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Ενέργειες ενώπιον Διεθνών Οργανισμών για την διεθνοποίηση του 
ζητήματος της Αποκατάστασης και Θεραπείας προς τον Ελληνισμό 

της Κωνσταντινούπολης 
 • Η Οι.Ομ.Κω ως ΜΚΟ έχοντας γίνει από το 2012 μέλος της Economic and 

Social Commission του ΟΗΕ και με την ίδρυση του Συλλ. Κων/λιτών 
Ελβετίας προέβη σε σειρά παρουσιάσεων στα συνέδρια των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Μειονοτήτων κατά το έτος 2013.  

• Ειδικότερα:  α) την 3/3 παρουσιάστηκαν οι  εισηγήσεις  με θέμα: 
«Respect on Religious Freedoms and Rights» και «The Remedy and 
Reparations towards the Greek Community of Istanbul subjected to 
serious human rights violations during the period 1923-2004» και β) την 
26-27/11 παρουσιάστηκαν στο Forum on Minority Issues Sixth session  
δύο ομιλίες: α) Problems arising of the restricted legal recognition of the 
Greek-Orthodox Minority of Istanbul  και β) The Reconversion of 
Museums once being Churches to Mosques is not promoting the 
Interreligious Cooperation and Mutual Understanding. Οι προσπάθειες 
στην Γενεύη συντονίζονται από την Επιτροπή αποτελούμενη από τον Ν. 
Αναγνωστόπουλο και  Ντ. Μοραμπιτώ. 



Ημερίδα στο Ευρωκοινοβούλιο  

• Πραγματοποιήθηκε την 27/2/2013 Ημερίδα στην Έδρα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με θέμα: «Η Αποκατάσταση και οι Επανορθώσεις προς την 
Ελληνική Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης: Θεμελιώδες Ζήτημα 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».  

• Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Μητρόπολης Γαλλίας 
και της Ευρωβουλευτού κ. Ροδή Κράτσα Τσαγκαροπούλου. Υπήρξε μεγάλη 
συμμετοχή από Ευρωβουλευτές, Αντιπροσωπείες της Ελλάδος και Τουρκίας 
και την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Βρυξελλών. 

• Στα περιθώριο της Ημερίδας η  πενταμελής αντιπροσωπεία είχε επαφές με 
αρμοδίους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Γεν. Διεύθυνση Διεύρυνσης,  π. 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Χ. Πότερινγκ, την συντάκτρια της 
Έκθεση Προόδου για την Τουρκία κ. Ρία Οομεν Ρίζτεν, μέλη της Μικτής 
Επιτροπής Ευρ, Κοινοβουλίου και Κοινοβουλίου της Τουρκίας κτλ. 

• Το όλο εγχείρημα υπήρξε επιτυχές παρά τις πολλαπλές δυσκολίες που 
υπήρξαν.  

• Σε τακτά διαστήματα συνεχίζεται η ενημέρωση των αρμοδίων για τις 
εξελίξεις.  



Γενική Συνέλευση FUEN 

• Τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Σ.Ν.Κίσσας και Κ. Κοτζαμάνογλου 
συμμετείχαν στην ετήσια Γ.Σ. της Ομοσπονδίας Μειονοτήτων της 
Ευρώπης που έγινε στο Μπρίξεν της Ιταλίας (ν. Τιρόλο) στις 20-
24/6/2013. Η Οι.Ομ.Κω υπέβαλε σε δήλωση με τίτλο: «Οι 
απαιτήσεις της Εκπατρισμένης Ελληνορθόδοξης Μειονότητας της 
Κωνσταντινούπολης από το Τουρκικό Κράτος». 

• Στη συνέχεια του συνεδρίου διαπιστώνεται η  μεγάλη ανάγκη να 
υπάρξει συνεργασία και με άλλες Ελληνικές Μειονότητες αλλά και 
η ενημέρωση όσων δεν είναι μέλη (π.χ. Ίμβρου και Τενέδου, Β. 
Ηπειρωτών, κτλ.). Υποβλήθηκε εισήγηση στους αρμόδιους.  

• Διαπιστώνεται μια προσπάθεια συνεργασίας μελών της FUEN που 
δρουν με πνεύμα μεσοπολεμικών αντιλήψεων και κατά της ιδέας 
της πραγματικής Ευρωπαϊκής ιδέας. Η Οι.Ομ.Κω μελετάει το θέμα 
από νομικής πλευράς ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.   

 



Παρεμβάσεις στον ΟΑΣΕ  

• Συμμετοχή του Ν. Ουζούνογλου του Δ.Σ. στο συνέδριο του ΟΑΣΕ για την 
ανεκτικότητα και τη μη διακριτική μεταχείριση στα Τίρανα (21-22 Μαΐου 2013). Η 
παρέμβαση είχε τίτλο: «Οι Θρησκευτικές Ελευθερίες της Ελληνορθόδοξης 
Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης». 

