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

Ανακοίνωση από το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, σελ.1.
Ημερίδα της Οι.Ομ.Κω στην επέτειο
των Σεπτεμβριανών, σελ.2.
Εκτυπώθηκαν τα βιβλία δημοτικού
για τα Ομογενειακά Σχολεία, σελ.2.
Β’ Περίοδος της Παιδούπολης,
σελ.3.
Συναντήσεις με Υφ,Εξ. και Υπ. Παιδείας, σελ.3.
Έκθεση Ρωμιών Δημοσιογράφων,
σελ.4.
Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα
υποτροφιών της Οι.Ομ.Κω.,σελ.4.
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Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Βαρυσήμαντο Ανακοινωθέν

OIKOYMENIKOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκφράζει τήν ἔντονον αὐτοῦ ἀνησυχίαν διά τήν ἐπιδείνωσιν τῆς ἐξαπλουμένης ἀνά τόν
κόσμον σήμερον βίας. Ἀπό τήν Ἀμερικήν ἕως τήν Ἀφρικήν, διά μέσου τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀσίας, αἱ ἤπειροι εὑρίσκονται
ἀντιμέτωποι μέ φαινόμενα μισαλλοδοξίας, τά ὁποῖα ὄχι μόνον ἀποδυναμώνουν τήν παγκόσμιον εἰρήνην, ἀλλά καί
ἀποτελοῦν ἰσαρίθμους ἀρνήσεις τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας. Ρατσιστικοί φόνοι, γενοκτονίαι, ἐθνοκαθάρσεις,
ἀντισημιτισμός, καταστροφαί χώρων λατρείας κ.λπ. ἀποτελοῦν πράξεις βαρβαρότητος, αἱ ὁποῖαι πρέπει νά καταγγελθοῦν
ρητῶς καί ἀπεριφράστως, ἰδιαιτέρως ὅταν διαπράττωνται ὑπό τό πρόσχημα τῆς θρησκείας. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
ἀνησυχεῖ ἰδιαιτέρως μέ τήν κατάστασιν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, εἰς τήν Νιγηρίαν καί εἰς τό Σουδάν. Αἱ μεταξύ Χριστιανῶν
καί Μουσουλμάνων συγκρούσεις εἰς τάς ἐν λόγῳ περιοχάς πρέπει νά ξεπερασθοῦν μέ τήν ἐνίσχυσιν τῆς ἀγάπης πρός τόν
πλησίον, ὡς ἐκφράσεως τοῦ εἰρηνικοῦ δεσμοῦ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀνησυχεῖ ἐπίσης
πολύ διά τό μέλλον τοῦ λαοῦ τῆς Συρίας καί τό μέλλον τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς τήν χώραν αὐτήν, ἀπευθύνει δέ ἔκκλησιν πρός
ὅλους τούς πρωταγωνιστάς τῆς συγκρούσεως νά σιγήσουν τά ὅπλα λόγῳ τοῦ ἐπείγοντος χαρακτῆρος τῆς καταστάσεως ἐξ
ἐπόψεως ἀνθρωπιστικῆς. Ἡ λύσις ὅλων αὐτῶν τῶν συγκρούσεων περνᾶ πρωτίστως ἀπό τόν διάλογον. Διότι, ἐκτός ἀπό τήν
καλλιτέραν κατανόησιν τῶν διαφορῶν μας, ὁ διάλογος ἀποτελεῖ παράγοντα ἀλλαγῆς καί καταλλαγῆς. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ
θρησκευτικοί ἡγέται τοῦ κόσμου ἔχουν τήν ἠθικήν ὑποχρέωσιν νά ἀντισταθοῦν εἰς τόν πόλεμον καί νά προαγάγουν τήν
εἰρήνην ὡς οὐσιαστικήν ἀναγκαιότητα. Οἱ θρησκευτικοί ἡγέται ὀφείλουν, εἰς τόν μεταξύ των διάλογον, νά τονίσουν μετ’
ἐμφάσεως τήν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ ἐντός ἑνός κόσμου ἀναταραχῆς. Ἡ θρησκεία δέν δύναται καί δέν πρέπει νά χρησιμεύσῃ ὡς
ἔρεισμα τοῦ πολέμου καί τῆς συγκρούσεως, μέ τήν χρῆσιν ὡς μοχλοῦ τοῦ φονταμενταλισμοῦ καί τοῦ φανατισμοῦ δι’
ἀμιγῶς πολιτικούς σκοπούς. Πράγματι, ἐπαναλαμβάνομεν ἀόκνως ὅτι τό ἔγκλημα, τό ὁποῖον διαπράττεται ἐν ὀνόματι τῆς
θρησκείας, ἀποτελεῖ ἔγκλημα κατά τῆς θρησκείας. Ὁ διάλογος ἀποτελεῖ τό μοναδικόν σημεῖον ἐλπίδος, τό ὁποῖον δύναται
νά μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τήν ἀνέρευσιν τῆς εἰρήνης.Οὕτως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί τό
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκφράζουν τήν ἀλληλεγγύην καί τήν συμπάθειάν των πρός ὅλας τάς κοινότητας, αἱ ὁποῖαι
πλήττονται ἀπό τάς βιαιότητας αὐτάς. Ἀπευθύνουν εἰδικώτερον θερμήν ἔκκλησιν πρός ὅλας τάς Ὀρθοδόξους
αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας, πρός ὅλας τάς Χριστιανικάς Ἐκκλησίας καί Κοινότητας, ὡς καί πρός τούς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς,
τά Κράτη καί κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, νά συμβάλουν εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης ἐπί τοῦ πολέμου καί τοῦ
μίσους.
Φανάριον, 14 Αὐγούστου 2012
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
Ημερίδα στην 57η Επέτειο των Σεπτεμβριανών (6-7/9/1955) με θέμα:

«Αδήριτη η Ανάγκη της Αποκατάστασης και Δικαίωσης
του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης»
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα έναρξης 10.30 π.μ.
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Δημητρίου Σούτσου 46 – Αμπελόκηποι
Πρόγραμμα Ομιλιών Ημερίδας:
Baskın Oran, Καθ. Πολιτικών Επιστημών-Παν. Άγκυρας,
«Η θέση του Πογκρόμ της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 στην Ιστορία της Τουρκίας:
Μια Γενικότερη Αξιολόγηση» (Κεντρική Ομιλία).
Ειρήνη Στεφάνου, Υπ.Διδ. Παντείου Πανεπιστημίου,
«Η σημασία των παρεμβάσεων σε Διεθνείς Οργανισμούς για την Αποκατάσταση και Δικαίωση του Ελληνισμού
της Κωνσταντινούπολης».
Patrick Wingley, Δημοσιογράφος-Ιστορικός Παν. Οξφόρδης,
«Τα ίχνη των Αδικιών κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης στην συνοικία
Ταρλάμπασι».

www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας:
nnap@otenet.gr.
Παρελήφθησαν τα ανατυπωθέντα διδακτικά βιβλία από το Πρόγραμμα ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ του Υπ. Παιδείας για τα δημοτικά τα Ομογενειακά Σχολεία
Οι προσπάθειες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω εδώ και τρία
χρόνια για να φθάνουν έγκαιρα τα διδακτικά βιβλία
στα Δημοτικά σχολεία της Ομογένειας συνεχίστηκαν
και φέτος. Η Οι.Ομ.Κω σε συνεργασία με του αρμόδιους φορείς του Υπ. Παιδείας είχε μεριμνήσει για
την προετοιμασία των βιβλίων και μετά από την
έγκριση τους στα πλαίσια του ελληνοτουρκικού
πρωτοκόλλου (1968) είχε μεριμνήσει για την αποστολή των αναγκαίων ανατύπων για το σχολικό έτος
2011-12. Επειδή για τα επόμενα χρόνια δεν υπήρχε
απόθεμα βιβλίων έγκαιρα το Δ.Σ. ξεκίνησε τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση τους θέματος αυτού. Μετά από την δέσμευση της π. Υπουργού κ. Α.
Διαμαντοπούλου τέλη Φεβρουαρίου 2012 χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια για να εκδοθεί η αναγκαία Υπουργική Απόφαση (8/6/2012) και ενέργειες προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκπαίδευσης (ΙΤΥΕ) του Πσν. Πστρών που διαχειρίζεται το πρόγραμμα ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για την εκτύπωση
διδακτικών βιβλίων στην Ελλάδα.

