Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν
συντομία:

Organization

 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

- Ανακοινώσεις της Οι.Ομ.Κω.,σ.1.
- Κοινωνική Αλληλεγγύη και Δραστηριότητες της Οι.Ομ,Κω., σ.2.
- Οφικκίαλος ο κ.Σ.Ν. Κίσσας, σ.3-4.
- Ή Αννα Βαγενά υποστηρίζει το
Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω., σ4.
- Δράσεις εθελοντών, Συνεργασία
Οι.Ομ.Κω. με Β.Ηπειρώτες για το
Μαυσωλείο Χ. Ζωγράφου, σ.5.
- Μαθητικός Διαγωνισμός-Επανάληψη Ανακοίνωσης,σ.6
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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Ημερίδα στη Μνήμη του

Ευάγγελου Μιχαηλίδη
12 Απριλίου 2016, ώρα 18.00,

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
με θέμα:
«Το Δικαίωμα και τα Προβλήματα της Διαχείρισης από την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα

της Πόλης των Ευαγών της Ιδρυμάτων»
Ομιλητές:
Παντελής Λάκης Βίγκας , Γεώργιος Παπαλιάρης, Ιωάννης Κτιστάκης,
Νικόλαος Ουζούνογλου, Ibrahim Özdiller
Μνήμη του Εθνομάρτυρα του Οικουμενικού Πατριάρχη ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’
Η Αδελφότητα Δημητσανιτών «Γρηγόριος ο Ε’» προσκαλεί στο Ιερό Μνημόσυνο για τον Μάρτυρα του
Γένους Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’ που θα γίνει μετά από την Θεία λειτουργία που θα
πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη των Αθηνών, οδός Σκουφά και Αμερικής στο Κολωνάκι, την Κυριακή 10 Απριλίου 2016.
Μην Ξεχνάτε να Ζητήσετε την Εύρεση της Καταγραφής των Γονέων και Προγόνων
σας στα Αρχεία «ΕΤΑΜΠΛΙ» Κωνσταντινουπολιτών και
την Συμπλήρωση του Εντύπου Απογραφής 1927-31
Στο προηγούμενο Ενημερωτικό Δελτίο της Οι.Ομ.Κω. είχε ανακοινωθεί η ολοκλήρωση της εργασίας ψηφιοποίησης του Αρχείου καταγραφής των μη-υπαγόμενων στην Ανταλλαγή των Πληθυσμών Ελλάδος και Τουρκίας Ρωμιών της Πόλης που διέθεταν
υπηκοότητα της Τουρκίας. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε στο δεύτερο βήμα της κατάρτισης ενός νέου αρχείου με βάση το
αναφερόμενο στο οποίο να παρουσιάζεται η ιστορία της εκρίζωσης της Κοινότητας μας από την Πόλη, Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε να μας στείλετε με email (nnap@otenet.gr) το ονοματεπώνυμο των προγόνων όπως ήταν πριν από την καθιέρωση
επωνύμων στην Τουρκία (1934) καθώς επίσης τα ονόματα πατρός και μητρός τους. Στη συνέχει και βρίσκοντας την αρχική καταγραφή θα σας σταλούν σε μορφή φωτογραφίας η σχετική σελίδα της καταγραφής του αναφερόμενου ατόμου. Το τελευταίο
βήμα θα είναι η συμπλήρωση ερωτηματολογίου στο οποίο θα απεικονίζεται πότε εκπατρίστηκε ο ίδιος και οι απόγονοι του
ΕΤΑΜΠΛΙ που είχε καταγραφεί ως κάτοικος της Κωνσταντινούπολης. Σημειώνεται ότι συνέπεια του μείζονος παραβίασης της
Συνθήκης Λωζάννης και διπλωματικού πραξικοπήματος δεν είχε γίνει η ένταξη των Ελλήνων Υπηκόων που είχαν επίσης εξαιρεθεί της Ανταλλαγής Πληθυσμών.

Ουδεμία βελτίωση στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας
Πλέον Επείγουσα Ανάγκη της
Συνδρομής Εθελοντών
Η ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση σημαντικού αριθμού
συμπολιτών μας αποδεικνύεται ενώ πριν δύο χρόνια ο
αριθμός των εντασσομένων στο Πρόγραμμα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» της Οι.Ομ.Κω. ήταν 60
σήμερα ο αριθμός έχει ξεπεράσει τους 210. Τα κυριότερα
προβλήματα που οδηγούν στην αύξηση αυτή είναι:

Η μακροχρόνια ανεργία νέων.