• Συμμετοχή της κα. Ελίζας Φερεκύδου, 24-26/9/2013 στην Βαρσοβία με δυο 
παρεμβάσεις στην συνδιάσκεψη Human Dimension Implementation meeting μια 
σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης και επανόρθωσης προς την ελληνορθόδοξη 
μειονότητα της Πόλης βάσει των Αρχών του διεθνούς δικαίου και μια σχετικά με 
τις θρησκευτικές ελευθερίες. 

Αποστολή Υπομνήματος προς την Ομοσπονδιακή Γερμανική Κυβέρνηση για τα 
θέματα των δικαιωμάτων της Ελληνορθόδοξης Μειονότητας της Κωνσταντινούπολης 
διαμέσου της Γερμανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.  
 
Τακτική ενημέρωση για τις εξελίξεις των ζητημάτων της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας  
της Πόλης προς: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωβουλευτές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ΟΑΣΕ και της Επιτροπής Θρησκευτικών Ελευθεριών του Κογκρέσου.  
  



Ενέργειες προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας. 
 

• Μετά από αίτημα το Τουρκικού Υπ. Εξ. πραγματοποιήθηκε μελέτη εκκρεμοτήτων για 
τα ζητήματα αποκατάστασης των υπηκοοτήτων και η οποία στάλθηκε την (5/3/2013). 
Αποτέλεσμα: στην συνάντηση της 2/9/2013 με τον βοηθό Υπ. Εξ. Ν. Κορού 
διαπιστώθηκε ότι έχει καταργηθεί ο περιορισμός της απόκτησης της ιθαγένειας από 
μητέρα (1963-81), έχει δοθεί εντολή προτεραιότητας για την επιστροφή των 
υπηκοοτήτων, το Υπ. Εξ. εισηγήθηκε την μείωση του αντισηκώματος σε σημαντικό 
βαθμό. Οι περισσότερες περιπτώσεις  αποκατάστασης  υπηκοοτήτων που τέθηκαν 
καλύπτονται.  

• Στάλθηκε επιστολή προς νέο Υπ. Παιδείας Ναμπί Αβτζί (4/2 και 26/3/2013 με κύριο 
θέμα την εύρεση του αρχείου και των βιβλίων του ΕΦΣΚ). Σε αντίθεση με τον 
προκάτοχο του δεν υπήρξε απάντηση. 

• Θέμα ΕΦΣΚ:  Το Υπ. Εξ. της Τουρκίας μετά από συνεχή και έντονα διαβήματα της 
Οι.Ομ.Κω. έχει αρχίσει την διερεύνηση του θέματος. Στάλθηκε αναλυτική επιστολή 
9/10/2013 προς β. Υπ. Εξ. Βρέθηκαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη περίπου 2500 βιβλία. 
Ζητήθηκε από την ΟΙ.Ομ.Κω. και δόθηκε ο κατάλογος των βιβλίων που είχε συντάξει 
το 1964 ο Πώλ Μοριώ και στάλθηκε σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.  Το θέμα τέθηκε 
μετά επιτάσεως στον Υπ.Εξ. Α. Νταβούντογλου την 13/12/2013 αναφέροντας τις 
δημοσιογραφικές πληροφορίες για την εκποίηση βιβλίων από την Εθνική Βιβλιοθήκη.  





 



Διατύπωση Θέσεων απευθείας προς Υπ.Εξ Τουρκίας  
καθ. Α. Νταβούντογλου 

• Στις 13/12/2013 μετά από πρόσκληση του ίδιου υπήρξε ανοικτή συνάντηση 
με τον Υπ. Εξ.  Α. Νταβούντογλου στον οποίο διατυπώθηκαν οι θέσεις της 
Οι.Ομ.Κω εκ μέρους του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο Ν. Ουζούνογλου:  

• Η Οι.Ομ.Κω σταθερά και χωρίς κηδεμονίες θέτει το ζήτημα της 
αποκατάστασης και θεραπείας των μαζικής κλίμακας παραβιάσεων 
ανθρωπίνων και μειονοτικών  δικαιωμάτων ανοικτά με έντονο τρόπο πρώτα 
απ’ όλα στην ίδια την  Κυβέρνηση της Τουρκίας και μετά σε όλους τους 
διεθνείς φορείς.  ΣΗΜΕΡΑ Η ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΗΕ (Κοινωνία των Εθνών) – Κρατών που υπέγραψαν την Σ. 
της Λωζάννης ζει κατά 98% εκτός της εστίας του. 

