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Oι Βασικοί Σκοποί της Ομοσπονδίας :
· 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
· Η προαγωγή και σταθεροποίηση της φιλίας,
ειρήνης και κατανόησης μεταξύ των λαών στην
καθ’ ημάς Ανατολή, στα Βαλκάνια, την Ευρώπη
και σε όλο τον Κόσμο.

www.conpolis.eu

Απονομή του τίτλου Επίτιμου Διδά-

κτορα προς την Α.Θ.Π. Οικουμενικό
Πατριάρχη από το Παν, Βοσπόρου,
σελ.1.
 Συνάντηση με τον Υπ. Εξ. Τουρκίας,
σελ.1 & 2.
 Πρόγραμμα Υποτροφιών σε μαθητές Κων/λιτικης καταγωγής στην
Ελλάδα, σελ.4.
Προσεισμική μελέτη για τα κτίρια
της Ομογένειας,σελ.4.
Δραστηριότητες του Συμβουλίου
Ομογενειακής Παιδείας, σελ.4.
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Μηνιαία Ενημέρωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Το Δ.Σ. Εύχεται σε όλους τους Αναγνώστες του Ευτυχισμένο το 2014
με Υγεία και Ευτυχία και την Ευημερία του απανταχού Ελληνισμού

Απενεμήθη ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα στην Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίο από τον Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου
Η τελετή αναγόρευσης Επίτιμου Διδάκτορα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α’ έγινε το απόγευμα της
19 Δεκεμβρίου 2013 στην αίθουσα τελετών Albert Long Hall του Πανεπιστημίου Βοσπόρου (πρ. Ροβέρτειος Σχολή) παρουσία
των μελών της Συγκλήτου, Ιεραρχών της Μ.Χ.Ε., των Γενικών Προξένων της Ελλάδος, των Η.Π.Α. και του Ισραήλ, εκπροσώπων
των ιδρυμάτων και κοινοτήτων της Ομογένειας και ακαδημαϊκών. Το Δ.Σ. της
Οι.Ομ.Κω, εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καθ. Νικ. Ουζούνογλου.
Η Σύγκλητος του ιστορικού αυτού ακαδημαϊκού ιδρύματος υπερβαίνοντας τον
τεχνητό θόρυβο που επιδιώκουν να δημιουργήσουν εθνικιστικοί κύκλοι μέσα
στην Τουρκία για την χρήση του όρου «Οικουμενικός», απένειμε τον τίτλο με την
ορθή χρήση του τίτλου «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α’».
Η απόφαση για την απονομή έγινε μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου
Περιβαλλοντολογικών Επιστημών με βάση την εξαιρετική συμβολή του
Οικουμενικού Πατριάρχη στην προστασία του περιβάλλοντος, της
βιοποικιλότητας, την καταπολέμηση της βιομηχανικής ρύπανσης, την
διαθεσιμότητα καθαρού νερού προς ευρύτερους πληθυσμούς και την
αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Το σκεπτικό της απόφασης το
ανέπτυξε ο καθ. Ορχάν Γενίγκουν, διευθυντής του Ινστιτούτου
Περιβαλλοντολογικών Μελετών. Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Βοσπόρου καθ.
Γκιουλαϊ Μπαρμπαρόσογλου αφού ανέγνωσε την απόφαση της Συγκλήτου, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«το Πανεπιστήμιο μας ζει σήμερα μια από τις πλέον σημαντικές και ιστορικές του στιγμές καλωσορίζοντας τον
Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Ηγέτη της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο, που έχει προσφέρει πολύτιμο έργο σε πολλούς
τομείς ώστε ο κόσμος και η κοινωνία να μετασχηματιστεί προς το καλλίτερο προσφέροντας την βοήθεια του προς όλους όχι
μόνο ως θρησκευτικός Ηγέτης αλλά και ως ένας πρωτοπόρος προστάτης του περιβάλλοντος».
Μετά από την επίσημη απονομή του τίτλου Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αφού ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο του
Βοσπόρου που γιορτάζει τα 150 χρόνια από την ίδρυση του, τόνισε ότι πρέπει να αποτελεί ύψιστο καθήκον των Ιερωμένων
η προστασία του περιβάλλοντος. Η Α.Θ.Π. ευχαρίστησε εκ μέρους της Ομογένειας το Ίδρυμα, που παρά τον τεχνικό θόρυβο
που δημιουργούν μερικοί παράγοντες στην χώρα, κατά του τίτλου «Οικουμενικός» έλαβε την απόφαση αυτή. Στην
συνέχεια η Α.Θ.Π. αναφέρθηκε στην σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος που είναι δώρο του Θεού προς τον
άνθρωπο και μνημόνευσε το πρωτοπόρο έργο του αείμνηστου καθηγητή Κρίτωνα Τσούρη όπως επίσης και το γεγονός ότι το
Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου το κόσμησαν και το κοσμούν πολλοί Ρωμιοί ακαδημαϊκοί. Καταγραφή στιγμιότυπων από την
τελετή μπορείτε να δείτε στον ιστόπο: http://www.youtube.com/watch?v=6LVt0FtlG0Q

