Oι Βαζικοί Σκοποί Ομοζπονδίας εν
ζσνηομία:
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 Η ενίζσςζη ηων ζσέζεων, η ανηαλλαγή
ιδεών και η αλληλεγγύη μεηαξύ ηων ανά
ηων κόζμο Κωνζηανηινοςπολιηών.
 Η πποάζπιζη και πποώθηζη ηων
ανθπωπίνων δικαιωμάηων και ειδικόηεπα
ηων δικαιωμάηων ηων
Κωνζηανηινοςπολιηών, όπωρ αςηά
πποζηαηεύονηαι από ηιρ διεθνείρ ζςνθήκερ
και ζςμβάζειρ πποζηαζίαρ δικαιωμάηων
ηος ανθπώπος.
 Η ζςμπαπάζηαζη και ςποζηήπιξη ππορ
ηο Οικοςμενικό Παηπιαπσείο
Κωνζηανηινοςπόλεωρ

www.conpolis.eu
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Μηνιαία Ηλεκηρονική Δνημέρφζη Οικοσμενικής Ομοζπονδίας Κφνζηανηινοσπολιηών
Θέκαηα Οκνγέλεηαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο
Δπίζκευη
ηης ανηιπροζφπείας ηης Οι.Ομ.Κφ ζηην
Κφνζηανηινούπολη.
Αληηπξνζσπεία ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ επηζθέθζεθε ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε ηελ πεξίνδν 13-15 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη
είρε ηηο αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο:


Έγηλε δεθηή από ηελ Α.Θ.Π.



πλαληήζεθε κε ηνπο παξάγνληεο ηεο Οκνγελεηαθήο
Παηδείαο θαη ζπδήηεζε ηα επηκέξνπο ζέκαηα. Δμεηάζηεθαλ
ζε ιεπηνκέξεηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ παηδεία ηνπ
Διιεληζκνύ ηεο Πόιεο.



ύζθεςε κε ην Τπεξεζηαθό πκβνύιην ηνπ πληνληζηηθνύ
Φνξέα ησλ Οκνγελεηαθώλ Ηδξπκάησλ-RUMVADER.
πδεηήζεθαλ ηα ηξέρνληα ζέκαηα ηεο Οκνγέλεηαο θαη ηεο
Γηαζπνξάο ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ.



πλάληεζε κε αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο Γεκνζηνγξάθσλ
Σνπξθίαο γηα ηελ νξγάλσζε από θνηλνύ Έθζεζεο κε ζέκα
«Οη Ρσκηνί Γεκνζηνγξάθνη ηνλ 19ν θαη 20ν αηώλα ζην
Σνπξθηθό ηύπν». Ζ Έθζεζε ζα εγθαηληαζηεί
ηελ 15
επηεκβξίνπ 2011 ζην Μνπζείν Σύπνπ ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο.

Σσνάνηηζη ηης Ανηιπροζφπείας ηης Οι.Ομ.Κφ ζηην
Άγκσρα με ηην ηγεζία ηης Γενικής Γραμμαηείας Δσρφπαχκών Υποθέζεφν.
ηηο 16/2/2011 ε αληηπξνζσπεία ηεο Οη.Οκ.Κσ, απνηεινύκελε
από ην Πξνεδξείν ηνπ Γ.. ηνπο Ν.Οπδνύλνγινπ,
Μ.Μαπξόπνπιν θαη Μ. Σζηηζάθν, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γ. Γξακκαηέα θ.Βνιθάλ Μπνδθίξ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο γηα ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ησλ εθπαηξηζκέλσλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ζηε ζεηξά ησλ απεπζείαο δηαπξαγκαηεύζεσλ πνπ
μεθίλεζε ε Οη.Οκ.Κσ κε ηελ Σνπξθηθή Κπβέξλεζε αξρίδνληαο
από ηνλ Μάην ηνπ 2010. Σν ηειεπηαίν ελλεάκελν έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 4 ζπλαληήζεηο ζε επίπεδν Τπνπξγώλ– Γ. Γξακκαηέσλ κε ηελ Σνπξθηθή Κπβέξλεζε πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη γηα
πξώηε θνξά ηα ηειεπηαία 60 ρξόληα. Ζ ηειεπηαία ζπλάληεζε
έγηλε ζην πλεύκα ησλ δειώζεσλ ηνπ Τπνπξγνύ Δγθεκέλ Μπαγίο ζηηο 15/12/2010 γηα ηελ ιήςε κέηξσλ από ηελ Σνπξθηθή
Κπβέξλεζε γηα ηελ ζεξαπεία ησλ αδηθηώλ ηνπ παξειζόληνο
πνπ πξνήιζαλ από αληηκεηνλνηηθέο πνιηηηθέο. Οη ζέζεηο ηεο
Οη.Οκ.Κσ όπσο εηέζεζαλ πξνο ηελ Σνπξθηθή πιεπξά δίλνληαη
ζηελ επόκελε ζειίδα.