• Η αναγωγή του ζητήματος σε Ελληνοτουρκικές διαφορές είναι ανιστόρητη, 
οδηγεί στην καταστροφική για όλο τον Ελληνισμό και ιδιαίτερα της Πόλης  
επίκληση της αρχής της «αμοιβαιότητας»  αλλά και συγκαλύπτει τις μαζικής 
κλίμακας παραβιάσεις που διέπραξε το Κράτος της Τουρκίας.  

• Τέθηκαν απευθείας το απαράδεκτο του συσχετισμού της λειτουργίας της Ι. 
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης με τα Ελληνοτουρκικά, η απαράδεκτη για την 
ειρήνη αλλά και αντιεπιστημονική συμπεριφορά της μετατροπής μουσείων 
Βυζαντινών εκκλησιών σε τεμένη. 

• Επισημάνθηκε ότι η πρόοδος της των αιτημάτων είναι πολύ περιορισμένη 
και τέθηκαν όλα τα ζητήματα της Ομογένειας που είναι στην Πόλη και σε 
κατάσταση εκπατρισμού. 
 



Επαφές με το Υπ. Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλους 
φορείς της Ελληνικής Πολιτείας. 

 
• Πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις με την Διεύθυνση 

Α4 του Υπ. Εξ. αλλά και την διπλωματική και πολιτική ηγεσία 
του Υπ. Εξ. (κ. Κασκαρέλη, Υφ.Εξ. κ. Α. Γεροντόπουλο). 

• Υπ. Παιδείας: Ειδική Γραμματεία Διαπολιτισμικής και 
Ομογενειακής Παιδείας καθ. Α. Λινού. Υπηρεσιακούς 
Παράγοντες της αρμόδιας διεύθυνσης. 

• Τακτική ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Ελληνισμού 
Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων.  

• Γενικό Προξενείο της Κων/λης και Πρεσβεία στην Άγκυρα.  
• Υπ. Οικονομικών. Διεύθυνση Κληροδοτημάτων. 
• Υπ. Εργασίας για συνταξιοδοτικά θέματα Κων/λιτών στην 

Ελλάδα. 
• ΙΚΑ- ΟΓΑ-Εφορία κατοίκων του Εξωτερικού και ΚΕΠ. 

 
 

  



 
Ενέργειες υπέρ της Παιδείας-Υποτροφίες 

 • Για πρώτη φορά οργανώθηκε και υλοποιήθηκε πρόγραμμα υποτροφιών για 
τις/τους μαθήτριες/ες Πολίτικης καταγωγής απ’ όλη την Ελλάδα. Προσήλθαν 
75 υποψήφιες/οι. Μετά από ενδελεχή διαδικασία συνεντεύξεων, γραπτής 
εξέτασης και σύγκρισης όλων των στοιχείων που υποβλήθηκαν επιλέχτηκαν 
17 μαθητές ενώ σε όλους δόθηκε δωρεάν πρόσβαση στα διαδικτυακά 
μαθήματα του Κέντρου Αρνός.   

• Συνεχίστηκε η υποστήριξη με υποτροφίες μαθητών της Πόλης (Ζωγράφειο και 
Ζάππειο – σύνολο 3 υποτροφίες με το δεδομένο ότι η ΜΓΣ καλύπτει όλους 
τους μαθητές και επίσης η Κοινότητα Μακροχωρίου μαζί με άλλες καλύπτει 
του υπόλοιπους μαθητές). 

• Κατά τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, στα τέλη  Μαρτίου  2013,  
από  τετραμελή  επιτροπή μελών του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε ευρεία 
σύσκεψη όλων των παραγόντων της Ομογενειακής Παιδείας αποφασίστηκε η 
συγκρότηση ενός άτυπου φορέα για συντονισμό σε θέματα εκπαίδευσης. 
Ωστόσο η κοινή αυτή απόφαση δεν υλοποιήθηκε επειδή υπήρξε 
υπαναχώρηση από ορισμένους συμμετέχοντες.  

• Οργάνωση συναυλιών  υπέρ του προγράμματος υποτροφιών υπό τον 
συντονισμό του μέλους Δ.Σ.  της κ. Λ. Αναπνιώτη την 6/2 με την καλλιτεχνική 
διεύθυνση της συμπολίτισσας κα. Ήβη Ντερμαντζή και την  9/3 με τον 
χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για το πρόγραμμα υποτροφιών. 
 
 
 

        
 

 



• Στη συνέχεια  το Δ.Σ. αποφάσισε στις 23 Μαΐου 2013 να στείλει λεπτομερή 
επιστολή προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό  μας Πατριάρχη εκθέτοντας  την 
επείγουσα ανάγκη της δημιουργίας ενός συντονιστικού φορέα για την 
Ομογενειακή Παιδεία και η λειτουργία του φορέα να προεδρεύετε από 
άτομο επιλογής της Α.Θ.Π.   

