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 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 Ενημέρωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο   

της Οικουμενικής Ομοσπονδίας  

Κωνσταντινουπολιτών  

σας εύχεται Χαρούμενο Πάσχα και  

η Ανάσταση του Κυρίου να σημαίνει και  

Ανάταση για το Γένος  

Δράσεις  της Οι.Ομ.Κω. για την επέτειο 60 ετών των Σεπτεμβριανών  
Το Δ.Σ. από την πρώτη φετινή συνεδρίαση του αποφάσισε την οργάνωση σειράς εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων με επίκε-
ντρο την 60η επέτειο από τα Σεπτεμβριανά.  Οι δράσεις που προγραμματίζονται είναι:  
(α) Δημιουργία ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με τον κ. Γεωργ. Μουτεβελή. 
(β) Οργάνωση «Εικονικής Δίκης» σε συνεργασία με το Παν. Bilgi και άλλους Τούρκους και Έλληνες επιστήμονες.  
(γ) Διερεύνηση της δυνατότητας υποβολής δικαστικού αιτήματος προς τις Δικαστικές Αρχές στην Τουρκία για την αναψηλά-
φηση της Δίκης των Σεπτεμβριανών. 
(δ) Οργάνωση Εκθέσεων-Εκδηλώσεων στην επέτειο των Σεπτεμβριανών στην Αθήνα, Κωνσταντινούπολη,  Γενεύη, Στρα-
σβούργο ή Βρυξέλλες.  
(ε) Έκδοση Βιβλιαρίου για τα «Σεπτεμβριανά»  σε πέντε γλώσσες στο πρότυπο του αντίστοιχου των Απελάσεων πέρσι. 
(στ) Εκδήλωση στην Βουλή των Λόρδων. 
Κύριος σκοπός των δράσεων αυτών είναι η ενίσχυση της στρατηγικής της Οι.Ομ.Κω. για την αδήριτη ανάγκη  της αποκατά-

στασης και θεραπείας των αδικιών που έχει υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.  
 

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΡΕΠΟΥΠΛΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ 
ΣΥΓΝΩΜΗ και ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 60/147 ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ 

ΟΗΕ.  
 Μετά από απόφαση του Δ.Σ. κλήθηκαν τα μέλη Σωματεία σε συνάντηση για να υπάρξουν από κοινού δράσεις για τις παρα-
πάνω δραστηριότητες. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις με τους εκπροσώπους των μελών σωματείων για τον 
συντονισμό των δράσεων. Στις 24/3/2015 έχει σταλεί εγκύκλιος επιστολή προς τα μέλη Σωματεία για την ενημέρωση και 
εκδήλωση ενδιαφέροντος από αυτόπτες μάρτυρες των επιθέσεων που έγιναν την νύκτα της 6-7/9/1955 για να συμβάλλουν 
στην εικονική δίκη που θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Bilgi της Κωνσταντινούπολης.  



Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ  Ν Ε Ο Υ Σ  Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ε Σ   
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ρ Ω Μ Ι Ο Σ Υ Ν Η  Τ Η Σ  Π Ο Λ Η Σ  

Την Κυριακή 15ης Μαρτίου 2015, οργανώθηκε με εξαιρετική επιτυχία η εκδήλωση της  Οι.Ομ.Κω.  με τίτλο  «Νέοι Εθελοντές 
για την Πόλη – ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ».  Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η γνωριμία των εθελοντών μεταξύ τους, η 
ενημέρωση νέων εθελοντών για τις παρελθούσες εθελοντικές δράσεις της Οι.Ομ.Κω. και η συζήτηση για μελλοντικές δράσεις.  
Στην εκδήλωση συμμετείχαν 60 νέες και νέοι. Πολύ σημαντική ήταν η 
συμμετοχή δύο εκπροσώπων της Νεολαίας μας από την 
Κωνσταντινούπολη της δ. Τάνιας Ντεμιρτζόγλου και του κ. Σπύρου 
Πανταζή.  
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες εθελοντές  στην εκδήλωση 
είχαν κατά καιρούς συμμετάσχει στις δράσεις της Οι.Ομ.Κω.  
Στην εισαγωγική του ομιλία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. καθ. Ν. 
Ουζούνογλου αφού τόνισε την σημασία των εθελοντικών δράσεων από 
νέες και νέους,  παρουσίασε σύντομα τις εθελοντικές δράσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί και πιθανές μελλοντικές δράσεις.  
Στην διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τους εθελοντές τα 
προγράμματα που περατώθηκαν με επιτυχία και ορισμένα βρίσκονται εν 
εξελίξει που συνδράμουν στο έργο της Οι.Ομ.Κω. και τα οποία είναι: 

