
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γενική  Συνε λευσή τής 

Οι.Ομ.Κω σ.1. 

Ίδρυσή Συλλ. Κων/λιτω ν 

Ελβετι ας σ.2.  

Πρό γραμμα υπότρόφιω ν 

μαθήτω ν  Πόλι τικής κατα-

γωγή ς στήν Ελλα δα, σ.2. και 

συναυλι α σ.3. 

Δρα σεις τόυ Δ.Σ. τής 

Οι.Ομ.Κω, σελ. 3 και 4.  
Ιανουάριος  2013- Τεύχος 3/1 

 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 
συντομία: 

  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  

Organization 

Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Τό ανω τατό διόικήτικό  ό ργανό, ή Γενική  Συνε λευσή τής Οι.Ομ.Κω, πόυ απότελει ται 110 
εκλεγμε νόυς αντιπρόσω πόυς από  τις επιμε ρόυς Γ. Συνελευ σεις των μελω ν Σωματει ων, 
πραγματόπόι ήσε τήν συνε λευσή τόυ  στήν παραπα νω αναφερό μενή ήμερόμήνι α στήν αι θόυσα 
τελετω ν τόυ Πνευματικόυ  Κε ντρόυ Κωνσταντινόυπόλιτω ν στόυς Αμπελό κήπόυς.  Όπως συνε βή σε 
ό λες τις πρόήγόυ μενες συνελευ σεις με χρι σή μερα από  τήν ι δρυσή τής Οι.Ομ.Κω επιτευ χθήκε ή 
απαρτι α και ξεκι νήσε ή Γ.Σ. στήν πρόκαθόρισμε νή  ω ρα. Η ήμερή σια δια ταξή απότελόυ νταν από  τα 
θε ματα:  
- Διαπι στωση της παρουσι ας των  Διαπιστευμε νων Αντιπροσω πων των μελω ν Σωματει ων και 
Απαρτι ας τής Γ.Σ. 
- Εκλογη  Προεδρει ου της Γ.Σ. (τρι α με λη). 
- Ανα γνωση Πρακτικω ν προηγου μενης Γ.Σ .ης  
- Απολογισμο ς Δρα σης του   Δ.Σ. για το ε τος 2012 και προγραμματισμο ς δραστηριοτη των του Δ.Σ. 
- Έγκριση πεπραγμε νων Δ.Σ. 
- Διαδικασι ες εκλογη ς νε ων αντιπροσω πων της Γ.Σ. 2014-16  απο  τα με λη σωματει α. 
- Οικονομικο ς Απολογισμο ς.  
- Έγκριση οικονομικου  απολογισμου  και απαλλαγη  του Δ.Σ. 
- Ερωτη σεις προς το Δ.Σ.,  τοποθε τηση των Αντιπροσω πων και Προτα σεις προς το Δ.Σ. 
- Προ ταση Πρου πολογισμου  Εσο δων και Εξο δων για το ε τος 2013 και ε γκριση του.  
Εκλε χθήκε στό Πρόεδρει ό τής Συνε λευσής όι: κ. Γεω ργιός Κιόσε όγλόυ (Πρό εδρός) , κ. Ελισα βετ 
Κό βή (Αντιπρό εδρός) και Βασιλική  Ξυ δα - Ρα λλή (Γραμματε ας), 
  Μετα  από  τήν ανα γνωσή των Πρακτικω ν τής περσινή ς συνε λευσής ακόλόυ θήσε ή παρόυσι ασή 
των δραστήριότή των, των απότελεσμα των πόυ πρόε κυψαν και των σχεδιαζό μενων δρα σεων από  
τό Δ.Σ. για  τό 2013. Η παρόυσι ασή πόυ ε γινε από  τόν Πρό εδρό τόυ Δ.Σ. τής Οι.Ομ.Κω κ. Νι κό 
Ουζόυ νόγλόυ ει ναι ανήρτήμε νή στήν ιστόσελι δα τής Οι.Ομ.Κω www.conpolis.eu. Στήν δια ρκεια τής 
Γενική ς Συνε λευσής συζήτήθή καν τα και ρια ζήτή ματα πόυ απασχόλόυ ν τόν Ελλήνισμό  τής 
Κωνσταντινόυ πόλής και υπόβλή θήκαν πρότα σεις από  τα με λή τής Γ.Σ. και τις όπόι ες α μεσα θα 
εξετα σει τό Δ.Σ. Η επό μενή τακτική  Γ.Σ. τής Οι.Ομ.Κω θα ει ναι απόλόγιστική  αλλα  στή συνε χεια 
εκλόγική  με τήν νε α συ νθεσή τής με τα με λή πόυ πρε πει να εκλε ξόυν όι Γ. Συνελευ σεις των μελω ν 
σωματει ων. 