• Συγκρότηση  του Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας: Μετά από την επιλογή 
από την Α.Θ.Π. του π. Δοσίθεου  ως συντονιστή, τους θερινούς μήνες η 
Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Προέδρους του ΣΥΡΚΙ και της Οι.Ομ.Κω. 
μαζί με τον π. Δοσίθεο και τον Εκπαιδευτικό Σύμβουλο της Πολιτείας 
κατάρτισαν κανονισμό για την λειτουργία του Συμβουλίου Ομογενειακής 
Παιδείας. Ο κανονισμός προβλέπει την ύπαρξη συντονιστικής επιτροπής 
(Οικ. Πατρ., ΣΥΡΚΙ, Οι.Ομ.Κω και Εκπ. Σύμβ.) και παράλληλα 15’μελές 
Συμβούλιο Ομογενειακής Παιδείας στο οποίο συμμετέχουν τα μέλη της 
συντονιστικής επιτροπής, οι 4 διευθυντές, οι 3 πρόεδροι εφοριών και 
εκπρόσωποι των εκπαιδευτών.  

• Λειτουργία του Συμβουλίου Ομογενειακής Παιδείας: Έχουν πραγματοποιηθεί 
4 συνεδριάσεις του Συμβουλίου και 6 της συντονιστικής επιτροπής.  Το 
κυριότερο επίτευγμα είναι ότι επετεύχθη μετά από εισήγηση του 
Συμβουλίου οι Κοινότητες να αναλάβουν τα λειτουργικά έξοδα των Σχολείων 
Ζαππείου και Ζωγραφείου που αποτελεί πολύ σημαντική πρόοδο με τα μέχρι 
τώρα δεδομένα. Το Συμβούλιο επίσης έχει αναλάβει σημαντικές 
πρωτοβουλίες σε θέματα εκπαίδευσης.  



• Βιβλία: Τα βιβλία μαθηματικών (6,7,8,9ης) τυπώθηκαν στην 
Κων/λη, από την Κοινότητα Σταυροδρομίου, λόγω της υπερβολικής 
καθυστέρησης από το πρόγραμμα «Διόφαντος». Πρόσφατα 
παραλήφθηκαν 1000 βιβλία του Δημοτικού που ετοιμάστηκαν από 
την Οι.Ομ.Κω τα προηγούμενα χρόνια και θα σταλούν σταδιακά 
στην Πόλη.  

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά από πολλά χρόνια υπάρχει αύξηση του 
αριθμού νηπίων στο νηπιαγωγείο της Ζαππείου Σχολής (50) ενώ ο 
παιδικός σταθμός έχει 35 νήπια. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε 
πολλές αιτίες όπως η άρση της απαγόρευσης εγγραφής μαθητών 
που δεν έχουν τουρκική υπηκοότητα, οι προσπάθειες βελτίωσης 
του επιπέδου των σπουδών, αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτών 
κτλ. 

• Παιδικός Σταθμός: Εξαιρετικοί χώροι χάρη στην μέριμνα της 
Κοινότητας Σταυροδρομίου και του ΣΥΡΚΙ. Υποστήριξη της Οι.Ομ.Κω 
με υλικοτεχνική υποδομή  και παρεμβάσεις στο Υπ. Παιδείας για 
την έγκαιρη αποστολή νηπιαγωγών. Η Οι.Ομ.Κω. καλύπτει το 50% 
της αμοιβής μίας εκ των  νηπιαγωγών.  

• Νηπιαγωγείο: Αγορά επίπλων με εξασφάλιση δωρεάς.  
• Συνεργασία με το Κέντρο ΑΡΝΟΣ για δημιουργία ηλεκτρονικών 

μαθημάτων για τις τάξεις δημοτικού.   
 
 
 



 
Ενέργειες για την κατάσταση του Εθνικού Φιλανθρωπικού 

Ιδρύματος Βαλουκλί.  
 

• Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω από την εποχή του υπηρεσιακού συμβουλίου 
(2006)  έχει απασχοληθεί με την κατάσταση της παρανομίας στο Ίδρυμα 
Βαλουκλί.  

• Όλες οι προσπάθειες να πεισθεί ο «Διοικητής»,  που βρίσκεται στην 
θέση αυτή μετά από τον ουσιαστικό διορισμό του το 1991 από Κράτος 
της Τουρκίας, να προβεί σε εκλογές απέτυχαν (2007-08). Το 2009 
υπήρξε καμπάνια συλλογής υπογραφών στην Πόλη και στην Αθήνα 
καλώντας τον «Διοικούντα» Δ. Καραγιάννη να προβεί σε διενέργεια 
εκλογών, χωρίς επίσης να αλλάξουν τα πράγματα. 