 Ψηφιοποίηση με βάση την καταγραφή σε βάση δεδομένων των 
χειρόγραφων αρχείων των μη ανταλλάξιμων Κωνσταντινουπολιτών 
(Etablies) που έχει γίνει την περίοδο 1927-31 υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών (πρώην Ο.Η.Ε.).  Η καταγραφή 
εκτός των άλλων θα συμβάλει στις διεκδικήσεις δικαιωμάτων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Το έργο βρίσκεται στην 
φάση ολοκλήρωσης του.  

 Αποτύπωση των Κοινοτικών ακινήτων της Ομογένειας. Τα τελευταία 
χρόνια έχουν γίνει οι αποτυπώσεις των σχολείων Γαλατά, 
Ιωακειμείου, Ζαππείου (η β’ φάση της εκτενούς αποτύπωσης 
περατώνεται) και του Κτιρίου των Φιλόπτωχων κυριών Πέρα.  

 Αποτύπωση της υποδομής των 23 Κοιμητηρίων της Ρωμιοσύνης της 
Πόλης,  

 Υποστήριξη Δημιουργικού Εργαστηρίου: Νέοι εθελοντές με 
παιδαγωγικές γνώσεις συμβάλλουν στο πρόγραμμα του παιδικού 
σταθμού της Ομογένειας στην Πόλη. 

 Αποστολή εθελοντών στην Παιδούπολη της ν. Πρώτης για δύο 
καλοκαίρια 2011 και 2012. 

 Καταγραφή μνήμης: Πολλά στοιχεία που αφορούν την Πολίτικη 
Ρωμιοσύνη, θα χαθούν για πάντα, εάν δεν τα διασώσουμε με την 
καταγραφή της μνήμης των ανθρώπων που τα έζησαν. Η 
προσπάθεια ξεκίνησε και πρέπει να συνεχιστεί με πιο έντονους ρυθμούς. 

 Ηθική στήριξη ομογενών: Η συρρίκνωση της Πολίτικης Ρωμιοσύνης, οδήγησε σε κοινωνική απομόνωση πολλούς – κυρίως 
ηλικιωμένους – ομογενείς. Νέοι εθελοντές με επισκέψεις τους στην Πόλη, στηρίζουν ηθικά αυτούς τους συμπολίτες μας 
τρίτης ηλικίας. 

Στο άμεσο μέλλον οι δράσεις που θα συνεχιστούν ή θα ξεκινήσουν είναι:  
 Συνεργασία με νέους ομογενείς της Πόλης, για κοινές δράσεις 
πολιτιστικού περιεχομένου. 
 Επισκέψεις γνωριμίας με την κοινοτική οργάνωση της Πολίτικης 
Ρωμιοσύνης. 
 Αντισεισμικές μελέτες  κοινοτικών κτιρίων της Ομογένειας. 
 Μελέτη, αρχειοθέτηση  και καταγραφή κοινοτικών και άλλων 
αρχείων. 
 «Οικουμενική απογραφή» των Κωνσταντινουπολιτών. 
 Υποστήριξη αιτημάτων της Πολίτικης Ρωμιοσύνης, σε επίπεδο 
διεθνών οργανισμών, όπως στον Ο.Η.Ε. και αλλού.   
 Υποστήριξη των δράσεων που προγραμματίζονται για την 60η επέτειο 
των Σεπτεμβριανών γεγονότων της Πόλης. 
Την εκδήλωση συντόνισαν τα μέλη του Δ.Σ. κ. Γ. Κεσίσογλου και κ.Δ. 
Φραντζής.  



