Oι Βαζικοί κοποί Ομοζπονδίαρ εν
ζςνηομία:

Organization

 Η ενίζσςζη ηων ζσέζεων, η ανηαλλαγή
ιδεών και η αλληλεγγύη μεηαξύ ηων ανά
ηων κόζμο Κωνζηανηινοςπολιηών.
 Η πποάζπιζη και πποώθηζη ηων
ανθπωπίνων δικαιωμάηων και ειδικόηεπα
ηων δικαιωμάηων ηων
Κωνζηανηινοςπολιηών, όπωρ αςηά
πποζηαηεύονηαι από ηιρ διεθνείρ ζςνθήκερ
και ζςμβάζειρ πποζηαζίαρ δικαιωμάηων
ηος ανθπώπος.
 Η ζςμπαπάζηαζη και ςποζηήπιξη ππορ
ηο Οικοςμενικό Παηπιαπσείο
Κωνζηανηινοςπόλεωρ

www.conpolis.eu
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Μηνιαία Ηλεκηπονική Δνημέπωζη Οικοςμενικήρ Ομοζπονδίαρ Κωνζηανηινοςπολιηών
Η ανηιπποζωπεία ηος Γ.. ηηρ Οι.Ομ.Κω έγινε δεκηή από ηην Α.Θ.Π ηον Οικοςμενικό Παηπιάπση
Η Αληηπξνζωπεία ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κω απνηεινύκελε από ηνλ Ν.Οπδνύλνγινπ, Μ. Σζηηζάθν, Μ.
Μαπξινπνπιν θαη Κ.Κνηδακάλνγινπ καδί κε ηνλ επξηζθόκελνπο ζηελ Κωλ/ιε κέιε ηνπ Γ.. Γ. Φξαληδή θαη
Δ. Μηραειίδε έγηλε δεθηή ηελ 16/9/2011 από ηελ Α.Θ.Π ηνλ Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε θ.θ. Βαξζνινκαίν. Σα
κέιε ηνπ Γ.. ελεκέξωζαλ ηνλ Παλαγηώηαην γηα ηελ εμέιημε ηωλ επηκέξνπο πξνγξακκάηωλ ηεο Οη.Οκ.Κω
όζνλ αθνξά ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ ύλδεζκν Τπνζηήξημεο ηωλ Ρωκεϊθωλ Δπαγώλ Ιδξπκάηωλ, ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ζηνπο ηνκείο ηεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο θαη ηηο απνζηνιέο ηνπ Οκίινπ Νέωλ
Κωλζηαληηλνππνιηηώλ γηα ηελ Παηδνύπνιε ηεο λ. Πξώηεο, ηελ ζπληήξεζε ηωλ θνηκεηεξίωλ, απνηύπωζε
ηωλ ηδξπκαηηθώλ αθηλήηωλ θαη ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε,
ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ Δνίζσςζηρ ηηρ Ομογενειακήρ Παιδείαρ ςπό ηην Αιγίδα ηος ςνδέζμος
Τποζηήπιξηρ Ρωμείκων Δςαγών Ιδπςμάηων και ηην ζςμμεηοσή ηηρ Οικοςμενικήρ Ομοζπονδίαρ
Κωνζηανηινοςπολιηών
Η Επηηξνπή Οκνγέλεηαο ηεο Πόιεο, έρνληαο ππόςε όηη νη πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο ηεο
Οη.Οκ.Κσ κέρξη ζήκεξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ρξόλησλ πξνβιεκάησλ ηεο Οκνγελεηαθήο
παηδείαο δελ έρνπλ θέξεη απνηέιεζκα, δήηεζε ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπ ΤΡΕΙΔ γηα θνηλή
ζύζθεςε ηνπ θιηκαθίνπ ηεο ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Πόιε (13 – 16/9) κε ηνπο
Ιδξπηέο θαη Πξνέδξνπο ησλ ρνιηθώλ Εθνξηώλ. Η ζύζθεςε έγηλε ζηηο 15/9 θαη κε νκνθσλία
όισλ ησλ πιεπξώλ απνθαζίζζεθε λα ζπζηαζεί Επηηξνπή πξνο Ελίζρπζε ηεο Οκνγελεηαθήο
Παηδείαο σο κόληκεο επηηξνπήο ηνπ ΤΡΕΙΔ. Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ζπλέηαμε ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο
ηεο επηηξνπήο ν νπνίνο θαη εζηάιε ζην ΤΡΕΙΔ γηα κειέηε θαη απνδνρή. ηελ κόληκε επηηξνπή
ζα ζπκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη ηνπ ΤΡΕΙΔ, ηεο ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., ηξία κέιε από ηηο εθνξίεο ησλ
ηξηώλ ρνιείσλ θαη από έλα εθπξόζσπνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ηεο Πόιεο θαη έλα
Οκνγελή αθαδεκατθό. Επίζεο ζα ππάξρεη έλα παξαηεξεηήο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ.
Γιανεμήθηκαν ηα Βιβλία Δλληνικήρ Γλώζζαρ και Μαθημαηικών ζηοςρ Μαθηηέρ ηων Γημοηικών
σολείων ηηρ Πόληρ: Δίρακε ελεκεξώζεη ζηα πξνεγνύκελα δειηία καο γηα ηελ απνζηνιή ηέινο Ιαλνπαξίνπ 2011 κε ηελ θαζόια κέξηκλα ηεο Οη.Οκ.Κω ζηελ Πόιε ηωλ 10 ηίηιωλ ζπλνιηθά 250 βηβιίωλ Γεκνηηθνύ πνπ είραλ εγθξηζεί από ην Τπ. Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο. Μεηά από ελλεάκελν αγώλα κε ηελ Σνπξθηθή γξαθεηνθξαηία έγηλε ε δηαλνκή ηωλ βηβιίωλ ζηνπο καζεηέο ηελ 6/10/2011. Σν όιν εγρείξεκα ηεο απνζηνιήο ηωλ βηβιίωλ γηα πξώηε θνξά από ην 1985 έγηλε κε θνπηώδεηο πξνζπάζεηεο ηνπ Γ.. ηεο
Οη.Οκ.Κω πνπ μεθίλεζε α αξρέο ηνπ έηνπο 2010.