Βιβλία Γημοηικής Δκπαίδεσζης για ηα Ομογενειακά Στολεία ηης Πόλης –
Μια ιζηορία ποσ δύζκολα μπορεί να ηην πιζηέυει κανείς
Σν Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ κε ηηο επαθέο πνπ είρε κε ζηειέρε ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ, αξρέο ηνπ 2010, δηαπίζησζε
όηη ε ηειεπηαία απνζηνιή βηβιίσλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία καο ζηελ Πόιε έγηλε ην 1985. Οη γλσζηνί ιόγνη (δείηε
απνινγηζκό ηνπ Γ.. ζηελ Γ.. ηεο 15/1/2011) δελ επέηξεςαλ ηελ εθηύπσζε ησλ βηβιίσλ απηώλ. Με εληαηηθή
εξγαζία ησλ κειώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ Γ.. θαη θίισλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Οη.Οκ.Κσ ζε 6 κήλεο εηνηκάζηεθαλ ηα
δνθίκηα ησλ βηβιίσλ Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Μαζεκαηηθώλ, κε ηελ ζπλερή παξαθνινύζεζε εγθξίζεθαλ ζε ρξόλν
ξεθόξ από ηελ Σνπξθηθή πιεπξά θαη ηππώζεθαλ κε ηελ βνήζεηα ηεο ρνξεγίαο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηδησηηθνύ ρνιείνπ
Διιελνγεξκαληθήο Αγσγήο θ. ηέιηνπ άββα θαη ζηάιζεθαλ κε ηελ κέξηκλα ηεο Οη.Οκ.Κσ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
αξρέο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα λα δηαλεκεζνύλ ζηνπο καζεηέο ηεο Οκνγέλεηαο. Ζ Οη.Οκ.Κσ ζε αλαγλώξηζε ηεο
ζεκαληηθήο βνήζεηαο ηνπ θ..άββα ηνλ έρεη αλαθεξύμεη σο Δπεξγέηε ηεο Οη.Οκ.Κσ θαη ην ζρεηηθό ελδεηθηηθό
ρνξεγήζεθε ελώπηνλ ηεο Α.Θ.Π. ζηηο 14/2/2011. ην όιν εγρείξεκα ε Διιεληθή πνιηηεία δελ επηβαξύλζεθε θαζόινπ.
εκαληηθό είλαη λα ηνληζηεί όηη κε ηελ ειεθηξνληθή εηνηκαζία ησλ βηβιίσλ εμαζθαιίδεηαη ε απνζηνιή ησλ βηβιίσλ γηα
ηα επόκελα ρξόληα.

Προβολή ηφν θέζεφν ηης Οι.Ομ.Κφ
ενώπιον ηης Δπιηροπής Γιαζποράς
ηοσ Δλληνιζμού ζηην ΒηΔ
Σελ 10/2/2011 ηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ καδί
κε ηα αδειθά σκαηεία Ηκβξίσλ θαη Σελεδίσλ
παξνπζίαζαλ ηα ηξέρνληα δεηήκαηα ηνπ
Διιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο πξνο ηα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διιεληζκνύ ηεο Γηαζπνξάο.
ηηο αξρέο ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο κε
πξσηνβνπιία ηεο Οη.Οκ.Κσ ε αλαθεξόκελε
Δπηηξνπή ηεο ΒηΔ ζπδήηεζε ηα ζέκαηα ηνπ
Διιεληζκνύ ηεο Πόιεο ζε ηξείο ζπλεδξηάζεηο πνπ
έδσζαλ ηελ δπλαηόηεηα παξεκβάζεσλ πξνο ηελ
εθηειεζηηθή εμνπζία γηα ηα δίθαηα ηνπ Διιεληζκνύ
ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε
ηεο 10/2/2011 από πιεπξάο ηεο Οη.Οκ.Κσ
ηέζεθαλ ηα ζέκαηα:

Σεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο θαη ηνπο θξαηηθνύο
πεξηνξηζκνύο ζηελ Διιεληθή Παηδεία.

Σσλ πεξηνξηζκώλ γηα ηα θιεξνλνκηθά
δεηήκαηα ησλ Διιήλσλ ππεθόσλ ζηελ
Σνπξθία.

Σα πξνβιήκαηα θαηάζρεζεο από ην Σνπξθηθό
θξάηνο ησλ βαθνπθηθώλ θηεκάησλ θαη ην
ρξνλίδσλ ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ.

Σα πξνβιήκαηα ζε ιίγα Οκνγελεηαθά
Ηδξύκαηα ιόγσ άξλεζεο ησλ δηνηθήζεσλ ηνπο
λα θάλνπλ εθινγέο.