  Αποστολές Αντιπροσωπειών του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στην Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα  
  Η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. αποτελούμενη από τους Νικ.Ουζούνογλου και Νικ. Αναγνωστόπουλο μετέβη στην Κωνσταντινούπολη την 

περίοδο 26-27 Μαρτίου 2015 και έγινε δεκτή από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο το μεσημέρι της 27/3/2015. Κατά 

την συνάντηση οι εκπρόσωποι της Οι.Ομ.Κω. παρουσίασαν τις εν εξελίξει προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα την 

παιδεία, εξασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας στην διοίκηση των ευαγών ιδρυμάτων, την Κοινωνική Αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την 

προώθηση της ενότητας μεταξύ όλων των απανταχού Κωνσταντινουπολιτών. Η αντιπροσωπεία επίσης συμμετείχε στην συνεδρίαση της 

Ολομέλειας του Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας (26/3/2015) και είχε συναντήσεις εργασίας με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Νεοχωρίου 

κ. Π.Λ. Βίγκα και κ. Αντ. Παριζιάνο Πρόεδρο του ΣΥΡΚΙ.  

  Την περίοδο 30/3—2/4/2015 η διμερής αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. αποτελούμενη από τους Ν.Ουζούνογλου και Μ. Μαυρόπουλο 

μετέβη στην Άγκυρα και συναντήθηκε με ιθύνοντες της Κυβέρνησης της Τουρκίας. Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν συνέχεια της 

συνάντησης που είχε η Οι.Ομ.Κω. με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κ. Αχ. Νταβούντογλου την 5/12/2015 στην Αθήνα και έγιναν μετά από 

αίτημα του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. διαμέσου του Γενικού Προξενείου Αθηνών της Τουρκίας. 

  Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Άγκυρα είναι: 

1.Υπουργείο Εσωτερικών: συνάντηση με τον βοηθό μόνιμο υφυπουργό κ. Ναμίκ Ντεμίρ παρόντων:  του Διευθυντή Υποθέσεων 

Πολιτογράφησης και Πληθυσμών κ. Χουσεϊν Ενγκίν Σαριμπραχίμ και εκπροσώπων της Διεύθυνσης Σωματείων, του Τμήματος Μειονοτήτων 

και του  γραμματέα του βοηθού μόνιμου υφυπουργού. Τα θέματα που ετέθησαν από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. ήταν: α) η ανάγκη της 

συντόμευσης των διαδικασιών επιστροφής των υπηκοοτήτων και η ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων για τις περιπτώσεις νομικών 

κωλυμάτων απόδοσης της ιθαγένειας (π.χ. αφαίρεση υπηκοοτήτων γονέων), β) η συντόμευση της έγκρισης της ίδρυσης παραρτήματος της 

Οι.Ομ.Κω. στην Τουρκία. Για το πρώτο θέμα η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι υπάρχει ταχεία ροή επιστροφής των υπηκοοτήτων και για την 

αντιμετώπιση περιπτώσεων που υπάρχουν εμπόδια καλείται η Οι.Ομ.Κω. να υποβάλει προτάσεις. Για θέμα (β) δηλώθηκε ότι η απάντηση 

στο αίτημα της Οι.Ομ.Κω. έχει καθυστερήσει λόγω του φόρτου εργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας με τις αιτήσεις ανθρωπιστικών 

οργανώσεων που έχουν προσέλθει στην Τουρκία για την ανακούφιση των προσφύγων από την Συρία. 

2. Κύριος Ελεγκτής Δημοσίου (Ombudsman): η συνάντηση έγινε με τον Γενικό Γραμματέα Ισμαήλ Αλτιντάς μαζί με στελέχη της Αρχής αυτής. 

Τα θέματα που τέθηκαν από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. ήταν: α) η ανάγκη συνέχισης των ενεργειών προς τις διευθύνσεις κτηματολογίων αλλά 

και δημοτολογίων για την αντιμετώπιση της παράνομης δράσης ορισμένων κτηματομεσιτικών κύκλων  που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν 

τις συνέπειες των αδικιών της περιόδου 1960-2000 που υπέστησαν οι Κωνσταντινουπολίτες στα θέματα ιδιοκτησιακών τους δικαιωμάτων. Η 

αρχή Ombudsman έχει ήδη προβεί σε ενέργειες όπως έχουμε ενημερώσει στο προηγούμενο ενημερωτικό μας δελτίο, β) υποβλήθηκε σε 

επίσημη μετάφραση η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος της Ελληνικής Δημοκρατίας (Μάιος 2014) με την οποία 

αποδεικνύεται ότι στην Ελλάδα δεν τίθεται θέμα δικαστικών εγγυήσεων για τους υπηκόους της Τουρκίας και συνεπώς δεν πρέπει να τίθεται 

ανάλογο θέμα στα δικαστήρια της Τουρκίας για τις υποθέσεις υπηκόων της Ελληνικής Δημοκρατίας, γ) τέθηκε ως θέμα ύψιστης σημασίας η 

παρατεταμένη συνέχιση της απαγόρευσης των εκλογών στα μη-Μουσουλμανικά ευαγή Ιδρύματα πράγμα που ανατρέπει όποιες θετικές 

εξελίξεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό.  

