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Τι είναι η Οι.Ομ.Κω
Άξονες Δράσεις της Οι.Ομ.Κω : ενέργειες προς
κράτη-διεθνείς οργανισμούς-ΜΚΟ
Δράση υπέρ της Ελληνικής Παιδείας της
Κωνσταντινούπολης.
Συνεργασία με Ομογενειακούς Φορείς της
Πόλης.
Η Διάσωση των Ευαγών Ιδρυμάτων και η
τήρηση της νομιμότητας από όλους.
Συμβολή στη διάσωση της Οικουμενικής
παράδοσης του Ελληνισμού της καθ’ Ημάς
Ανατολής.
Συνεργασία με την ΒτΕ.
Προτάσεις προς την ΒτΕ.



Η Οι.Ομ.Κω αποτελεί τον ενωτικό φορέα των 26
Σωματείων των εκπατρισμένων Ελλήνων της Πόλης.



Είναι

δευτεροβάθμιο

Σωματείο

και

η

Γενική

του

Συνέλευση απαρτίζεται από περίπου 110 εκλεγμένους
αντιπροσώπους των μελών Σωματείων.


Τα

μέλη

Σωματεία

βρίσκονται

στην

Ελλάδα

(τα

περισσότερα), Γερμανία, Αυστραλία, Καναδά, Βέλγιο,

Ελβετία (υπό ίδρυση).


Ιδρύθηκε

το

2006

και

διοικείται

από

Διοικητικό

Συμβούλιο 13 μελών το οποίο εκλέγεται από την Γενική
Συνέλευση.







Η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά τον κόσμο
Κωνσταντινουπολιτών και ιδιαίτερα με τους
Ομογενείς που ζουν στην Πόλη.
Η προάσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων
των Κωνσταντινουπολιτών, αλλά και των
Ίμβρίων και Τενεδίων.
Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς το
Οικουμενικό Πατριαρχείο.







Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων που
απασχολούν την Ομογένεια Κωνσταντινουπόλεως,
Ίμβρου και Τενέδου.
Η προώθηση και διασφάλιση των συνθηκών για
την
διατήρηση
του
Ελληνισμού
της
Κωνσταντινουπόλεως στην εστία του.
Η ανάδειξη και αναγνώριση των εκπατρισμένων
Κωνσταντινουπολιτών μαζί με τους Ομογενείς που
ζουν στην Κωνσταντινούπολη, από τις Κυβερνήσεις
κρατών και διεθνείς οργανισμούς ως κληρονόμων
και διαχειριστών του πολιτισμικού πλούτου των
Ελληνικών Κοινοτήτων και των Ιδρυμάτων στην
Κωνσταντινούπολη.

Άξονες Δράσης της Οι.Ομ.Κω
Ενέργειες προς κράτη
Διεθνείς οργανισμούς

ΜΚΟ

-

Συνεχής ενημέρωση με λεπτομερείς Εκθέσεις και Αναφορές των

ζητημάτων

προστασίας

των

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων

θρησκευτικών ελευθεριών που υποβάλλονται στις

και

Κυβερνήσεις της

Τουρκίας, Ελλάδος και άλλων χωρών, Διεθνείς Οργανισμούς (Συμβούλιο
της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) καθώς
επίσης και Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμούς που έχουν σκοπό την
προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
-Τακτικές

συναντήσεις με μέλη της Κυβέρνησης της Τουρκίας –

Υπουργούς: Εξωτερικών, Παιδείας και

Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον

Μαϊο του 2010 μετά από συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κύριο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν.
-Η

Οι.Ομ.Κω είναι μέλος της Ομοσπονδίας Μειονοτήτων της Ευρώπης

(FUEN) και της ECOSOC (OHE).












Αποκατάσταση υπηκοοτήτων άνευ όρων και οποιασδήποτε
πληρωμής ποσού.
Απόδοση της υπηκοότητας στις νέες γενιές.
Δημιουργία υπηρεσίας νομικής υποστήριξης για τα
περιουσιακά θέματα.
Κατάρτιση προγράμματος ευρείας κλίμακας με οικονομική
υποστήριξη που θα απευθύνεται προς την νέα γενιά που
θέλει να παλιννόστηση.
Ίδρυση ερευνητικών κέντρων στην Κωνσταντινούπολη με
την συνεργασία Κωνσταντινουπολιτών της Διασποράς και
υποστήριξη της Κυβέρνησης της Τουρκίας.
Την επιστροφή της Βιβλιοθήκης και το Αρχείου του
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου στην Κωνσταντινούπολη.
Την πλήρη και ολόθερμη υποστήριξη των αιτημάτων του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ομογένειας.