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας 

Κωνσταντινουπολιτών  

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 



       Ιδρύθηκε ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας (31 Ιανουαρίου 2013) 

Μετα  από  μια περι όδό αρκετω ν μήνω ν πρόετόιμασι ας 

πραγματόπόιή θήκε ή ιδρυτική  συνε λευσή τόυ Συλλό γόυ 

Κωνσταντινόυπόλιτω ν Ελβετι ας στήν πό λής τής Γενευ ής με τήν 

συμμετόχή  συμπόλιτω ν μας απ’ ό λή τήν Ελβετι α. Η συνεδρι ασή 

πραγματόπόιή θήκε στήν αι θόυσα τόυ Πατριαρχικόυ  Κε ντρόυ 

Σαμπεζυ . Στή ιδρυτική  συνε λευσή παραβρε θήκαν και 

εκπρόσω πήσαν τήν Οι.Ομ.Κω τα με λή τόυ Δ.Σ. Νικ. Ουζόυ νόγλόυ και 

Νικ. Αναγνωστό πόυλός. Πρόή δρευσε  τής συνεδρι ασής ό π. 

Γεω ργιός Τσε τής ενω  όρι στήκε πενταμελή ς Επιτρόπή  ως 

υπήρεσιακό  συμβόυ λιό πόυ θα ετόιμα σει τις διαδικασι ες τής 

νόμική ς αναγνω ρισής τόυ νε όυ σωματει όυ και να όργανω σει τις 

πρω τες εκλόγε ς για τήν 

ανα δειξή τόυ Δ.Σ. Στήν ι δια συνεδρι ασή απόφασι στήκε τό νε ό 

σωματει ό να υπόβα λει αι τήσή να γι νει με λός τής Οι.Ομ.Κω.  Ο 

αριθμό ς των αρχικω ν μελω ν ανή λθε σε 45 και αναμε νεται να 

αυξήθόυ ν σήμαντικα . Οι περισσό τερόι συμπόλι τες μας ει ναι όι 

εξαναγκασθε ντες να εγκαταλει ψόυν τήν Πό λή  τήν περι όδό 1963-

68 ενω  μεταξυ  των μελω ν υπα ρχει σήμαντικό ς αριθμό ς μελω ν 2ής 

γενια ς. Τό γεγόνό ς ό τι ή μεγαλυ τερή δραστήριό τήτα στα πλαι σια 

τόυ ΟΗΕ για τα δικαιω ματα τόυ ανθρω πόυ λαμβα νει χω ρα στήν 

πό λή τής Γενευ ής αυξα νει τήν σήμασι α τής ι δρυσής νε όυ 

Κωνσταντινόυπόλι ιτικόυ σωματει όυ στήν τόπόθεσι α αυτή .  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Στή συνε χεια τής υπόβόλή ς των αιτή σεων, πόυ ανή λθαν στόν αριθμό  των 90,  για τό Πρό γραμμα υπότρόφιω ν τής 

Οι.Ομ.Κω για τόυς μαθήτε ς Κωνσταντινόυπόλι τικής καταγωγή ς στήν Ελλα δα και τήν διενε ργεια των συνεντευ ξε-

ων και των εξετα σεων, ακόλόυ θήσε ή διό ρθωσή των γραπτω ν και ή αξιόλό γήσή των στόιχει ων πόυ πρό εκυψαν 

από  τις συνεντευ ξεις.  Ο μεγα λός αριθμό ς των αιτή σεων απαι τήσε αρκετό  χρό νό. 