Δλεκέξσζε ηεο ΒηΔ γηα ηηο επαθέο κε ηελ
Σνπξθηθή Κπβέξλεζε ηεο Οη.Οκ.Κσ ζηα
ζέκαηα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Διιεληζκνύ
ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο.
Σέινο πξνηάζεθε νη ππνςήθηνη γηα ηελ ζέζε ηνπ
Γεληθνύ Πξνμέλνπ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε λα
δίλνπλ ζπλέληεπμε ελώπηνλ ηεο Τπνεπηηξνπήο
Διιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ιόγσ ηεο
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ην Γ. Πξνμελείν ηεο
Πόιεο.

Τα θέμαηα ποσ εηέθηζαν προς ηην Τοσρκική
Κσβέρνηζη από πλεσράς Οι.Ομ.Κφ καηά ηην
ζσνάνηηζη ηης 16/2/2011 ζηην Άγκσρα:


Με ην δεδνκέλν όηη θ Κπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο
αλαγλσξίδεη όηη ε Διιεληθή Μεηνλόηεηα ππήξμε
ζύκα αληηκεηνλνηηθώλ κέηξσλ ζα πξέπεη λα
πξνβεί ζε κέηξα απνθαηάζηαζεο κε βάζε ην
δηεζλέο δίθαην όπσο έρεη δηακνξθσζεί κε
πξόζθαηα ςεθίζκαηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ηνπ Ο.Ζ.Δ αιιά θαη άιισλ δηεζλώλ
νξγαληζκώλ. Εεηήζεθε από Σνπξθηθήο
πιεπξάο ε ππνβνιή πξνηάζεσλ επί ησλ
νπνίσλ ην Γ.. εξγάδεηαη εληαηηθά.



Εεηήζεθε από ηελ Οη.Οκ.Κσ ε Σνπξθηθή
πιεπξά λα επηδείμεη δείγκαηα θαιήο ζέιεζεο
όπσο : λα αξζνύλ νη πεξηνξηζκνί ζηα
κεηνλνηηθά ζρνιεία θαη εηδηθόηεξα ζηελ
εγγξαθή καζεηώλ πνπ δελ έρνπλ Σνπξθηθή
ππεθνόηεηα.



Δθθξάζηεθε
ε
απνγνήηεπζε
ησλ
Κσλζηαληηλνππνιηηώλ γηα ηελ κε επηζηξνθή
ησλ αθηλήησλ ησλ βαθνπθηώλ πνπ
θαηαζρέζεθαλ κε εμαηξεηηθά άδηθν ηξόπν.
Δνέργειες για θέμαηα ποσ απαζτολούν ηοσς Κφνζηανηινοσπολίηες ζηην Δλλάδα.
Σν Γ.. ζε ζπλερή βάζε παξαθνινπζεί ηα ζέκαηα θαη ηηο εθθξεκόηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κσλζηαληηλνππνιίηεο ζηελ
Διιάδα. ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο έγηλαλ νη εμήο
ελέξγεηεο θαη πξόεθπςαλ ηα απνηειέζκαηα:


ηάιζεθε επηζηνιή πξνο ηνλ Τπνπξγείν Γηθαησκάησλ ηνπ
Πνιίηε ιόγσ ησλ ππεξβνιηθώλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζέκαηα πνιηηνγξάθεζεο ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ.



Μεηά από ελέξγεηεο ηεο Οη.Οκ.Κσ δεκηνπξγήζεθε ζην
Κέληξν Αιινδαπώλ Αζελώλ εηδηθό γξαθείν ππνδνρήο θαη
δηεθπεξαίσζεο γηα ηνπο Οκνγελείο από ηελ Σνπξθία γηα
λα ιάβνπλ άδεηα παξακνλήο. Αλακέλεηαη απάληεζε ζην
αίηεκα γηα αύμεζε ηεο ρνξεγνύκελεο άδεηαο παξακνλήο
από 5 ζε 10 ρξόληα θαη ε αιιαγή ηεο κνξθήο ηνπ δειηίνπ
ηαπηόηεηαο.



Τπνβιήζεθε ππόκλεκα πξνο ην Τπ. Άκπλαο γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο κε ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθώλ ζηξαηνινγίαο γηα όζνπο έρνπλ ππεξεηήζεη ζηνλ Σνπξθηθό
ζηξαηό θαη επηζπκνύλ λα εμαγνξάζνπλ σο ζπληάμηκν
ρξόλν ηελ ζεηεία ηνπο ζε αζθαιηηθνύο νξγαληζκνύο.

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

Αποζηολή Έκθεζης
για ηις θρηζκεσηικές
ελεσθερίες ηοσ Δλληνιζμού ηης Πόλης.
Σν Γ.. ππέβαιε ιεπηνκεξή έθζεζε πξνο ηνλ Δπίηξνπν
ζξεζθεπηηθώλ ειεπζεξηώλ ηνπ Ο.Ζ.Δ πνπ εδξεύεη ζηελ
Γελεύε. ηελ Έθζεζε αλαθέξνληαη νη ζπλερηδόκελεο
παξαβηάζεηο από πιεπξάο ηεο Σνπξθίαο όπσο επίζεο
αλαθέξνληαη θαη νξηζκέλεο ζεηηθέο εμειίμεηο.