• Οι ενέργειες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω από το 2009 μέχρι τέλος του έτους 
2012 προς το Υπ. Εξ., όλους τους θεσμούς της πολιτείας (φορείς της 
εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας) δεν απέδωσαν συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα παρόλο που προσκομίστηκαν στοιχεία για τα περιουσιακά 
στοιχεία του Ιδρύματος στην Ελλάδα και την ανάγκη της διαφανούς 
αξιοποίησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Οι ενέργειες έγιναν 
σε 4 διαδοχικούς Υπουργούς Εξωτερικών, Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Εξ. 



Ενέργειες εντός του 2013 για το Ίδρυμα Βαλουκλί 

• 14 Συμπολίτες μας τον Οκτώβριο του 2012  στην Πόλη προέβησαν σε δήλωση 
ενώπιον της Γεν. Δνσης Βακουφίων ότι δεν αναγνωρίζουν την υπάρχουσα 
διοίκηση και καλούν την Γ. Δ. Βακουφιών να λάβει μέτρα για την 
αποκατάσταση της νομιμότητας στο Ίδρυμα. 

• Όλα τα χρόνια αυτά δεν υπήρξε κανένας απολογισμός της τεράστιας 
περιουσίας του Ιδρύματος στην Πόλη και την Ελλάδα.  

• Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης πολλές φορές έχει καυτηριάσει την 
κατάσταση που επικρατεί στο Ίδρυμα που μαζί με άλλες δύο περιπτώσεις 
εφορο-επιτροπών οι οποίες βρίσκονται σε αταξία.  

• Τον Δ.Σ. έχοντας μελετήσει το θέμα προέβη την 3/4/2103 σε εξώδικη 
διαμαρτυρία προς τους ενοίκους των ακινήτων  του Ιδρύματος στην Ελλάδα 
με την οποία ζήτησε τα νοίκια να κατατεθούν στο όνομα του Ιδρύματος στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όπως προβλέπει ο νόμος.  

• Το Δ.Σ. προέβη σε αυστηρή ανακοίνωση μετά από τις δηλώσεις του 
Πρωθυπουργού Ρ.Τ.Ερντογάν και αμέσως μετά του Δ. Καραγιάννη ότι εφόσον 
το Κράτος αναλάβει τα έξοδα του Ιδρύματος μπορεί να παραχωρήσει τα 
ακίνητα (μαγαζιά) στην πλατεία Ταξίμ (12/6/2013). 

 



Βαλουκλί 

• Παράλληλα το Δ.Σ. έστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό 
της χώρας, Πρόεδρο της ΒτΕ,  Υπ. Και Υφ.  Εξωτερικών, κτλ. 
επισημαίνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης και της 
μελλοντικής τύχης του μείζονος ιδρύματος αφού αυτό 
υπάγεται στις  ρυθμίσεις της διεθνούς Συνθήκης της 
Λωζάννης της οποίας συνυπογράφουσα είναι και η Ελλάδα. 

• Την Δ.Σ. στις 22/8/2013 αποφάσισε την συμμετοχή μαζί με 33 
Κωνσταντινουπολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα και η 
Οι.Ομ.Κω. ως νομικό πρόσωπο να καταθέσει λήψη 
ασφαλιστικών μέτρων ως προς την διαχείριση της περιουσίας 
του Ιδρύματος στην Ελλάδα. Πλέον το θέμα έχει πάρει την 
δικαστική της οδό.  

 



Συνεργασία με Ομογενειακούς Φορείς 

• Τακτική επικοινωνία με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη.  
• Η συνεργασία με το ΣΥΡΚΙ υπήρξε σε μόνιμη βάση με κοινές 

συνεδριάσεις και  συνεχή επικοινωνία όπως π.χ. για τα θέματα 
παιδείας, παιδικό σταθμό της Κοιν. Σταυροδρομίου, υποβολή από 
κοινού προτάσεων, υπό διαμόρφωση πρόγραμμα προσεισμικής 
μελέτης.  

• Συνεχή επικοινωνία με τον κ. Π. Λ. Βίγκα εκπρόσωπο των μειονοτικών 
ευαγών ιδρυμάτων στην Γ. Δνση Βακουφίων. 

• Συνεργασία με  ιδρύματα της Ομογένειας για παροχή εθελοντικής 
εργασίας: Βιβλιοθήκη της ΜΓΣ και  Σχολή Γαλατά. 

• Συνεργασία με το Κεντρικό Παρθεναγωγείο για την προσπάθεια 
ίδρυσης Ρωμαίικου Πανεπιστημίου στην Πόλη. 

• Συνεργασία με τα σχολεία της Ομογένειας διαμέσου του Συμβουλίου 
Ομογενειακής Παιδείας.  

• Το 50% των  αεροπορικών ταξιδιών καλύπτονται από τους 
συμμετέχοντες στις αποστολές και με την δωρεάν διαμονή στον 
ξενώνα Αγ. Κωνσταντίου με την ευγενική φιλοξενία της Κοιν. 
Σταυροδρομίου μηδενίστηκαν τα έξοδα ξενοδοχείων.  