Η άρρηκτη ενότητα μεταξύ των όπου Γης
Κωνσταντινουπολιτών – Πόλη – Ελλάδα και όλοι οι
ήπειροι της Οικουμενικής.
 Η στενή συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο
και τους φορείς της Ομογένειας.
 Η βαθειά γνώση της ιστορίας:
- Η μη ύπαρξη σχέσης των διωγμών που υπέστη ο
Ελληνισμός της Πόλης και Ίμβρου και Τενέδου με τις
Ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρά μόνον όσον αφορά
την επιλογή του χρόνου της εφαρμογής των
αντιμειονοτικών μέτρων.
- Η κινητοποίηση νέων ερευνητών.
- Η λεπτομερής γνώση των διοικητικών μέτρων και
χρήσης νόμων στα αντιμειονοτικά μέτρα που
ασκήθηκαν κατά καιρούς.




Το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου στα
πλαίσια του ΟΗΕ και Διεθνών Οργανισμών.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ του ΟΗΕ
Resolution adopted by the General Assembly
[on the report of the Third Committee (A/60/509/Add.1)]
60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a
Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of
International Human Rights Law and Serious Violations
of International Humanitarian Law


Η ενημέρωση της κοινής γνώμης της Τουρκίας για την
εξαιρετικής σημασίας συμβολή των Ελληνικής
καταγωγής υπηκόων της χώρας την περίοδο πριν και
μετά από το 1923 σε όλους τους τομείς της
κοινωνίας ως πηγή προόδου και του κοινού καλού.

Έκδοση ψηφίσματος από τη Γενική Συνέλευση της
Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN) 2012
μετά από πρόταση της Οι.Ομ.Κω
(Μόσχα 19/5/2012)
Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων
(Federal Union of European Nationalities) που συνήλθε στην Μόσχα 19-052012 υιοθέτησε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα :
• Σημειώνοντας ότι η προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων στην
Ευρωπαϊκή Ήπειρο, την περίοδο μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει
αποσπάσει ιδιαίτερα την προσοχή των διεθνών οργάνων και των κρατικών
οντοτήτων, εστιάζοντας όμως κυρίως το ενδιαφέρον τους στο σεβασμό και
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο σε παρόντα χρόνο όσο
και σε μέλλοντα,
• Επιβεβαιώνοντας ότι πρακτικές και περιπτώσεις καταπάτησης τόσο του
Διεθνούς Δικαίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε μεγάλη κλίμακα, όσο
και της σοβαρής καταπάτησης του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου κατά τη
διάρκεια της ευρωπαϊκής ιστορίας, είχαν καταστροφικές επιπτώσεις στην
επιβίωση και διατήρηση πολλών μειονοτήτων σε ολόκληρη την ήπειρο,
• Υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαβεβαίωσης, μέσω της τήρησης και της
υπακοής στο Διεθνές Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και στο
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, στις μειονότητες, οι οποίες έχουν υποφέρει
κατά το παρελθόν από τέτοιου είδους καταπατήσεις, ότι παρόμοια
περιστατικά δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον,
• Αναγνωρίζοντας πως η παραπάνω διαβεβαίωση είναι καθοριστικής
σημασίας, ώστε οι μειονότητες να μπορέσουν να ασκήσουν όλα τα
ανθρώπινα δικαιώματα θεμελιώδους σημασίας όπως αποτελούν το
δικαίωμα στην επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, το δικαίωμα στην εθνική
παράδοση, το δικαίωμα στην συμμετοχή στο πολιτικό σύστημα κ.τ.λ.,

• Τονίζοντας ότι, αντίθετα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, το ζήτημα της θεραπείας και
αποκατάστασης των μειονοτικών δικαιωμάτων, τα οποία υπέστησαν κατά το παρελθόν σε
μεγάλης κλίμακας καταπατήσεις, έχουν λάβει ελάχιστη προσοχή με αποτέλεσμα ασήμαντη
πρόοδος να έχει σημειωθεί στο πεδίο ανάπτυξης μέσων νομικής προστασίας,
• Ανακαλώντας το Ψήφισμα 60/147 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του
Δεκεμβρίου 2005, το οποίο καθιέρωνε τις «Βασικές Αρχές και Οδηγίες επί του Δικαιώματος
Θεραπείας και Αποκατάστασης των Θυμάτων από Μαζικές Παραβιάσεις Κανόνων του
Διεθνούς Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Σοβαρών Παραβιάσεων του Διεθνούς
Ανθρωπιστικού Δικαίου» (Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious
Violations of International Humanitarian Law),
Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Μειονοτήτων καλεί:
• Τα Κράτη να υποστηρίξουν τις αρχές που εγκαθιδρύθηκαν από το Ψήφισμα 60/147 του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), εναρμονίζοντας το νομικό τους σύστημα,
συμπεριλαμβανομένου των συνταγματικών τους κανόνων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η
θεραπεία και αποκατάσταση των μειονοτήτων, οι οποίες έχουν έρθει αντιμέτωπες με
καταπάτηση των δικαιωμάτων τους στο παρελθόν,
• Τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Όργανα, που δρουν προς το συμφέρον και την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να εργαστούν για την εφαρμογή του Ψηφίσματος 60/147 της Γ.Σ.
του Ο. Η.Ε., διασπείροντας πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο μέσω των μέσων
μαζικής ενημέρωσης, εναρμονίζοντας τις διακρατικές σχέσεις, προάγοντας το διάλογο
μεταξύ των σημαντικών ομάδων και άλλων φορέων προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων
καθώς και εγκαθιδρύοντας σχετική νομοθεσία και άλλα θεσμικά εργαλεία,
• Τις Οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τις αυτόχθονες μειονότητες να εκμεταλλεύονται
αδιάκοπα τις υπάρχουσες ευκαιρίες που αναδύονται από το Ψήφισμα 60/147 του Ο. Η.Ε. και
να συμβάλλουν στην εφαρμογή και εκπλήρωση των στόχων του παραπάνω Ψηφίσματος.