  Τό Διόικήτικό  Συμβόυ λιό για τήν αξιόλό γήσή των υπόψήφιότή των χρήσιμόπόι ήσε τε σσερεις κατήγόρι ες κριτή-

ρι ων : (α) με σός ό ρός σχόλικω ν  βαθμω ν πρόήγόυ μενόυ ε τόυς, (β) απότε λεσμα αξιόλό γήσής τής συνε ντευξής , (γ) 

βαθμό ς γραπτή ς εξε τασής και (δ) τόυς κόινωνικόυ ς και όικόνόμικόυ ς λό γόυς για κα θε μαθήτή .  Τό Δ.Σ. ε χόντας 

υπό ψή τις δυσκόλι ες πόυ επιβα λλόνται από  τήν παρόυ σα όικόνόμική  κρι σή ε δωσε ιδιαι τερή βαρυ τήτα στόν πα-

ρα γόντα (δ). 

 Μετα  από  ενδελεχή  εργασι α τό Δ.Σ. και εξαντλω ντας κατα  πόλυ  τις όικόνόμικε ς δυνατό τήτες πόυ ε χει, στήν πα-

ρόυ σα φα σή απόφα σισε να χόρήγή σει τρει ς κατήγόρι ες υπότρόφιω ν: 

(α) δωρεα ν πρό σβασή στήν Εκπαιδευτική  Ιστόσελι δα τόυ Κε ντρόυ Σπόυδω ν  ΑΡΝΟΣ σε 60 μαθήτε ς. 

(β) παρόχή  όικόνόμική ς υπόστή ριξής  με πόσό   1000 Ευρω  σε 5 μαθήτε ς.   

(γ) παρόχή  όικόνόμική ς υπόστή ριξής  με πόσό   500 Ευρω  σε 12 μαθήτε ς. 

Με βα σή τις επιδό σεις σας και τό ενδιαφε ρόν πόυ ε χετε δει ξει για τό πρό γραμμα μας ε χετε επιλεγει  να ε χετε τήν 

υπότρόφι α (α). 

Λυπόυ μαστε διό τι  λό γω των πόλυ  περιόρισμε νων δυνατότή των μας  δεν ε γινε δυνατό  ή ε νταξή σας στις περι-

πτω σεις απευθει ας όικόνόμική ς ενι σχυσής πόυ ει ναι ή (β) και (γ). Η μή ε νταξή σας στις περιπτω σεις (β) και (γ) 

δεν πρε πει να εκλήφθει  σε κανε να βαθμό  ως μή αναγνω ρισή των πρόσπαθειω ν και των επιδό σεων σας.  

Για τήν δωρεα ν πρό σβασή στήν ιστόσελι δα τόυ ΑΡΝΟΣ θα σας σταλει  εντό ς των ήμερω ν λεπτόμερή ς πλήρόφόρι -

α. 



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

Π ρ ό σ κ λ η σ ηΠ ρ ό σ κ λ η σ η   

Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. σας καλεί στην συναυλία  

υπέρ των υποτροφιών που χορηγεί για μαθητές Πολίτικης καταγωγής σε όλη την 

Ελλάδα  με την ευγενική προσφορά της  

Χορωδίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 

Σε διδασκαλία και Διεύθυνση του Δικηγόρου – Καθηγητή  Μουσικής Δημήτρη Καρούζου 
 

τό Σάββατο  9 Μαρτίου 2013, ώρα 6.30 μ.μ. 

στό Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών  

Δημητρίου Σούτσου 46,  στάση Μετρό Αμπελόκηποι 

Πλήρόφόρι ες :   email: nnap@otenet.gr -       Γραμματει α :   210 64.64.270- Λε να Αναπνιω τή    6972889795

- Ελι ζα Φερεκυ δου   6972847955 - Βε τα Κατα νόυ        6945177000 

 

Μεγάλη Συμμετοχή στο Μαθητικό - Φοιτητικό Διαγωνισμό 
 «Λόγια και Χρώματα της Πόλης» 