 
 



Απόφαση Δ.Σ. 14/1/2014 

Ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Μοδιού και 
η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών 

Προσκαλούν  την νεολαία 
της Ομογένειας 

και της σπουδάζουσα από την Ελλάδα  στην Πόλη 
σε τελετή κοπής  της Βασιλόπιττας 

στον Μορφωτικό Σύνδεσμό του Μοδιού 
Οδός : Νεσέ 12, Χαλκηδόνα 

την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014, ώρα 18.30 
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει. 

 



Συνεργασία με τα μέλη Σωματεία- 
Προετοιμασία 3ης Γιορτής Κωνσταντινουπολιτών 

 
• Πραγματοποιήθηκε ο β’ διαγωνισμός νέων με τίτλο 

«Λόγια και Χρώματα της Πόλης» με μεγάλη 
συμμετοχή μαθητών απ’ όλη την Ελλάδα και τα 
σχολεία της Κωνσταντινούπολης.  

• Η Επιτροπή Συνεργασίας των Σωματείων εργάστηκε 
και διερευνήθηκε με μέλη που ορίστηκαν από τα 
μέλη σωματεία και συνεχίζει την  προετοιμασία του 
3ου Φεστιβάλ-Γιορτής Κωνσταντινουπολιτών (4 
συνεδριάσεις πρόσφατα)  που αποφασίστηκε να γίνει 
τον Οκτώβριο του 2014. 

• Πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις αλληλο-
ενημέρωσης με τους αντιπροσώπους 14/3 και 26/6. 

 



Επετειακές Εκδηλώσεις 
• Στην επέτειο της Άλωσης εκτός από την καθιερωμένη τελετή μνήμης 

την Κυριακή 26/5 οργανώθηκαν δύο ημερίδες με θέμα: το μέλλον της 
κοινής δράσης Κωνσταντινουπολιτών και η Σημερινή Κων/λη σε 
συνεργασία με την ΕΤΜΕΛΑΝ. Βραβεύθηκε ο αρχιτ. Κορχάν Γκιουμούς 
λόγω της υποστήριξης των δικαιωμάτων της Κοινότητας μας. 

• Ανήμερα της επετείου οργανώθηκε εκδήλωση στον ανδριάντα του 
Κων/νου Παλαιολόγου στο Παλαιό Φάληρο σε συνεργασία με τον 
τοπικό Δήμο . 

• Στην επέτειο των Σεπτεμβριανών οργανώθηκε Ημερίδα με θέμα: «Τα 
Αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας για 
Αποκατάσταση και Επανόρθωση των μαζικής κλίμακας παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου  κατά της Ελληνορθόδοξης 
Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης». 

• Ταυτόχρονα με την Ημερίδα ο Σύλλογος Μακροχωριτών οργάνωσε 
έκθεση, υπό την αιγίδα της Οι.Ομ.Κω.,  με θέμα  «Τα Σεπτεμβριανά 
εν θερμώ στα Πρωτοσέλιδα» 

• Με το πέρας των Σεμιναρίων τον Απρίλιο του 2013 οργανώθηκε 
εκδήλωση απονομής ενδεικτικών παρακολούθησης και βραβεύθηκε ο 
καθ. Τζενγκίζ Ακτάρ.  
 



Σεμινάρια-Επιμόρφωση νέας γενιάς.  
 

• Υλοποιήθηκε η απόφαση του Δ.Σ. του φθινοπώρου 2012 
για την πραγματοποίηση κύκλου σεμιναρίων με θέμα: «Η 
Ιστορία και ο Πολιτισμός των Ρωμιών της Πόλης» με κύριο 
σκοπό την επιμόρφωση νέων στα θέματα του Ελληνισμού 
της Κωνσταντινούπολης. Τον κύκλο 10 σεμιναρίων 
παρακολούθησαν συνολικά 50 κατά πλειοψηφία τους νέοι 
απευθείας ή από το διαδίκτυο. Στα πλαίσια του Σεμιναρίου 
εκπονήθηκαν πέντε εργασίες και οι οποίες είναι 
διαθέσιμες ηλεκτρονικά. 

•  Για φέτος αποφασίστηκε η οργάνωση νέου κύκλου με 
θέμα: ««Τα δικαιώματα του ανθρώπου - τα δικαιώματα 
των μειονοτήτων: μία προσέγγιση του ιστορικού, θεσμικού 
πλαισίου και η πολιτική τους εφαρμογή στη σύγχρονη 
Τουρκία». Έχουν πραγματοποιηθεί 4 σεμινάρια και θα 
συνεχιστούν στο άμεσα μέλλον. Η συμμετοχή είναι στα 
ίδια επίπεδα. 



Νέα μέλη της Οι.Ομ.Κω 

• Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας. 