Συνάντηση αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω με τον Υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας καθ. Αχμέτ
Νταβούντογλου κατά την επίσκεψη του στην Αθήνα
Μετά από πρόσκληση του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Αχμέτ Νταβούντογλου, κατά την επίσκεψη του
στην Αθήνα 13/12/2013, πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνάντηση στην Πρεσβεία της Τουρκίας, με την αντιπροσωπεία της
Οι.Ομ.Κω αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Νικόλαος Ουζούνογλου και τον Γεν. Γραμματέα Μιχάλη Μαυρόπουλο.
Στην συνάντηση παρόντες ήταν ο Πρέσβης της Τουρκίας κ. Κερίμ Ουράς, η διευθύντρια του Τμήματος Ελλάδος στο Υπ. Εξ της
Τουρκίας κα. Ο. Ε. Ουλούερεν και δημοσιογράφοι από την Κωνσταντινούπολη. Στην διάρκεια της συζήτησης αρχικά ο κ. Α.
Νταβούντογλου αναφέρθηκε στις προηγούμενες συναντήσεις που έχουν γίνει με εκπροσώπους της Οι.Ομ.Κω. Λαμβάνοντες
τον λόγο ο κ. Ν. Ουζούνογλου, υπενθύμισε προς τον Υπουργό, ότι όπως είχε τονίσει στην πρώτη συνάντηση τον Μάρτιο του
2011, το ζητούμενο από την η Οι.Ομ.Κω είναι η Αποκατάσταση της Δικαιοσύνης (Ιαντέϊ Ιτιμπάρ) και διατύπωσε τις θέσεις
του Δ.Σ. σχετικά με το μείζων θέμα ποιες υποχρεώσεις έχει η σημερινή Κυβέρνηση της Τουρκίας για επανορθώσεις και
μέτρα θεραπείας προς την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα, της οποίας τα δικαιώματα καθορίζονται από την Συνθήκη της
Λωζάννης. Οι θέσεις της Οι.Ομ,Κω που διατυπώθηκαν στην Τουρκική γλώσσα σε μορφή τοποθέτησης προς κ. Υπουργό
δίνονται παρακάτω. Επίσης στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω www.conpolis.eu διατίθεται το κείμενο της τοποθέτησης στα
Τουρκικά και Αγγλικά. Ενίοτε ο κ. Α. Νταβούντογλου προέβη σε σχολιασμούς κατά της τοποθέτησης του Προέδρου της
Οι.Ομ.Κω. Τα κυριότερα σημεία της συνομιλίας είναι τα ακόλουθα:
 Στην διατύπωση από πλευράς της Οι.Ομ.Κω ότι η περίπτωση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας αποτελεί μοναδική
περίπτωση στην σύγχρονη ιστορία που ζει εκπατρισμένη κατά 98% παρά τις εγγυήσεις της Συνθήκης της Λωζάννης αλλά
περισσότερο της Σύμβασης της Ρώμης (1950) για τα Δικαιώματα Ανθρώπου που η Ρεπουμπλικανική Τουρκία υπήρξε από
τα πρώτα κράτη που δέχτηκαν, ο σχολιασμός από τον κ. Υπουργό ήταν ότι δεν είμαστε η μοναδική περίπτωση και αλλού
έχει συμβεί αυτό.
 Δεν υπήρξε κανένας σχολιασμός στα θέματα: (α) ότι συμπληρώνονται 50 χρόνια από την πλέον βάναυση παραβίαση της
Συνθήκης της Λωζάννης σε μορφή της μαζικής κλίμακας παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου που υπήρξε η
απέλαση των υπαγόμενων στην Συνθήκη της Λωζάννης Ρωμιών με Ελληνική Υπηκοότητα αλλά και τον εξαναγκασμό σε
εκπατρισμό των Ρωμιών που αν και ήταν πολίτες της Τουρκίας το Κράτος τους όρισε ως «υπηκόους του που είναι ξένοι»,
(β) οι αδικίες που υπεστήκαμε ως Κοινότητα δεν είχαν σχέση με τα Ελληνοτουρκικά ζητήματα αλλά οφειλόταν στην συνεχή
υποβάθμιση του κράτους νόμου, δικαίου και σεβασμού των αρχών της δημοκρατίας μέσα στην Τουρκία. Επομένως με την
διάγνωση αυτή, που όλα τα ιστορικά αρχεία αποδεικνύουν, θα πρέπει να επικρατήσουν οι αρχές του κράτους νόμου και
του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρόσφατη χρήση της
δήθεν αρχής περί «Αμοιβαιότητας» από την Κυβέρνηση της Τουρκίας για την συνέχιση της παρατεταμένης αδικίας της μηλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, (γ) η ξανά μετατροπή σε τεμένη μουσείων που είχαν αναγερθεί ως
εκκλησίες στην Βυζαντινή εποχή και είχαν χρησιμοποιηθεί ως τεμένη την Οθωμανική περίοδο δεν βοηθάει καθόλου στην
ενίσχυση του άκρως αναγκαίου διαθρησκευτικού διαλόγου που τόση μεγάλη ανάγκη έχει η ευρύτερη περιοχή μας.
 Για το θέμα του υπό εξέταση από πλευράς του Υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας της εύρεσης και επιστροφής στην Ομογένεια
των βιβλίων του αρχείου και των βιβλίων του Ελληνικού του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, που τον
προηγούμενο Οκτώβριο, επαναφέρθηκε προς την Τουρκική Κυβέρνηση διαμέσου του Βοηθού Υπ. Εξωτερικών κ. Ναζτί
Κορού, Ο κ. Α. Νταβούντογλου ανέφερε ότι δεν γνωρίζει το θέμα και ότι θα ενδιαφερθεί για αυτό.

Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι η ακύρωση του Κανονισμού διενέργειας εκλογών στα Βακούφια των Μειονοτήτων αποτελεί σοβαρή
υποχώρηση από αρχές της χρηστής διοίκησης και δημοκρατίας. Τέλος τονίστηκε ότι αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι
πράγματι το Υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας έχει δείξει στάση προσπαθειών επίλυσης των ζητημάτων που έχουν τεθεί προς την
Κυβέρνηση της Τουρκίας όπως: η επιστροφή υπηκοοτήτων και η καλλίτερη εξυπηρέτηση από τις προξενικές αρχές, δεν
υπάρχει πρόοδος στα θέματα που έχει θέσει η Οι.Ομ.Κω προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας. Κλείνοντας από πλευράς της
Οι.Ομ.Κω τονίστηκε ότι η Οι.Ομ.Κω θα συνεχίσει αταλάντευτα τις απαιτήσεις της για επανόρθωση και αποκατάσταση των
εκτεταμένων αδικιών του παρελθόντος, πράγμα που θα αποβεί προς όφελος όλων των πολιτών της χώρας.

Διατύπωση θέσης της Οι.Ομ.Κω. προς τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Αχμέτ Νταβούντογλου από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. κ. Νικόλαο Ουζούνογλου κατά την συνάντηση στην Πρεσβεία της Τουρκίας
Κύριε Υπουργέ,
Σας απευθύνουμε αυτόν τον χαιρετισμό εκ μέρους της Ομοσπονδίας των Σωματείων μιας ιστορικής Κοινωνίας που έχει
υποχρεωθεί να ζήσει εκπατρισμένη μακριά από την κοιτίδα της. Πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση στην σύγχρονη
ιστορία όπου οι διεθνείς δεσμεύσεις μεταξύ χωρών – όπως αυτής της Συνθήκης της Λωζάννης - αλλά και το ευρωπαϊκό
πλαίσιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου που καθιερώθηκε μετά από την τραγική εμπειρία πολέμου δεν εξασφάλισαν η
Κοινότητα μας να μην διασκορπιστεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Η Οι.Ομ.Κω έχει ξεκινήσει και προχωρήσει στην επικοινωνία με τους ιθύνοντες της Τουρκίας με ειλικρίνεια ζητώντας
αποκατάσταση και επανόρθωση των αδικιών που έχει υποστεί από τις παρελθούσες Κυβερνήσεις της Τουρκίας που
κορυφώθηκαν ακριβώς πριν 50 χρόνια όταν χωρίς καμιά αιτία απελάθηκαν οι υπαγόμενοι στην συνθήκη της Λωζάννης Ρωμιοί
της Πόλης και ακόμα χαρακτηριζόμενοι ως «ξένοι» πολίτες της χώρας, εξαναγκάστηκαν στο να εκριζωθούν από την πατρίδα
τους. Είναι απόλυτη πεποίθηση μας, όπως αποδεικνύεται από αδιάσειστα στοιχεία, ότι αυτά που συνέβησαν δεν είχαν
καμιά σχέση με τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά με την υποχώρηση των αρχών του κράτους δικαίου και του νόμου .
Επομένως όταν σκοπεύουμε να θεραπεύσουμε τις συνέπειες των αδικιών δεν πρέπει να συσχετίσουμε το θέμα με τις σχέσεις
μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας αλλά με το ζήτημα της εγκαθίδρυσης ενός πραγματικού κράτους νόμου που σέβονται όλες οι