Εξώσεις που υφίστανται από την αδυναμία καταβολής ενοικίων.

Μη-ύπαρξης ασφάλειας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Μόνων διαβιούντων ηλικιωμένων.

Υποβάθμισης της αναπηρίας σε πολλές περιπτώσεις
μς αποτέλεσμα να διακόπτονται τα επιδόματα ανεργίας.

Αδυναμία εύρεσης εργασίας σε συνδυασμό με την
αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
Από πλευράς του Δ.Σ. καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση πόρων που θα επιτρέψουν
την συνέχιση της ανακούφισης των αναξιοπαθούντων.
Όμως είναι αναγκαία η συνδρομή όλων μας. Εξίσου με
χρηματικούς πόρους χρειάζονται εθελοντές για πολλές και
διάφορες εργασίες. Παρακαλούνται όσοι διαθέτουν ελεύθερο χρόνο να αποταθούν και θέλουν να συνδράμουν να
στείλουν email στην διεύθυνση nnap@otenet.gr ή να τηλεφωνήσουν στον αριθμό 6977008922.

Πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Αλληλοενημέρωσης με τους Κωνσταντινουπολίτες Γερμανίας
Το πρωί της 27 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας (ΣΚΓ) στην
Φραγκφούρτη συνάντηση του Ν.Ουζούνογλου, Ν. Αναγνωστόπουλου με τον Δ.Σ. και 20 μέλη του Συλλόγου στην έδρα του. Αφού καλωσόρισε τους επισκέπτες ο Πρόεδρος του ΣΚΓ κ. Γρ. Βασιλάτος οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. παρουσίασαν τις
πρόσφατες εξελίξεις στα Ομογενειακά θέματα και τις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με τα μέλη Σωματεία του.
Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων. Τέλος προβλήθηκε η ταινία του Γ. Μουτεβελή «η Φρικτή Νύκτα». Αποφασίστηκε να σταλεί
από την ΟΙ.Ομ.Κω. έντυπο υλικό από την Οι.Ομ.Κω. Επίσης εξετάστηκε η οργάνωση εκθέσεων στην Φραγκφούρτη με πρωτοβουλίες του ΣΚΓ και υποστήριξη της Οι.Ομ.Κω.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες χορήγησης βοηθημάτων — υποτροφιών σε μαθητές των
Λυκείων Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής στην Ελλάδα
Όπως και τα προηγούμενα τέσσερα έτη, παρ’ όλες τις πολύ δύσκολες οικονομικές συγκυρίες το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. συνέχισε
την χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές των τάξεων 11ης και 12ης Λυκείου σε μαθητές Πολίτικης καταγωγής στην Ελλάδα. Υπέβαλαν αίτηση 42 μαθητές από τους οποίους οι 32 συμπλήρωσαν τις καθιερωμένες διαδικασίες (συνέντευξη-γραπτές εξετάσεις) και από αυτούς χορηγήθηκε σε 19 μαθητές οικονομική υποστήριξη. Επίσης δόθηκαν βοηθήματα σε 2 μαθητές που ορφάνεψαν πρόσφατα. Σε όλους τους υποψήφιους δόθηκε η δωρεάν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Φροντιστήριο του Κέντρου ΑΡΝΟΣ
που όλα τα τελευταία χρόνια οι μαθητές βρίσκουν εξαιρετικά ωφέλιμη.

Η Α.Θ.Π. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Χειροθέτησε τον Αντιπρόεδρο της Οι.Ομ.Κω.
κ. Σταμάτιο-Νικόλαος Κίσαα ως Άρχοντα της Μ.τ.Χ.Ε.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος την Κυριακή 21/2/2016 χειροθέτησε τον κ. Σ. Κίσσα με το οφίκκιο του Άρχοντα
Πρωτομαϊστορα της Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσιεύουμε την Προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη και στην συνέχεια τον ευχαριστήριο λόγο του κ. Σ. Ν. Κίσσα.