3.Υπ. Εξωτερικών : Η συνάντηση έγινε με τον βοηθό Υπ. Εξωτερικών κ. Νατζί Κορού με τον οποίο έχουν 

υπάρξει 3 συναντήσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Τα θέματα που τέθηκαν ήταν: α) αν έχει υπάρξει πρόοδος 

στο θέμα της μείωσης του αντισηκώματος για τις περιπτώσεις πολιτών που ανακτούν την υπηκοότητα 

τους, β) αν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος στο θέμα του Αρχείου και των Βιβλίων του Ελληνικού 

Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως και ότι η υπερβολική καθυστέρηση να ληφθεί  μια απάντηση στο θέμα αυτό μας δημιουργεί 

ερωτηματικά κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από πλευράς του Υπ. Εξωτερικών να επιτευχθεί πρόοδος στο θέμα αυτό. Ο β. Υπουργός ανέφερε 

ότι πρόσφατα έχουν γίνει πολλές ενέργειες από πλευράς τους προς τα Υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών για να διαμορφωθεί νέος νόμος 

που θα μειώσει σε 500 Ευρώ το αντισήκωμα για πολίτες που έχουν διαμείνει πάνω από 30 χρόνια εκτός της χώρας. Για το θέμα του ΕΦΣΚ 

προτάθηκε να συγκροτηθεί μια τριμελής επιτροπή από μέλη του ΣΥΡΚΙ, Οι.Ομ.Κω. και του Υπ. Εξωτερικών που θα έχουν την εξουσιοδότηση 

να εξετάσουν το θέμα με επισκέψεις στις βιβλιοθήκες της Άγκυρας και να υποβάλλουν την πρόταση τους προς το Υπ. Εξωτερικών. Επίσης 

τονίστηκε από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. ότι η συνεχιζόμενη απαγόρευση διενέργειας εκλογών στα μη-Μουσουλμανικά βακούφια αποτελεί 

πολύ αρνητική εξέλιξη και επιβεβαιώνει αυτό που δηλώθηκε προς τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας κα. Αχμέτ Νταβούντογλου στις 

5/12/2014 , ότι ορισμένα άτομα στην Τουρκία είναι υπεράνω των Νόμων, πράγμα που αποτελεί μεγάλη πηγή ανησυχίας. 

4. Υπουργείο Παιδείας: Γεν. Διευθυντή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ζιγιά Γεντίγιλντιζ (σύμβουλο του Υπ. Παιδείας) και κ. Γιουσούφ Οκουμούς, 

Διευθυντή του Τμήματος Μειονοτικών Σχολείων της Γ.Δ. Ιδιωτικών Σχολείων.  Τονίστηκε από πλευράς της αντιπροσωπείας μας  ότι βασική 

στρατηγική της Οι.Ομ.Κω. με τα αιτήματα μας προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας είναι η  άρση και η θεραπεία των αδικιών του παρελθόντος 

που ασκήθηκαν από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις της Τουρκίας. Οι διωγμοί αυτοί  είχαν ως πρώτο στόχο την Ρωμαίικη Παιδεία και για τον 

λόγο αυτό αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας η υποστήριξη της Ρωμαίικης Παιδείας στην Τουρκία.  Τέθηκε το θέμα της ανάγκης αλλαγής 

νομοθεσίας που θα επιτρέπει οι «επισκέπτες μαθητές» των σχολείων μας να λαμβάνουν δίπλωμα που αναγνωρίζεται από την Τουρκία με 

την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθούν και τα Τουρκικά μαθήματα. Με την μη-λήψη διπλώματος από τους «επισκέπτες μαθητές» δεν 

υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές αυτοί να σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Τουρκίας.  Ζητήθηκε η υποβολή πρότασης από την Οι.Ομ.Κω. για το θέμα 