Η αναφερθείσα Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι η
μέριμνα για την προώθηση των βιβλίων (10 τόμοι) θα
γίνει από την Οι.Ομ.Κω και για τον λόγο αυτό στις
29/8/2012 παρελήφθησαν από τον εκπρόσωπο το α’
τμήμα των βιβλίων. Τα βιβλία θα είναι στα χέρια των
μαθητών της Ομογένειας με την έναρξη του σχολικού
έτους. Η Οι.Ομ.Κω ευχαριστεί δημόσια το Υπουργείο
Παιδείας και το ΙΤΥΕ για την συνεργασία για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας της Κωνσταντινούπολης. Όπως έχουμε ενημερώσει
η Οι.Ομ.Κω έχει μεριμνήσει για την ετοιμασία των
δοκιμίων βιβλίων για τις τέσσερεις τάξεις γυμνασίου
μαθηματικών και για τα οποία αναμένεται το αποτέλεσμα της εξέτασης από τις αρχές του Τουρκικού Υπ.
Παιδείας από τον προηγούμενο Απρίλιο. Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες
για την επίσπευση των διαδικασιών.

Η Δεύτερη Περίοδος της Παιδούπολης στην ν. Πρώτη (1-17 Αυγούστου)
Η υποστήριξη της Οι.Ομ.Κω με Εθελοντικές Ομάδες
Είχαμε ενημερώσει στα προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία μας για την προετοιμασία της φετινής Παιδούπολης
της ν. Πρώτης να υποδεχθεί τους κατασκηνωτές μαθητές της Ομογένειας με την συνεργασία των αρμόδιων
φορέων της Ομογένειας – το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Δ.Σ. της Παιδούπολης, τον ΣΥΡΚΙ, Κοινότητες της
Πόλης και της Οι.Ομ.Κω. Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε ενημερώσει για τις δραστηριότητες της Α’ περιόδου
της Παιδούπολης. Η Β΄ περίοδος της Παιδούπολης διήρκησε από την 1/8 μέχρι την 17/8/2012. Στην διάρκεια
της Β’ περιόδου η Α.Θ.Π ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε την Παιδούπολη την Πέμπτη 2 Αυγούστου
2012 και χοροστάτησε στην Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στο
Καθολικό της ιστορικής Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πρώτης,.
Παρέστη συμπροσευχόμενος και ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Απόστολος. Μετά την Παράκληση ο Πατριάρχης
Βαρθολομαίος παρακολούθησε, όπως πάντα, το πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε
σκετς, χορούς, τραγούδια και άλλες όμορφες δημιουργίες που ετοίμασαν τα παιδιά με την καθοδήγηση των
ομαδαρχών τους και εθελοντριών που ήλθαν από την Πόλη και την Ελλάδα μετά από πρωτοβουλίες της
Οι.Ομ.Κω και των φίλων της Παιδόπολης. Τα παιδιά της Β’ περιόδου ήταν 41 από τα οποία τα 10 από την
Ορθόδοξη Κοινότητα της Μερσίνης. Οι κατασκηνωτές επισκέφτηκαν την ν. Πρίγκηπο την 9/8, με ολοήμερη
εκδρομή, μετά από πρόσκληση και φιλοξενία του Σεβασμιώτατου Μητρ. Πριγκηπονήσων κ.κ. Ιακώβου. Επίσης
την 12/8 οι εθελοντές επισκέφτηκαν την ν. Αντιγόνη μετά από πρόσκληση και φιλοξενία της Κοινότητας της ν.
Αντιγόνης όταν η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης χοροστάτησε στην Ακολουθία του Μεγάλου
Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Άγιο Γεώργιο Καρίπη. Οι κατασκηνωτές επισκέφτηκαν
επίσης την 13/8 τις Κοινότητες Νιχωρίου και Θεραπείων μετά από πρόσκληση και την ίδια ημέρα επισκέφθηκαν
την Μονή της Χώρας, τα Χερσαία Τείχη της Βασιλεύουσας και τον Βόσπορο. Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω τις
προσπάθειες συντόνισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Φραντζής.