Ευχαριστήρια αντιφώνηση του κ. Σ.Ν. Κίσσα
Παναγιώτατε μοι πάτερ καὶ Δέσποτα,
Δύο γεγονότα ἐκ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας συνέχουν τὴν καρδίαν ἐμοῦ τοῦ ἀναξίου καὶ πάντων ἐσχατωτέρου ἐν ἱεροψάλταις!
Τὸ πρῶτον, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἔνθα ἡ θεόπαις Μαριὰμ εἰσῆλθεν εἰς τὰ
Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἡμέραν τῆς - κατὰ τὸ παριππεῦσαν ἔτος - παρουσιάσεως τῶν
«Ἁπάντων» Βασιλείου τοῦ Νικολαΐδου, μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου Ἄρχοντος
πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καθ’ ἣν ἡ Ὑμετέρα παναγιότης ἀνεκοινώσατο τὴν
πρόθεσιν αὐτῆς ὅπως ἀπονείμει με ὀφφίκιον ἐκκλησιαστικὸν τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας.
Καὶ τὸ δεύτερον, τῆς προλαβούσης ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος ἔνθα
Συμεὼν ὁ πρεσβύτης ἐδέξατο ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτοῦ τὸν Κύριον τῆς δόξης! Ἡ
ἐλαχιστότης μου διακονεῖ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ἀναλογίου εἰς τὸν ἐν ΒουλιαγμένῃἈττικῆς Ἱερὸν ναὸν Ὑπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης ὅστις ἑορτάζει τὴν ἡμέραν
τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος.
Δέξασθε τὰς ταπεινὰς εὐχαριστίας ἐμοῦ τοῦ ἀναξίου, ἐκ Χρυσοκεράμου τοῦ
Καταστένου ὁρμωμένου, ἀνδρωθέντος εἰς τὰ ἀναλόγια τῆς βασιλίδος τῶν
Πόλεων, μαθητοῦ τοῦ ἀειμνήστου Βασιλάκη Νικολαΐδου καὶ μέχρι θανάτου
σθεναροῦ ὑπερασπιστοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Παραδόσεως ἔν τε τὸ ψάλλειν καὶ
χοροστατεῖν! Τῆς Παραδόσεως ταύτης ἐκ χειρῶν ἁγίων ἀνδρῶν ἐξελθούσης καὶ
ὁδηγούσης τοὺς πιστοὺς εἰς τὸ λατρεύειν καὶ ἀνυμνεῖν τὴν ἄκτιστον
παντοκρατορίαν, τὸν λαμπρινὸν γνόφον, ἐν ᾧ κατοικεῖ ἡ Ἁγία Τριάς!
Μέγα μερίδιον τῆς τιμῆς ταύτης ἀναλογεῖ εἰς τὸν «ἐν Ἀθήναις Σύλλογον Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως», ὃν καὶ
διακονεῖ ἐπὶ δεκαεννεατίαν ἡ ταπεινότης μου ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ προέδρου, βραχίονος ἀπαρασαλεύτου τῆς καθ’ἡμᾶς
παραδόσεως ἐν Ἑλλάδι.
Ἰδοὺ προσῆλθον ὡς ταπεινοὶ ἱκέται, κληρικοί τε καὶ λαϊκοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἐκ τῆς κατά Γλυφάδᾳ Ἐκκλησίας,
συνακολουθοῦντες καὶ συνακολουθήσασαι μοι εἰς τὸ ἱερὸν τοῦτο προσκύνημα ἐν ταῖς αὐλαῖς τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας!
Παναγιώτατε, εὐλογήσατε ἐμὲ καὶ τὴν κατ’οἶκον ἐκκλησίαν μου, ὅπως ἡ χάρις ἡ ἀναβλύζουσα ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Συνθρόνου τοῦ
Πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπιστηρίζοι με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου! Γένοιτό μοι Δέσποτα! Εἰς πολλὰ ἔτη!..
www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr.

Ανάγκες Εύρεσης Εργασίας
Επειδή πολλές συμπολίτισσες και συμπολίτες μας προσφεύγουν στην Οι.Ομ.Κω. για εύρεση εργασίας παρακαλούμε όλους τους Κωνσταντινουπολίτες που επιθυμούν να απασχολήσουν προσωπικό να απευθυνθούν στην
Οι.Ομ.Κω. (nnap@otenet.gr) για να σταλούν τα βιογραφικά τους σημειώματα.
Η ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ ME ΤΗ «ΛΩΞΑΝΤΡΑ»
Για την Υποστήριξη του
Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
«Μηνάς Τσιτσάκος»
Οργανώνει Παράσταση την
Πέμπτη 7 Απριλίου 2016, Ώρα 19.00
στο
Θέατρο Μεταξουργείο
Ακαδήμου 14, Μεταξουργείο
Τα έσοδα της Παράστασης θα διατεθούν για την ανακούφιση αναξιοπαθούντων Κωνσταντινουπολιτών
Προπώληση: Θέατρο Μεταξουργείο τηλ.: 210-5234382