 
Με σα στόν Ιανόυα ριό ε λήξε ή περι όδός  κατα θεσής αιτή σεων τόυ δευ τερόυ διαγω-
νισμόυ  τής Οικόυμενική ς Ομόσπόνδι ας Κωνσταντινόυπόλιτω ν «Λό για και Χρω ματα 
τής Πό λής», με συμμετόχε ς όι όπόι ες ξεπε ρασαν τις 100. 
Οι συμμετε χόντες, μαθήτε ς Δήμότικω ν και Γυμνασι ων τής Θεσσαλόνι κής, τής Ορε-
στια δας, τής Καβα λας, τής Καστόρια ς, τής Πα τρας, τής Γερμανι ας και τής Κωνστα-
ντινόυ πόλής, αλλα  και φόιτήτε ς, κατε θεσαν διήγή ματα, φωτόγραφι ες, κατασκευε ς 
και ζωγραφιε ς εμπνευσμε να από  τήν αγαπήμε νή Κωνσταντινόυ πόλή. Η αξιόλό γήσή 
θα γι νει από  ειδική  επιτρόπή  για κα θε αντικει μενό και  θα διαρκε σει με χρι τε -

λός  Φεβρόυαρι όυ. Συ ντόμα θα ανακόινωθει  ό χω ρός και ή ήμερόμήνι α τή 
ε κθεσής. 

Κατάλογος «Εταμπλίς» 
Ει χαμε ανακόινω σει στό ενήμερωτικό  δελτι ό τόυ Οκτωβρι όυ 2012 για τήν εργασι α 

τής ψήφιόπόι ήσής τόυ αρχει όυ. Πρό σφατα στα λθήκε στα με λή σωματει α αλφαβή-

τικό ς κατα λόγός των εγγεγραμμε νων Κωνσταντινόυπόλιτω ν στόυς όπόι όυς ει χε 

αναγνωριστει  τό καθεστω ς τόυ «εγκατεστήμε νόυ-εταμπλι ς» στήν Κωνσταντινόυ -

πόλή αρχε ς τής δεκαετι ας τόυ 1930 υπό  τήν αιγι δα τής Μικτή ς Ανταλλαγή ς και τήν 

επόπτει α τής Κόινωνι ας των Εθνω ν τόυ τό τε αντι στόιχόυ Οργανισμόυ  Ηνωμε νων 

Εθνω ν. Ο κατα λόγός πόυ στα λθήκε απότελει  μό νό τό 1/6 των εγγεγραμμε νων και  

ει ναι απότε λεσμα σκλήρή ς εργασι ας των εθελόντω ν τής Οι.Ομ.Κω. Τα με λή τής 

εθελόντική ς όμα δας συνεχι σόυν τις εργασι ας τόυς και αναμε νεται εντό ς των επό με-

νων μήνω ν να συμπλήρωθει  ή ψήφιόπόι ήσή ό λόυ τόυ διαθε σιμόυ αρχει όυ. Σήμα-

ντικό  ει ναι να συσχετιστει  ό κατα λόγός αυτό ς πόυ υπερβαι νει τα 80.000 α τόμα να 

συνδεθει  με τόυς απόγό νόυς των εγγεγραμμε νων από  ε να διεθνή  όργανισμό  πρα γ-

μα πόυ θα δει ξει αδιαμφισβή τήτα πόιός θα ή ταν ό Ελλήνόρθό δόξός πλήθυσμό ς τής  

Κωνσταντινόυ πόλής αν δεν ει χαν συμβει  όι συνεχει ς διωγμόι  μαζική ς κλι μακας 

αρχόμε νων αμε σως μετα  από  τήν υπόγραφή  τής Συνθή κής τής Λωζα ννής.  Σήμειω -

νεται ό τι ακό μα και ή κατα ρτισή τόυ καταλό γόυ εμπεριε χει παραβι ασή τής Συνθή -

κής τής Λωζα ννής καθό σόν κυρι ως από  αβελτήρι α τής τό τε Ελλήνική ς Διπλωματι ας 

δεν συμπεριλή φθήσαν στήν απόγραφή  αυτή  όι ¨Ελλήνόρθό δόξόι τής Πό λής πόυ 

διε θεταν υπήκόό τήτα τής Ελλα δός.  