Συνάντηση αντιπροσωπίας του Δ.Σ. της
Οι.Ομ.Κω με τον Υφυπουργό Απόδημου
Ελληνισμού κ. Γ.Τσιάρα (8/8/2012)
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω συναντήθηκε με τον Υφυπ. Εξωτερικών κ. Γ.
Τσιάρα και συζήτησε θέματα που αφορούν
τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης με
πρώτο θέμα την μη νομιμότητα των ελαχίστων διοικήσεων ιδρυμάτων της Ομογένειας
της Πόλης. Επίσης έγινε λεπτομερής παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Οι.Ομ.Κω σε
διάφορους τομείς.

Συνάντηση Αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της
Οι.Ομ.Κω με τον Υπουργό Παιδείας Καθ.
Κων/νο Αρβανιτόπουλο.
Πραγματοποιήθηκε την 8/8/2012 συνάντηση με
τα μέλη του επιτελείου του κ. Υπ. Παιδείας και
στη συνέχεια με τον ίδιο Καθ. Κ. Αρβανιτοπουλο. Κατά την συνάντηση έγινε διεξοδική ανάλυση και παρουσίαση των αναγκαίων μέτρων ενίσχυσης της Ομογενειακής Παιδείας καθώς επίσης και οι δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω που
έχουν πραγματοποιηθεί, τα τελευταία χρόνια,
υπέρ του ίδιου σκοπού.

Η Οι.Ομ.Κω οργανώνει στην Κωνσταντινούπολη την Έκθεση Ρωμιών Δημοσιογράφων και
Εκδοτών στην Ιστορία της Πόλης (1830-1914)-29 Σεπτεμβρίου -11 Οκτωβρίου 2012

Γελοιογραφία από την εφημερίδα ο «Κουδουνάτος» του
Θεόδωρου Κασάπη που σατιρίζει την στάση των άλλων
ελληνικών εφημερίδων.

Μετά από μια συστηματική προσπάθεια έχει καθοριστεί
σε συνεργασία με το Σωματείο Δημοσιογράφων Τουρκίας, τον μεγαλύτερο φορέα στο θέμα, η παραπάνω αναφερόμενη Έκθεση που αποσκοπεί να παρουσιάσει την
πολύπλευρη και εξαιρετικά πλούσια δραστηριότητα των
Ελλήνων δημοσιογράφων και εκδοτών στην Κωνσταντινούπολη την αναφερόμενη περίοδο. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι υπήρξαν πρωτοπόροι στις προσπάθειες με
την σωστή έννοια του εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού της Οθωμανικής Κοινωνίας που αποτελεί και τον
κύριο σκοπό της ¨Έκθεσης αυτής.