• Αρωγό μέλος: Εταιρεία Μελέτης καθ’ ημάς 
Ανατολής. 

- Τα σωματεία Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου 
και Λος Άντζελες έχουν προσκληθεί να γίνουν 
μέλη της Οι.Ομ.Κω. 



Ενημέρωση 

• Το Δ.Σ. έχει συνεχίσει την προσπάθεια της 
τακτικής ενημέρωσης του Κοινού με την 
έκδοση του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου σε 
ηλεκτρονική αλλά και έντυπη μορφή. 

• Μέχρι τον Ιούνιο εκδιδόταν και το 
εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο και του 
οποίου η συνέχεια πρέπει να εξεταστεί.  

• Το Δ.Σ. αποφάσισε την συνεργασία με την 
«ΗΧΩ της ΠΟΛΗΣ» για την δημιουργία 
εβδομαδιαίας εκπομπής ΝΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
που έχει ήδη ξεκινήσει.  



Απογραφή  
• Υποβλήθηκε φάκελος αίτημα στην Αρχή Προσωπικών 

Δεδομένων και η οποία ενέκρινε την διενέργεια της 
Απογραφής Κωνσταντινουπολιτών (4/2013).  

• Η πιλοτική εφαρμογή της Απογραφής έχει προχωρήσει 
(200) και την περίοδο αυτή συνεχίζεται με την διανομή 
του φυλλαδίου στις εκδηλώσεις που γίνονται στα 
σωματεία μας. Επίσης καταρτίστηκε και η διαδικασία 
επέκτασης της απογραφής. 

• Συνεχίζεται εντατικά από εθελοντές η ψηφιοποίηση του 
αρχείου των «Εταμπλίς» που προέρχεται από την 
καταγραφή 78.000 περίπου Πολιτών το 1930-31 από 
την Κοινωνία των Εθνών. Το έργο έχει φθάσει στο 50% 
περίπου της εργασίας.  

 



Αρχείο Εταμπλίς  

 

 

 