εξουσίες του – η εκτελεστική, η δικαστική και η νομοθετική – τους δικούς της νόμους και το σύνταγμα. Είναι λυπηρό για εμάς
να βλέπουμε ότι ακόμα μια φορά την τελευταία περίοδο να γίνεται επίκληση της «αμοιβαιότητας» για την συνέχιση αδικιών
όπως αυτή της απαγόρευσης της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Ως ενωτικός φορέας της εκπατρισμένης κοινότητας μετά από μια περίοδο δύο ετών επικοινωνίας, υποβάλαμε συγκεκριμένες
προτάσεις προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας που είναι ρεαλιστικές, συμβατές με την νομοθεσία της χώρας αλλά εξίσου
περιέχουν την προσφορά πολιτισμού και υπηρεσιών προς τον τόπο καταγωγής μας, όπως το έχουν κάνει οι πρόγονοι μας
πάντοτε.
Οι προτάσεις μας αφορούν τα κεφάλαια: την ανάκτηση των υπηκοοτήτων, την νομική υποστήριξη στο θέμα των ιδιωτικών
ιδιοκτησιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες οι συμπολίτες μας από σκληρές γραφειοκρατικές συμπεριφορές, την
υποστήριξη των μελών της νέας γενιάς να παλιννοστήσουν όσοι θέλουν, την επιστροφή της βιβλιοθήκης και του αρχείου της
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, οι προτάσεις μας να δημιουργήσουμε ερευνητικά και αναπτυξιακά
κέντρα στην Πόλη. Επίσης είναι σημαντικό να λυθούν τα σοβαρά θέματα των βακουφικών ιδιοκτησιών, οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας και το σοβαρό θέμα ότι έχει ανασταλεί επ΄ αόριστο ο κανονισμός εκλογών στα μειονοτικά
Βακούφια.
Διαπιστώνουμε δυστυχώς, εκτός της εξαίρεσης ότι Υπ. Εξωτερικών που έχει αλλάξει στάση ως προς τα θέματα απόδοσης των
υπηκοοτήτων και της θετικής ανταπόκρισης προξενικών αρχών, δεν έχουμε πρόοδο στα άλλα θέματα. Παρά την εγκύκλιο του
κ. Πρωθυπουργού Ρ.Τ.Ερντογάν τον Μάιο του 2010 να σταματήσουν οι συνήθειες του παρελθόντος των άδικων
συμπεριφορών προς τους μη-Μουσουλμάνους πολίτες αυτές συμβαίνουν συχνά. Για παράδειγμα ενώ εδώ και 15 μήνες 4
βιβλία μαθηματικών έχουν εγκριθεί καθυστερεί η χορήγηση της τελικής άδειας.
Σήμερα εκείνο που είναι αναγκαίο, βλέποντας τις τραγωδίες που εξελίσσονται στις γειτονικές μας χώρες, είναι η επικράτηση
πνεύματος αλληλοκατανόησης σε όλους μας και η καταπολέμηση του φανατισμού. Πιστεύουμε ότι με τις αντιλήψεις αυτές
δεν είναι συμβατή η μετατροπή Μουσείων που υπήρξαν παλαιοτέρα εκκλησίες και στη συνέχεια τεμένη να ξαναγίνουν
τεμένη. Σας διαβεβαιώνουμε κύριε Υπουργέ ότι η Οι.Ομ.Κω θα συνεχίσει να εργάζεται με ειλικρίνεια και συνέπεια για την
άρση των συνεπειών των αδικιών του παρελθόντος και η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα είναι υπέρ όλων των πολιτών
της χώρας.