αυτό. Επίσης ζητήθηκε από την αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. ή ανάγκη να υπάρξει θετική αντιμετώπιση των αιτημάτων των Ομογενειακών 

σχολείων μας στα θέματα όταν υποβληθούν αυτά όπως: την δημιουργία τάξεως κατάρτισης  για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 



 
παιδιά που δεν ξέρουν ικανοποιητικά ελληνικά και εφόσον περατώσουν το έτος αυτό επιτυχώς να επιτρέπεται η συνέχιση των σπουδών 

τους, το μάθημα της  ελληνικής γλώσσας να συγκαταλέγεται στα μαθήματα που πρέπει να λάβει η/ο μαθήτρια/ης βαθμό προβιβασμού σε 

αντίθεση με το τι ισχύει σήμερα, να  επιτραπεί σε ομογενείς καθηγητές να διδάσκουν σε δύο σχολεία, να χρηματοδοτηθούν τα Ρωμαίικα 

σχολεία από κρατικούς πόρους όπως προβλέπει η Συνθήκη της Λωζάννης (ήδη ένα σχολείο έλαβε υποστήριξη το τρέχον έτος).  Ο κ. Γ. 

Οκουμούς δήλωσε ρητά ότι αν τα σχολεία αιτηθούν αλλαγές στους κανονισμούς τους και υποβάλλουν τις προτάσεις τους επί των ανωτέρω 

θεμάτων,  θα υπάρξει έγκριση αμέσως χωρίς κανένα πρόβλημα.  

5. Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ένωσης: συμμετείχαν ο μόνιμος υφυπουργός Ενγκίν Σοϊσάλ (διπλωμάτης καριέρας)  και ο διευθυντής πολιτικών 

υποθέσεων ‘Εγκε Ερκοτσάκ. Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. τέθηκαν τα εξής θέματα: η συνεχιζόμενη απαράδεκτη κατάσταση της απαγόρευσης 

των εκλογών στα Βακούφια και η υποβολή προτάσεων προγραμμάτων που έχουν γίνει από την Οι.Ομ.Κω. στο παρελθόν αλλά δεν έτυχαν 

της υποστήριξης. Τονίστηκε ότι τα θέματα μας δεν έχουν απολύτως καμιά σχέση με τις διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας αλλά με τον 

εκδημοκρατισμό της Τουρκίας και την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου.  Ο κ. Ενγκίν Σοϊσάλ απάντησε ότι είναι ενήμερος για τις προτάσεις 

της Οι.Ομ.Κω. και τις προσπάθειες επίλυσης των εκκρεμών θεμάτων που αφορούν την εκπατρισμένη Κοινότητα των Ρωμιών της Πόλης και 

ενημέρωσε για την συζήτηση των προτάσεων αυτών από την διυπουργική επιτροπή εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Στο κλείσιμο της 

συνάντησης δηλώθηκε από τους αντιπροσώπους της Οι.Ομ.Κω. ότι εμείς ερχόμαστε εδώ ως πολίτες της χώρας που έχουν καταπατηθεί τα 

συνταγματικά τους δικαιώματα που είχε σαν αποτέλεσμα να εκπατριστούμε. Επομένως το ζητούμενο είναι η θεραπεία των αδικιών που 

έχουμε υποστεί πράγμα που αποτελεί βασική υποχρέωση της Τουρκίας.  

6. Η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. επίσης συναντήθηκε με την ηγεσία του Ιδρύματος Σχέσεων με τους Πολίτες του Εξωτερικού και Συγγενείς 

Κοινότητες που εποπτεύεται από την Πρωθυπουργία της Τουρκίας και την Διεύθυνση Ανάπτυξης νέων ΜΜΕ Εταιρειών του  Υπουργείο 

Βιομηχανίας και Εμπορίου. Για τα αποτελέσματα των επαφών αυτών θα υπάρξει ενημέρωση στο αμέσως επόμενο ενημερωτικό δελτίο 

καθόσον σχετίζονται με νέες δράσεις που θα ξεκινήσει η Οι.Ομ.Κω.  