Νέορ Κανονιζμόρ Τποηποθιών ηηρ Οι.Ομ.Κω ια ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Ομογένειαρ.
Η Επηηξνπή «Οκνγέλεηα ηεο Πόιεο» απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ Τπνηξνθηώλ
Μαζεηώλ ησλ ρνιείσλ ηεο Οκνγέλεηαο. Γηα ηελ απόθαζε απηή ε ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ έζηεηιε επηζηνιέο ζηηο
δηεπζύλζεηο ησλ ηξηώλ ζρνιώλ γηα ηελ αλάγθε δηνξζώζεσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Τπνηξνθηώλ ηεο Οη.Οκ.Κσ. ηα πιαίζηα ηεο απόθαζεο απηήο ην θιηκάθην ηεο ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ πνπ
επηζθέθζεθε ηελ Πόιε 13 -16 επ. ζην νπνίν ζπκκεηείρε θαηά ηελ ηειεπηαία κέξα θαη ν Κνο Λ.
Μηραειίδεο, έιαβε ζπλέληεπμε από όινπο ηνπο 39 καζεηέο/καζήηξηεο ηεο ηξίηεο θαη ηεηάξηεο
ηάμεσο ησλ ηξηώλ ιπθείσλ ηεο Πόιεο παξνπζία θαη ησλ γνλέσλ ησλ. Οη ζπλεληεύμεηο
απνδείρζεθαλ πνιύηηκεο γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ππνηξόθσλ ηεο λέαο ρξνληάο πνπ ζην εμήο ζα
θάλεη επηηξνπή ηεο ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεύμεσλ δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηνπο
καζεηέο/καζήηξηεο θαη ζηνπο γνλείο ησλ λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο γηα ην εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα ησλ νκνγελεηαθώλ ζρνιείσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ. Εζηάιεζαλ επηζηνιέο
ζηνπο πεξζηλνύο ρνξεγνύο κε ηελ παξάθιεζε αλαλέσζεο ησλ ρνξεγηώλ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
Γηα ηελ Γηελέξγεηα Δθινγώλ Αλαλέωζεο Γηνηθήζεωλ Κνηλνηήηωλ ηεο Οκνγέλεηαο (26-09-2011)
Σν Γ.. ηεο Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κωλζηαληηλνππνιηηώλ ραηξεηίδεη έλζεξκα ηελ δηεμαγωγή ηωλ
εθινγώλ ζηηο Κνηλόηεηεο Φεξίθηνϊ θαη ηωλ Πξηγθεπνλήζωλ θαη ηελ αλάδεημε λέωλ δηνηθήζεωλ ζηα αληίζηνηρα Δπαγή Ιδξύκαηα. πγραίξνπκε ηηο ζπκπνιίηηζζεο θαη ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ εθιέρζεθαλ θαη
ηνπο επρόκαζηε επηηπρίεο ζηα θαζήθνληα ηνπο θαη δειώλνπκε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε καο ζην
έξγν ηνπο . Με ηελ επθαηξία απηή ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εθπξνζώπεζεο όιωλ
ηωλ θνηλνηήηωλ ζην ύλδεζκν Τπνζηήξημεο Ρωκαίηθωλ Δπαγώλ Ιδξπκάηωλ (Rumvader) θαη ηελ ζπκκεηνρή ηωλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Δπηζεκαίλνπκε επίζεο γηα αθόκα κηα θνξά, πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, όηη
ε εθθξεκόηεηα πνπ πθίζηαηαη ζε κηθξό αξηζκό Ιδξπκάηωλ θαη Κνηλνηήηωλ πνπ νη δηνηθήζεηο ηνπο παξακέλνπλ από ην 1991 θαη αξλνύληαη λα πξνβνύλ ζε εθινγέο από ην 2004, νπόηε επεηξάπεζαλ νη εθινγέο
ζηα Ιδξύκαηα ηεο Οκνγέλεηαο, απνηειεί ζνβαξή λνκηθή θαη εζηθή εθηξνπή πνπ έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο
ζηα λόκηκα δίθαηα ηεο Οκνγέλεηαο.
www.conpolis.eu
Email Δπηθνηλωλίαο:
nnap@otenet.gr.

