά θα τεθούν σε λειτουργία στην Ζάππειο Σχολή ώστε να υπο-

στηρίξει το εκπαιδευτικό έργο του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου. Ο αλληλεπιδραστικός χαρακτήρας των συστημάτων, 

εναρμονισμένος με τις σύγχρονες μεθόδους της παιδαγωγικής επιστήμης ελπίζεται ότι θα βοηθήσει τους μαθητές και τους 

διδάσκοντες της ιστορικής Ζαππείου Σχολής.  Η Οι.Ομ.Κω. ευχαριστεί τον Διευθυντή ΙΠ/ΙΤΕ καθ. Κων. Στεφανίδης, τον ερευ-

νητή Δρ. Αστέριο Λεωνίδη και την ειδικό σε θέματα παιδαγωγικής επιστήμης  Δρ. Α. Χατζηπαναγιωτίδου που έχει συμβάλει 

την τελευταία περίοδο στην οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς στην Πόλη. Η προσπάθεια αυτή 

του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. δεν είναι τίποτε άλλο παρά  η συνέχιση των προσπαθειών ενίσχυσης των Ομογενειακών Σχολείων επι-

δίωξη που υπηρετεί από την ίδρυση της.  



 