Συνεχίζεται και φέτος το πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών προς τους
μαθητές Κωνστατινουπολίτικης καταγωγής στην Ελλάδα
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. μετά από αρκετές προσπάθειες, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, εξασφάλισε τους αναγκαίους
πόρος για την εφαρμογή και φέτος του προγράμματος υποστήριξης μαθητών αποκλειστικά Κωνσταντινουπλίτικης καταγωγής. Ενώ το πρόγραμμα εφαρμόζεται εδώ και 6 χρόνια για τους μαθητές των Λυκείων μας στην Πόλη, πέρσι για πρώτη φορά, επεκτάθηκε το πρόγραμμα και
στην Ελλάδα. Έχουν ήδη προσέλθει 25 μαθητές με την υποβολή αίτησης τους. Κύριος σκοπός είναι η ενίσχυση και η επιβράβευση μαθητών
των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου. Η προθεσμία υποβολής λήγει την 10 Ιανουαρίου 2014 και πληροφορίες για την υποβολή δίνονται
στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ,Κω. Πέρσι στα πλαίσια του ίδιου Προγράμματος είχαν ενισχυθεί 12 μαθητές ενώ είχε δοθεί δωρεάν πρόσβαση
στο διαδικτυακό φροντιστήριο του Κέντρου Σπουδών «ΑΡΝΟΣ» για 70 μαθητές. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό μετά από συνεντεύξεις και γραπτές εξετάσεις από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.

Διαμόρφωση Προγράμματος για την Προσεισμική Μελέτη για τα ακίνητα της Ομογένειας
Το Δ.Σ, της Οι.Ομ.Κω λαμβάνοντας υπόψη την συνεχή προειδοποίηση σεισμολόγων επιστημόνων, ότι τα επόμενα χρόνια υπάρχει πιθανότητα να συμβεί σημαντικής έντασης σεισμός στην Πόλη και την σημασία της κατάλληλης προετοιμασίας αντιμετώπισης του ενδεχόμενου αυτού, που απαιτεί την προσεισμική μελέτη και στην συνέχεια επεμβάσεων στα ακίνητα που ανήκουν στην Ομογένεια, κατάρτισε σχέδιο για
την πραγματοποίηση μιας μελέτης που θα καλύψει τα περίπου 100 πλέον σημαντικά Ελληνορθόδοξα Κοινοτικά ακίνητα στην Κωνστνατνινούπολη. Ο Καθ. Κων/νος Σπυράκος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μεστόβιου Πολυτεχνείου, μετά
από αίτημα της Οι.Ομ.Κω, δέχθηκε να αναλάβει την επιστημονική καθοδήγηση του Προγράμματος ενώ η λήψη των επί τόπου μετρήσεων
και στη συνέχεια η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει από νέους εθελοντές πολιτικούς μηχανικούς. Κατόπιν τούτου στάλθηκε επιστολής προς
τους αρμόδιους φορείς της Ομογένειας , το Δ.Σ. του ΣΥΡΚΙ και τον κ. Π.Λ.Βίγκα εκπρόσωπο των Μειονοτικών Ιδρυμάτων στο Γενικό Συμβούλιο Ευαγών Ιδρυμάτων, και πριν απ’ όλα ζητήθηκε η ευλογία από την Α.Θ.Π. Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Η πραγματοποίηση του θα γίνει
στα πρότυπα που έχουν γίνει εργασίες από εθελοντές ομάδες υπό την εποπτεία του Δ.Σ. όπως η αρχιτεκτονική αποτύπωση ακινήτων και της
υποδομής κοιμητηρίων της Ομογένειας.