Έναρξη του Προγράμματος 
«Πολίτες Μειονοτήτων– ίση πολί-

τες (Minority Citizens-Equal Citi-
zens)” 

Τό ερευνήτικό  πρό γραμμα πόυ υπόστήρι ζε-

ται από  τήν Ευρωπαι κή  Επιτρόπή  και συμ-

μετε χει ό ΣΥΡΚΙ και ή Οι.Ομ.Κω ε χει ξεκινή -

σει τήν 1/2/2013. Σκόπό ς τόυ πρόγρα μμα-

τός ει ναι ή εκπαι δευσή στελεχω ν των μειό-

νότή των για τήν υπερα σπισή των δικαιωμα -

των ανθρω πόυ των μειόνότή των,  τήν ενή-

με ρωσή τόυ ευρυ τερόυ κόινόυ  τής σήμασι ας 

τόυ σεβασμόυ  των δικαιωμα των των μειό-

νότή των ως α μεσόυ παρα γόντα τόυ εκδήμό-

κρατισμόυ  τόυ κρα τόυς και τής κόινωνι ας 

στήν Τόυρκι α. Στα επό μενα ενήμερωτικα  

δελτι α θα υπα ρξόυν λεπτόμερή ς ενήμε ρωσή 

για τις δρα σεις τόυ πρόγρα μματός, 

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

mailto:nnap@otenet.gr


 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω με τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα 

του Υπουργείο Εξωτερικών. 
 Η συνα ντήσή με τόν υπήρεσιακό  Γ.Γ. τόυ ΥπΕΞ  Πρε σβή κ. Κασκαρε λή πραγματόπόιή θήκε τήν 10/1/2013 και από  

πλευρα ς τής αντιπρόσωπει ας τής Οι.Ομ,Κω τε θήκαν τα εξή ς θε ματα: 

1) Ενήμε ρωσή για τήν δρα σή τής Οι.Ομ.Κω ως ενωτικόυ  φόρε α τής Εκπατρισμε νής παρα  τήν θε λήσή τής 

Κόινό τήτας των Ελλή νων τής Κωνσταντινόυ πόλής. Με λή τής Οι.Ομ.Κω ει ναι ό λα τα Κωνσταντινόυπόλι τικα 

Σωματει α (26) εκτό ς τής Κωνσταντινόυ πόλής σε ό λες τις ήπει ρόυς πόυ υπα ρχόυν Κωνσταντινόυπόλι τες. 

2) Ενήμε ρωσή για τις απαιτή σεις πόυ θε τει ή Οι.Ομ.Κω πρός τόυς φόρει ς τής Τόυρκι ας (Υπόυργει α Εξωτερικω ν, 

Ευρωπαι κή ς Ένωσής, Παιδει ας και Γραφει ό Πρωθυπόυργόυ ) για τήν Απόκατα στασή και Θεραπει α των Αδικιω ν ως  

συνε πεια τής μαζική ς κλι μακας παραβια σεων δικαιωμα των τόυ ανθρω πόυ τής Ελλήνόρθό δόξής  Κόινό τήτας  τής 

Τόυρκι ας (υπαγό μενων στήν Συνθή κή τής Λωζα ννής (24-7-1923)). 

3) Τό πρό βλήμα τής αδιαφα νειας πόυ επικρατει  εδω  και πόλλα  χρό νια,  στήν διαχει ρισή τής περιόυσι ας στήν 

ήμεδαπή , Μει ζόνός Ευαγόυ ς Ιδρυ ματός για τό όπόι ό τό Υπ. Εξωτερικω ν ε χει νόμική  επόπτει α.  

4) Ενε ργειες τής Οι.Ομ.Κω πρός τόυς Διεθνει ς Οργανισμόυ ς με βα σή τις αρχε ς τόυ Ψήφι σματός τής Γενική ς 

Συνε λευσής τόυ ΟΗΕ 60/147 για τήν Απόκατα στασή και Θεραπει α των αδικιω ν πόυ ε χει υπόστει  ή Ελλήνόρθό δόξή 

Κόινό τήτα τής Πό λής. Εξε τασή τής συνεργασι ας στόυς  διεθνει ς όργανισμόυ ς με φόρει ς α λλων  ιστόρικω ν-γήγενω ν  

Ελλήνικω ν Μειόνότή των 

5) Ενε ργειες τής Οι.Ομ.Κω για τήν υπόστή ριξή τής Ομόγε νειας τής Πό λής και  των Δικαιωμα των τής.  

6) Ημερι δα στό Ευρωπαι κό  Κόινόβόυ λιό πόυ όργανω νει ή Οι.Ομ.Κω σε συνεργασι α με Έλλήνες Ευρωβόυλευτε ς. 

Στή συνε χεια τής συνα ντήσής υπόβλή θήκαν λεπτόμερή  υπόμνή ματα για τα επιμε ρόυς θε ματα .  