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

Μηνάς Τσιτσάκος  

Εν εξελίξει Δράσεις  

   Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση που οργανώθηκε από την Οι.Ομ.Κω. με την προβολή τριών ταινιών που αναφέρονται στην 

ιστορία των Ρωμιών της καθ’ ημάς Ανατολής την Κυριακή 29/3/2015 και η οποία είχε σκοπό την συγκέντρωση τροφίμων που έχουν  ήδη 

διανεμηθεί προς τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας στις εορτές του Άγιου Πάσχα. Η συγκέντρωση και η διανομή των δεμάτων (160) 

έγινε με την συνεργασία της Συντονιστικής Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. με τα μέλη Σωματεία της Οι.Ομ.Κω. : τον Νέο 

Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών, Μορφωτικό Σύνδεσμο Μακροχωρίου «το Έβδομο του Βυζαντίου», Αδελφότητα Μεγάλου Ρεύματος «ο Ταξιάρ-

χης»,  Φιλανθρωπικό  Σύνδεσμο Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως και το Σωματείο Απελαθέντων. 

  Όπως έχει ανακοινωθεί στο προηγούμενο δελτίο μας, η υποδομή διαφύλαξης τροφίμων σε ψυγείο και καταψύκτη ήδη βρίσκεται σε λει-

τουργία και αξιοποιείται  για τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης με την διανομή των τροφίμων χάρη στο δίκτυο εθελοντών διανομέων που 

έχει συγκροτηθεί για το Λεκανοπέδιο Αττικής.  Η συνεργασία με την Εστία Κωνσταντινουπόλεως για την παροχή στέγης σε άστεγους συμπο-

λίτες μας έχει ήδη ξεκινήσει και στα πλαίσια της δράσης αυτής ήδη έχει εξασφαλιστεί στέγη σε 4 συμπολίτες μας στην Νέα Σμύρνη.  

  Παράλληλα με τις παραπάνω δραστηριότητες συνεχίζεται η υποστήριξη των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της μακρό-

χρονης βαθειάς κρίσης με τους πόρους που εξασφαλίζει η Οι.Ομ.Κω. από ιδιώτες και Ιδρύματα όπως του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος. Η αιφνίδια 

ανατροπή της προειλημμένης απόφασης του Δ.Σ. Ιδρύματος Ε. Κατζολεδάκη να μετακυλήσει την διανομή βοηθημάτων για το τέλος του 

έτους (χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος) αντί στις αρχές του θέρους, παρά την διαμαρτυρία του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών που 

συμμετέχει στην διοίκηση του Ιδρύματος αυτού μαζί με τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών (που συμφώνησε στην αναβολή της διανομής 

των βοηθημάτων), είχε σαν συνέπεια  την κάλυψη των αναγκών των αναξιοπαθούντων από πρόσθετους πόρους  της Οι.Ομ.Κω. αλλά και του 

Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών.  Η προσπάθεια εξασφάλισης πόρων και από άλλες πηγές συνεχίζεται και αναμένονται σύντομα εξελίξεις 

που θα διευκολύνουν το έργο της Οι.Ομ.Κω. μαζί με τα συνεργαζόμενα σωματεία στον τομέα αυτό.  

Σύνδεση της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής 

με το Κέντρο Ερευνών CERN 

(30/4/2015)  
H Οι.Ομ.Κω σε συνεργασία με το Σχολείο Ελληνογερμανική Αγωγή 

Αθηνών και τα Ομογενειακά Σχολεία της Πόλης οργανώνει επιμορ-

φωτικό σεμινάριο στην Π.Μ.Γ.Σ. εκπαιδευτικό σεμινάριο στην αξιο-

ποίηση νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία φυσικών επιστημών την 

30/4/2015. Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα πραγματοποιηθεί πα-

ρακολούθηση εξελισσόμενου πειράματος στο CERN (Γαλλό-Ελβετικά σύνορα).  Η παρακολούθηση της εξέλιξης του πειράματος και η επι-

κοινωνία μεταξύ του CERN και της Π.Μ.Γ.Σ. θα παρατηρηθεί επίσης από το Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών στην Αθήνα 

(Αμπελόκηπους). Η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Οι δράσεις υποστήριξης της Ομογενειακής Παιδείας θα συνεχιστούν με συστη-

ματικό τρόπο από την Οι.Ομ.Κω. παράλληλα με τις άλλες δράσεις υποστήριξης της Ομογενειακής Παιδείας από την Οι.Ομ.Κω.   