Το Σωματείο Δημοσίογραφων της Τουρκίας καί η Οίκουμενίκη Ομοσπονδία Κωνσταντίνουπολίτων
εχεί την τίμη να σας προσκαλεσεί
το Σαββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012, ωρα 16.00
στο Μουσείο Τυπου της Πολης στα εγκαίνία της
Έκθεσης Ρωμιών Δημοσιογράφων και Εκδοτών
στην Ιστορία της Πόλης (1830-1914).
Δίαρκεία Έκθεσης: 29 Σεπτεμβρίου – 11 Οκτωβρίου 2012, Ώρες: 11.00-19.00
Δίευθυνση: Μουσείο Τυπου, Divanyolu Cad. No.76, Çemberlitaş 34122.
Σκοπος της Έκθεσης είναί η παρουσίαση της δραστηρίοτητας των Ρωμίων εκδοτων καί δημοσίογραφων της Πολης,
απο την περίοδο της εναρξης εκδοσης τακτίκα εφημερίδων μεχρί την εναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολεμου, καθως
επίσης την προβολη δίαμεσου του τυπου αυτου των πολίτίκων, κοίνωνίκων καί οίκονομίκων εξελίξεων της περίοδου των ετων 1830-1914. Η Έκθεση περίλαμβανεί 32 πίνακες παρουσίασης των θεματων, πρωτοτυπες εφημερίδες
που εχουν δημοσίευτεί με χαρακτηρες του ελληνίκου καί οθωμανίκου αλφαβητου καί παρουσίαση με βίντεο προβολη.
Ανακοίνωση
Πρόγραμμα Υποτροφιών σε Κωνσταντινουπολίτες Μαθητές Λυκείου
εντός και εκτός της Πόλης
Το Δ.Σ. της Οί.Ομ.Κω, στη συνεδρίαση της 26/06/2012, αποφασίσε την επεκταση του Προγραμματος Υποτροφίων
(λείτουργεί εδω καί 5 ετη) με την τροποποίηση του Κανονίσμου χορηγησης καί παρακολουθησης των υποτροφίων.
Γία πρωτη φορα το προγραμμα επεκτείνετε καί προς μαθητες εκτος της Κωνσταντίνουπολης, δηλαδη σε Κωνσταντίνουπολίτίκης καταγωγης μαθητες που σπουδαζουν στην Έλλαδα η αλλες χωρες. Σκοπος του Προγραμματος Υποτροφίων είναί η υποστηρίξη των τελείοφοίτων (2 τελευταίες ταξείς) μαθητων Λυκείου να παρακολουθησουν φροντίστηρία, ωστε να αυξηθεί η δυνατοτητα είσαγωγης τους σε πανεπίστημίακες σχολες καί με τον τροπο αυτο να υπαρξεί συμβολη γία τη δημίουργία στελεχων που θα συνδραμουν προς την Ομογενεία της Κωνσταντίνουπολης. Η
επίλογη των υποτροφων, αρχίζοντας απο το νεο σχολίκο ετος, θα γίνεί με ευθυνη της Οί.Ομ.Κω. καί συμπερίλαμβανεί
υποβολη αίτησης, γραπτο δίαγωνίσμα καί προσωπίκη συνεντευξη. Το γραπτο δίαγωνίσμα, που θα γίνεί ανεξαρτητα
στην Κωνσταντίνουπολη καί στην Αθηνα, με δίαφορετίκο περίεχομενο, θα περίλαμβανεί τίς ενοτητες: βασίκη χρηση
της ελληνίκης γλωσσας, καί θεμελίωδείς γνωσείς στα μαθηματίκα, φυσίκη, χημεία καί βίολογία. Έπίπλεον η χορηγηση των υποτροφίων θα γίνεί λαμβανοντας υποψη: τίς οίκονομίκες δυνατοτητες της οίκογενείας καθε μαθητη, τίς
επίδοσείς του μαθητη τα προηγουμενα ετη των σπουδων του καί σε συναρτηση με τον κλαδο που θελεί να σπουδασεί καί τίς αναγκες της Ομογενείας.
Λεπτομερής ανακοίνωση θα εκδοθεί αρχές Σεπτεμβρίου 2012.