ςνάνηηζη με ηον βοηθό Υθςποςπγό Εςπωπαϊκων Υποθέζεων κ. Μποςπάκ Επνηεμίπ από κοινού ηος ΥΡΕΙΔ και ηηρ
ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
Η ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 16/9 ζηελ
έδξα ηνπ ΤΡΕΙΔ. Σα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ
ήηαλ: Σα πξνβιήκαηα κε ηε δηαλνκή ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ, ε κε δπλαηόηεηα εγγξαθήο ζηα
ειιεληθά ζρνιεία παηδηώλ κε μέλε ππεθνόηεηα,
ε δηεπθόιπλζε γηα ηελ παιηλλόζηεζε ζηελ Πόιε
ησλ Ρσκηώλ ηεο δηαζπνξάο πνπ επηζπκνύλ, ε
άξζε ησλ ππεξαξκνδηνηήησλ ησλ ππνδηεπζπληώλ ησλ ζρνιώλ θαη θπξίσο ηεο έγθξηζεο ή κε
ησλ εγγξαθώλ καζεηώλ, ε βνήζεηα γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ αξρείσλ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Φηινινγηθνύ πιιόγνπ θαη επηζηξνθή ηνπ.

ςνάνηηζη ζηο ΥΠΕΞ με ηον Κο Μαθοςδιάκη, νέο Γενικό Ππόξενο ηηρ Πόληρ

Καηόπηλ πξνζθιήζεσο ηεο Δηεύζπλζεο
Α4 ηνπ ΤΠΕΞ έγηλε ζπλάληεζε γλσξηκίαο κε ηνλ λέν Γεληθό Πξόμελν ηεο
Ειιάδαο ζηελ Πόιε πνπ ζα αλαιάβεη
ηα θαζήθνληά ηνπ ζηηο 21 Οθησβξίνπ.
Παξεπξέζεθαλ νη θύξηνη Σνπινύπαο
θαη Κξίθνο ηνπ γξαθείνπ Α4 από πιεπξάο ΤΠΕΞ θαη Ν.Οπδνύλνγινπ θαη Μ.
Σζηηζάθνο από πιεπξάο ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ θαη
ν λένο Γεληθόο Πξόμελνο.
Η ζπδήηεζε δηήξθεζε πεξίπνπ 1,5 ώξα
θαη νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ελεκέξσζαλ ηνλ λέν Γεληθό γηα ηα ζέκαηα
ηεο Οκνγέλεηαο ηεο Πόιεο θαη απάληεζαλ ζηα εξσηήκαηα ηνπ.