Προεδρία της Δημοκρατίας.
Υπουργείο
Εξωτερικών
–
Α4
–
Υφυπουργός με αρμοδιότητες Απόδημου
Ελληνισμού-Γ. Προξενείο Κωνσταντινούπολης.
Υπουργείο Παιδείας: Ειδική Γραμματεία
Εκπαίδευσης Ομογενών - Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο.
Υπουργεία Δικαιωμάτων του Πολίτη –
Εσωτερικών.



Συγκρότηση Ομίλου Νέων με συμμετοχή μεγάλου
αριθμού εθελοντών πολλών ειδικοτήτων.



Υποστήριξη εκπόνησης διατριβών για την ιστορία και

τα δίκαια της Ρωμιοσύνης σε Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Ιδρύματα της Τουρκίας, Ελλάδος και
ξένων χωρών.


Διάσωση και ψηφιοποίηση αρχείων που αφορούν την
Ρωμιοσύνη.



Συνεργασία με Σωματεία της καθ’ ημάς Ανατολής

στην Ελλάδα.





Η Συνθήκη της Λωζάννης ως μια διεθνής πολύπλευρη σύμβαση
υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών (π. ΟΗΕ) καθόριζε με
σαφήνεια την πληθυσμιακή σύνθεση της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας της Πόλης που εξαιρέθηκε της Ανταλλαγής
πληθυσμών της ίδιας σύμβασης. Καθιερώθηκε ο όρος
“ETABLIES”.
Καταγραφή των Etablies υπό την αιγίδα της Μικτής Επιτροπής
Ανταλλαγής στις αρχές της δεκαετίας του 1930

Ψηφιοποίηση των στοιχείων
ώστε η αναζήτηση ατόμων
να είναι άμεση και συσχέτιση
τους με απογόνους τους.
Περάτωση των εργασιών τέλος
2012.

Δράση υπέρ της Ελληνικής
Παιδείας της
Κωνσταντινούπολης.

Πολύπλευρη υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας,
πιστεύοντας ότι αυτή αποτελεί τον βασικό παράγοντα της
επιβίωσης και αναζωογόνησης της Ρωμιοσύνης της Πόλης.
Ενέργειες υπέρ της Παιδείας


Συνεχής συνεργασία με τα Σχολεία της Ομογένειας

Μόνιμη επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας της
Ελλάδος και της Τουρκίας


 Προετοιμασία,

παρακολούθηση της έγκρισης από τα Υπουργεία
της Ελλάδος και Τουρκίας, μέριμνα για την εκτύπωση και
παράδοση στους τελικούς αποδέκτες των διδακτικών βιβλίων για
τα σχολεία της Ομογένειας στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού
πρωτοκόλλου (1968). Παραδόθηκαν διδακτικά βιβλία για τα
δημοτικά σχολεία της Ομογένειας το 2010 πρώτη φορά από το
1985.



Υλοποίηση προγράμματος υποτροφιών τα τελευταία 5
χρόνια με την υποστήριξη περίπου 45 μαθητών των δύο

τελευταίων τάξεων των Λυκείων της Ομογένειας με σκοπό
την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους στις εισαγωγικές
εξετάσεις των ΑΕΙ της Τουρκίας.


Το πρόγραμμα φέτος επεκτείνεται και στην Ελλάδα για
μαθητές Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής.



Υποστήριξη της Παιδούπολης της ν. Πρώτης ως θεσμού

εξωσχολικής εκπαίδευσης που συνδυάζει την ψυχαγωγία
με την μόρφωση (αποστολή εθελοντών και υποστήριξη της
υποδομής).