Τελετή κοπής της Βασιλόπιττας των Εθελοντών Νέων της Οι.Ομ.Κω.
Το απόγευμα της Κυριακής 21 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα τελετών του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών τελετή
κοπής της Βασιλόπιττας με την συμμετοχή περίπου 50 Εθελοντών νέων της
Οι.Ομ.Κω. Μετά από την κοπή της Βασιλόπιττας ενημερώθηκαν οι νέες και νέοι
για τις υπό προετοιμασίες νέες δράσεις της Οι.Ομ.Κω. και οι οποίες δίνονται
σύντομα παρακάτω. Επίσης προβλήθηκε η ταινία, παρόντος του ίδιου, κ.
Γιώργου Μουτεβελή «Η Διπλή Μνήμη». Τέλος εθελοντές έψαλαν τα Κάλαντα
και τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια.
Οι δράσεις που αναφέρθηκαν είναι:

Ερευνητικές Μελέτες στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Αρχείο
Προσφυγικών Περιουσιών και Ανακτορικά Αρχεία) και Αρχείο
Καταγραφής της Ακίνητης Περιουσίας των Ιδρυμάτων της Πόλης 19121936.

Ερευνητική εργασία στην βιβλιοθήκη του Βατικανού.

Μεταφράσεις βιβλίων από τα Αγγλικά/Τουρκικά στα Ελληνικά και το
αντίστροφο.

Περάτωση της μετάφρασης στα Αγγλικά του Βιβλίου το Βυζάντιο στον
χρόνο και τον χώρο.

Κατάρτιση Μελέτης Συντήρησης της Ζαππείου Σχολής του οποίου η
αποτύπωση είναι δεδομένη που εντάσσεται σε προγράμματα ERASMUS.

Σύνταξη Αντισεισμικών Προμελετών για 100 ακίνητα της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης.

Ψηφιοποίηση και Συντήρηση Αρχείων και Βιβλιοθηκών.
Επίσης προσκλήθηκαν οι εθελοντές να συμβάλλουν οι εθελοντές να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για
τα 25 χρόνια της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη και την Λαογραφική καταγραφή Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα.
Τέλος ανακοινώθηκε ότι θα αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες της Οι.Ομ.Κω. για την παρακολούθηση μαθημάτων στην Πόλη για
Τουρκική γλώσσα και σεμιναρίων KOSGEB και θα συνεχιστεί η συνεργασία με το ΑΕΙ Koç.

Συνεργασία Κωνσταντινουπολιτών και Βορειοηπειρωτών για εύρεση τρόπου της συντήρησης του
Μαυσωλείου της Οικογένειας Χρηστάκη Ζωγράφου στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών
Στην επέτειο της διακήρυξης της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου την
16/2/2016 οι συμμετέχοντες στο μνημόσυνο που έγινε στο Μαυσωλείο της
οικογένειας του Χρηστάκη Ζωγράφου στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών διαπιστώθηκε η τραγική κατάσταση του μνημείου. Μετά από επικοινωνία των μελών του
Δ.Σ. του Εθνικού Συλλόγου Βορείου Ηπείρου 1914 και της Οι.Ομ.Κω. διαπιστώθηκε ότι το ζήτημα έχει χρονικό βάθος 40 ετών. Το Μαυσωλείο που έχει
κατασκευαστεί το 1898 –99 έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τον παρελθόντα
χρόνο αλλά και τον σεισμό του 1999. Όπως φαίνεται στην παρατιθέμενη φωτογραφία εδώ και πολλά χρόνια το Μαυσωλείο βρίσκεται περιστοιχισμένο με
σκαλωσιές. Στις 16/3/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δύο φορέων
και εθελοντών Κωνσταντινουπολιτών που γνωρίζουν το θέμα και έχουν εργαστεί στο Κοιμητήριο Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σισλή πρόσφατα. Αποφασίστηκε να ξεκινήσει η προσπάθεια σύνταξης της Μελέτης Αποτύπωσης και Συντήρησης με συμβολή εθελοντικές εργασίας και εύρεσης πόρων. Πάντως το
κόστος της συντήρησης είναι πολύ υψηλό και για τον λόγο αυτό η σύνταξη
μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης μελέτης είναι απαραίτητη για την εύρεση
πόρων.