Συνέρχονται οι Γενικές Συνελεύσεις - Τακτική Ετήσια και Εκλογική στη Συνέχεια της 18 Ιανουαρίου 2014
Έχει συμπληρωθεί η δεύτερη τριετία από την ανάδειξη της 2ης αιρετής διοίκησης της Οι.Ομ.Κω. και όλα τα μέλη σωματεία έχουν διενεργήσει εκλογές στις Γενικές Συνελεύσεις τους (εκτός του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας που δεν έστειλε προς το Δ.Σ. τα απαραίτητα έγγραφα και επομένως θα αντιπροσωπευθεί με ένα μέλος ex-officio) για την ανάδειξη αντιπροσώπων που απαρτίζουν το σώμα της Γ.Σ.
για την τριετία 2014-2016. Κάθε τρία χρόνια πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα δύο Γενικές Συνελεύσεις της Οι.Ομ.Κω όπως και θα γίνει
στις 18/1/2014 δηλαδή της απερχόμενης που αξιολογεί το έργο του Δ.Σ. τον προηγούμενο χρόνο και στην συνέχεια η νέα στην οποία διενεργείται η ανάδειξη των νέων μελών του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Έχουν ήδη σταλεί οι ονομαστικές προσκλήσεις στα μέλη σωματεία των αντιπροσώπων που έχει πιστοποιηθεί η εκλογή τους μετά από έλεγχο . Επίσης έχει σταλεί και η πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων και η
οποία λήγει την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 ώρα 14.00. Οι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν το Καταστατικό της Οι.Ομ.Κω που καθορίζει
όλες τις σχετικές λεπτομέρειες των αναφερόμενων διαδικασιών στην ιστοσελίδα της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. στην οποία έχουν έχει αναρτηθεί και ο κατάλογος των ονομάτων των αντιπροσώπων κατά αλφαβητική σειρά.
www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr.

Ενέργειες του Συμβουλίου Ομογενειακής Παιδείας
Στα δελτία των τελευταίων μηνών έχουμε ενημερώσει τους αναγνώστες μας, για τις εργασίες του Συμβουλίου Ομογενειακής Παιδείας, το
οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει αναλάβει νέες πρωτοβουλίες. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα είναι η επίτευξη της συνεργασίας, μεταξύ των Κοινοτήτων της Ομογένειας για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Ζαππείου και Ζωγραφείου Σχολής ενώ η Μεγάλη του
Γένους Σχολή καλύπτει τις ανάγκες της με ιδία μέσα. Η Οι.Ομ.Κω συμμετέχει στις προσπάθειες αυτές, εκτός με τις επιμέρους εισηγήσεις, με
την υποστήριξη κατά περιόδους των δράσεων. Επί πλέον μαζί με τις Κοινότητες της Ομογένειας, συνεχίζεται η χορήγηση φροντιστηριακών
υποτροφιών και από την Οι.Ομ.Κω. προς τους μαθητές των Σχολείων. Τα σημαντικά θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο την τελευταία
περίοδο είναι: η κατάλληλη προετοιμασία για την αντιμετώπιση του νέου συστήματος γενικών εξετάσεων που αρχίζει να επεκτείνετε προς
τις μικρότερες τάξεις (8η) και που στο μέλλον θα επηρεάζει την εισαγωγή στα ΑΕΙ της Τουρκίας, την συγγραφή βιβλίων διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας από ειδικούς επιστήμονες για μαθητές που δεν έχουν την ελληνική ως μητρική τους γλώσσα και συγγραφή βιβλίων
μαθηματικών των τάξεων 10,11 και 12ης (Λυκείου) που θα είναι σύμφωνο με το αναλυτικό πρόγραμμα των Τουρκικών σχολείων, που
διαφέρει από των Ελληνικών, με αποτέλεσμα η διασκευή βιβλίων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα δεν εξυπηρετεί αφού οι μαθητές στο
σύνολο τους θα δώσουν εξετάσεις στις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τουρκία. Τέλος έχει αποφασιστεί η οργάνωση «Ημέρας Σταδιοδρομίας»
την επόμενη άνοιξη με την συμμετοχή και των τριών σχολείων της Ομογένειας με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