Αποστολή ειδικών σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης.



Υποστήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης

Συνεργασία με Ομογενειακούς
Φορείς της Πόλης.

για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως:










Αποτύπωση
και
Συντήρηση
Κοινοτικών
ακινήτων.
Κοιμητηρίων της Ομογένειας.
Διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομίας
Αξιοποίηση των Κοινοτικών ακινήτων για
όφελος της Ομογένειας.
Αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που αφορούν
τα Ευαγή Ιδρύματα της Ομογένειας εντός και
εκτός της Πόλης.
Κοινές δράσεις υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας
και της Φιλανθρωπίας.

•

•

•

Επιστροφή της
ιδιοκτησίας στην
Ελληνική Κοινότητα.
Αξιοποίηση υπέρ της
Ομογένειας για
εκπαιδευτικούς,
πολιτιστικούς και
ερευνητικούς σκοπούς.
Πρόταση της Οι.Ομ.Κω :
Εργαστήρια
εξωσχολικής
εκπαίδευσης μαθητώνΒιβλιοθήκη του ΕΦΣΚ.

Η Διάσωση των Ευαγών Ιδρυμάτων και η τήρηση
της νομιμότητας από όλους
 Συνεχής

νομικός αγώνας σε όλα τα επίπεδα για την
εφαρμογή της νομιμότητας (Επιστροφή ακινήτων της
Ομογένειας, συμβουλές προς ιδιώτες με την εύρεση
δικαιούχων: 3 εκκλησίες του Γαλατά που καταλήφθηκαν
από τον σφετεριστή Ευθίμ Καραχισαρίδη).
 Ενώ στην πλειοψηφία τους τα Ευαγή Ιδρύματα (68) της
Ομογένειας σήμερα τηρούν με σχολαστικότητα τις αρχές
δημοκρατικών εκλογών και διαφάνειας υπάρχουν
ελάχιστες περιπτώσεις με κυριότερο το Μείζων Εθνικό
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα των οποίων οι «Πρόεδροι»
επιμένουν σε μια νοοτροπία της «αιώνιας θέσης» με την
ανοχή Κρατών που θα έπρεπε να εποπτεύουν την
νομιμότητα μέσα στο όρια της κυριαρχίας τους.

Συμβολή στη διάσωση της
Οικουμενικής παράδοσης του
Ελληνισμού της καθ’ Ημάς
Ανατολής.

-

Συντονισμός

της

κοινής

δράσης

των

Πολίτικων

Σωματείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την
ενίσχυση

της

συλλογικής

δράσης

των

Κωνσταντινουπολιτών για την διάσωση της παράδοσης
πολιτισμού

της

Ρωμιοσύνης.

Στο

πλαίσιο

αυτά

οργανώνονται εκθέσεις, διεθνή συνέδρια, εκδηλώσεων
και φεστιβάλ που συμβάλλουν στην ενίσχυση της

κοινής δράσης των μελών Σωματείων και προβάλλουν
τον πολιτισμό της Ρωμιοσύνης.
-

- Εκδόσεις Βιβλίων και παραγωγής ταινιών.





Μεταγλώττιση της ταινίας για το Εθνικό
Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου.
ΕΚΘΕΣΗ ΡΩΜΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΔΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (18301914) 29/9-11/10/2012

• Μουσείο τύπου της Πόλης
(28/9-11/10/2012
• Πανεπιστήμιο
Bilgi
της
Κωνσταντινούπολης
(23/11-10/12/2012)
• Προβολή των αγώνων των
Ελλήνων για ισοπολιτείαισονομία-δημοκρατία και
τα δικαιώματα της εργατικής τάξης.
• Μεταφορά της έκθεσης σε
άλλες πόλεις της Τουρκίας
με την επέκταση της και
των
άλλων
εκδόσεων
όπως
της
Σμύρνης,
Καισάρειας και Τραπεζούντας.








Η ΒτΕ να συνδράμει στην υιοθέτηση στο Ευρωπαϊκό
νομικό σύστημα του ψηφίσματος 60/147 του ΟΗΕ.
Ενημέρωση των Κοινοβουλίων άλλων χωρών για τα
Δικαιώματα
του Ελληνισμού της Πόλης που
απορρέουν από Δ. Συμβάσεις.
Η ΒτΕ να ασκήσει κοινοβουλευτικό στα όργανα της
εκτελεστικής εξουσίας για την τήρηση της
νομιμότητας στην διοίκηση ευαγών ιδρυμάτων που
δεν
σέβονται
τις
αρχές
διαφάνειας
και
νομιμότητας.
Συνέχιση της συνεργασίας σε θέματα αρχείων –
εκθέσεων – εκδόσεων.