Σεμινάρια για την  

«Ιστορία και Πολιτισμό των Ρωμιών της Πόλης» 

 Συνεχι ζεται με μεγα λή συμμετόχή   και ενδιαφε ρόν από  τόυς παρακόλόυ-

θόυ ντες  ό κυ κλός σεμιναρι ων με τόν αναφερό μενό τι τλό. Ο αριθμό ς των 

παρακόλόυθόυ ντων τακτικα  ει ναι 80 εντό ς Αθήνω ν ενω  διαμε σόυ τόυ δια-

δικτυ όυ εκτό ς Αθήνω ν παρακόλόυθόυ ν τα σεμινα ρια 15 πόλι τες από  δια -

φόρες πό λεις τής Ελλα δός. Στα 7 τρι ωρα σεμινα ρια πόυ ε χόυν πραγματό-

πόιήθει  με χρι σή μερα ε χόυν καλυφθει  τα  θε ματα πόυ αφόρόυ ν : τό ιστόρι-

κό  πλαι σιό μετα  από  τήν Άλωσή, τα συμβα ντα στόν 19ό και 20ό αιω να, τις 

συλλόγικε ς δραστήριό τήτες τής Ρωμιόσυ νής, τα θε ματα τόυ Οικόυμενικόυ  

Πατριαρχει όυ με ε μφασή τό νόμικό  καθεστω ς πόυ ι σχυσε από  τήν Άλωσή 

με χρι σή μερα. Στα επό μενα σεμινα ρια ή πρόσόχή  θα επικεντρωθει  στα θε -

ματα δικαιωμα των τόυ ανθρω πόυ και ή εφαρμόγή  τόυς για τα δι καια τόυ 

Ελλήνισμόυ  τής Κωνσταντινόυ πόλής και ή εξε τασή των ζήτήμα των πόυ 

αντιμετωπι ζει σή μερα αυτό ς. Συ ντόμα θα ανακόινωθόυ ν τα θε ματα των 

εργασιω ν πόυ θα αναλα βόυν ό σόι παρακόλόυθόυ ντες ει χαν δήλω σει εξαρ-

χή ς ό τι ενδιαφε ρόνται να εκπόνή σόυν εργασι α στα θε ματα τόυ Ελλήνι-

σμόυ  τής Πό λής. 

Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω υπέρ της  

Ομογενειακής Παιδείας 

 Μετα  από  πρόσπα θεια 3 μήνω ν εκ-

δό θήκε ή Από φασή για τήν εκτυ πω-

σή των βιβλι ων μαθήματικω ν Γυ-

μνασι όυ. Η εκτυ πωσή των βιβλι ων 

θα γι νει από  τό πρό γραμμα 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». 

 Στα λθήκαν στα Σχόλει α μας στήν 

Πό λή τα κόνδυ λια για τις υπότρόφι -

ες τόυ σχόλικόυ  ε τόυς 2012-13. 

 Τό Δ.Σ. στήν συνεδρι ασή τόυ τής 

17.1.2013 ασχόλή θήκε λεπτόμερω ς 

με τα θε ματα : υπόστή ριξής τής πρό-

σχόλική ς, δήμότική ς και γυμνασια-

κή ς εκπαι δευσής και τις ενε ργειες 

πόυ πρε πει να γι νόυν.  

Δωρεά του αρωγού μέλους της Οι.Ομ.Κω  «Εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωνικής Ανάπτυξης Μακεδονίας — Θράκης» 

προς την Οι.Ομ.Κω υπέρ της προσχολικής Ομογενειακής παιδείας  Κωνσταντινουπόλεως 

Τό Δ.Σ. τής Οι.Ομ.Κω ευχαριστει  για τήν ανωτε ρω αναφερό μενή δωρεα  τόυ πόσόυ  400 Ευρω  πόυ θα συ-

μπεριλήφθει  στό γενικό τερό πρό γραμμα ενι σχυσής τής πρόσχόλική ς εκπαι δευσής τόυ παιδικόυ  σταθμόυ  

τής Κόινό τήτας τόυ Σταυρόδρόμι όυ και τόυ νήπιαγωγει όυ τής Ζαππει όυ Σχόλή ς. 