Ψηφιοποίηση του Αρχείου Εταμπλίς  

271 PROX-74 PAGE-055 73271 TRAPAKI KALLIOPI DIMITRI 
- 

1285 ISTANBOUL 

272 PROX-74 PAGE-055 73272 CHAKIRBEY AMALIA YANNAKI YEVSIMANI 1304 NIGDE 

273 PROX-74 PAGE-055 73273 KOTSOU DIMITRI     KOSTI ANNIKA 1306 NIGDE 

274 PROX-74 PAGE-055 73274 THEODOROU MARIKA TODORI TODORA 1301 NIGDE 

275 PROX-74 PAGE-055 73275 ZAHAROPOULOS ILIA PANAYOT KLIO 1929 ISTANBOUL 

276 PROX-74 PAGE-056 73276 PAPAS ALEXANDRA KOSTI LOUTSIKA 1313 ISTANBOUL 

277 PROX-74 PAGE-056 73277 SOULLER ELISAVET YORDAN FROSSO 1326 ISTANBOUL 

278 PROX-74 PAGE-056 73278 DOXAKIS NIKDA YORGHI FILOMENI 1916 ISTANBOUL 

279 PROX-74 PAGE-056 73279 DOXAKIS ELPIDA YORGHI FILOMENI 1928 ISTANBOUL 

280 PROX-74 PAGE-056 73280 PERIPATOPOULOS ANASTASSIA LEONIDA KALLIOPI 1328 ISTANBOUL 

281 PROX-74 PAGE-057 73281 PERIPATOPOULOS DESPINA ARISTODIMOS ANASTASSIA 1930 ISTANBOUL 

282 PROX-74 PAGE-057 73282 HARITONIDIS LOUKAS HARITOS EFTALIA 1313 ISTANBOUL 

283 PROX-74 PAGE-057 73283 ZULFUKAR AMATION ANASTAS KATINA 1903 ISTANBOUL 

284 PROX-74 PAGE-057 73284 ZULFUKAR ARGIRO YANAKOU 
- 

1904 ISTANBOUL 

285 PROX-74 PAGE-057 73285 

286 PROX-74 PAGE-058 73286 TSIKOPOULOS LAMBRINI MIHAL DIMITRI 1319 ISTANBOUL 

287 PROX-74 PAGE-058 73287 TSIKOPOULOS ILIA PANAYOTIS LAMBRINI 1933 ISTANBOUL 

288 PROX-74 PAGE-058 73288 MORAITOU ARGIRO ALEXANDROU MARIA 1317 ISTANBOUL 

289 PROX-74 PAGE-058 73289 H' YORGI VIRGINIA ANDON SOFIA 1320 ISTANBOUL 

290 PROX-74 PAGE-058 73290 H' YORGI YORGHI YANNI VIRGINIA 1932 ISTANBOUL 

291 PROX-74 PAGE-059 73291 STERYANIDIS YOVAN CHRISTO KALLIOPI 1323 ISTANBOUL 

292 PROX-74 PAGE-059 73292 LEVENDOPOULOS TANOS DIMITRI AMIKA 1323 ISTANBOUL 



Δημογραφικά Στοιχεία 

• Θεωρητική μελέτη δείχνει ότι ο  αριθμός των 
Κωνσταντινουπολιτών που διατηρούν την ιθαγένεια της 
Τουρκίας είναι περίπου 40.000 σήμερα ενώ ένας 
ισάριθμος πληθυσμός είναι αυτός που του έχει 
αφαιρεθεί η ιθαγένεια στα πλαίσια του σχεδίου 
αφανισμού του πληθυσμού που υπάγεται στην Σ. της 
Λωζάννης. Ο αριθμός αυτός των 40.000 προβλέπεται να 
μειωθεί σε 10.000 στο τέλος της επόμενης δεκαετίας. 

• Είναι διαθέσιμο δημοτολόγιο αρχείο 22.000 
Κωνσταντινουπολιτών  που έχουν γεννηθεί στην Πόλη 
και διαθέτουν την Ελληνική ιθαγένεια.  

• Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των Ομογενών στην 
Κων/λη διακυμαίνεται από 2.000 μέχρι 4.000.  

 

 



Συμμετοχή σε Προγράμματα και υποβολές προτάσεων. 
 • Η Οι.Ομ.Κω συμμετέχει μαζί με το ΣΥΡΚΙ στην 

υλοποίηση του Προγράμματος «Πολίτες της 
μειονότητας ισότιμοι πολίτες». Συμμετοχή των κ. Ε. 
Μιχαηλίδη  στη Τένεδο (Ιούλιος) και κ. Μ. 
Μαυρόπουλου (Ίμβρος) σε ημερίδες του 
Προγράμματος. 

• Η υποβολή προτάσεων με άξονα το θέμα της 
υποστήριξης της παλιννόστησης Κωνσταντινουπολιτών, 
έκδοσης τρίγλωσσης εφημερίδας και ίδρυσης 
ερευνητικών κέντρων εντατικοποιήθηκε το τελευταίο 
τρίμηνο και αναμένονται τα αποτελέσματα των κρίσεων 
σε αυτά τα ανταγωνιστικά προγράμματα.   

• Υποβλήθηκε πρόταση προς το Ίδρυμα Λάτση για την 
υποστήριξη της Ιωακειμείο Σχολής (δεν έχει ληφθεί 
απάντηση).  



50 χρόνια από τις Απελάσεις 

• Με την συμπλήρωση 50 ετών από τις Απελάσεις του 
1964 και που επέφεραν θανάσιμο πλήγμα κατά του 
Ελληνισμού της Πόλης το Δ.Σ. έχει αποφασίσει τις εξής 
δράσεις: 

- Σε συνεργασία με το σωματείο Babil της Πόλης 
οργάνωση Έκθεσης στην Πόλη την περίοδο 1-16 
Μαρτίου και στην συνέχεια στην Αθήνα. 

- Σε συνεργασία με την 2η Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ 
και το Σωματείο Απελαθέντων εκ Τουρκίας  μελέτη για 
το Μετατραυματικό Σύνδρομο της περιόδου 1955-64. 

- Την συνδιοργάνωση με το Παν. Μπιλγκί και το 
σωματείο Babil διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου τον 
Οκτώβριο του 2014.  



Ενέργειες ενώπιον φορέων της Δημόσιας Διοίκησης για τα 
προβλήματα που απασχολούν τους Κων/λιτες στην Ελλάδα. 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

-  Διαπιστώθηκε η επικείμενη  διακοπή των βοηθημάτων του ΟΓΑ (σχέδιο 
νόμου τον Νοέμβριο του 2012) σε άτομα που λαμβάνουν κάποιο μικρό 
ποσό σύνταξης από την Τουρκία ή αν έχουν έλθει κάποιος από την Πόλη 
πριν από 20χρόνια. Παρά τις ενέργειες που έγιναν ο νόμος ψηφίστηκε 
και βαθμιαία άρχισε η διακοπή των βοηθημάτων. Μετά από παραστάσεις 
προς τους Διοικητές του ΟΓΑ τον Μαϊο και Νοέμβριο όπου δόθηκε η 
υπόσχεση της σταδιακής αποκατάστασης των βοηθημάτων/συντάξεων 
μέχρι το 2016 και η συνέχιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέχρι 
τέλος του 2014. Το σχέδιο του νόμου κατά τον κ. Βεργή (Διοικητή του 
ΟΓΑ) θα ψηφιστεί τέλος Φεβρουαρίου. Από πληροφορίες ο αριθμός των 
Κων/λιτών που έχουν θιγεί είναι περίπου 500 ενώ το ίδιο θέμα 
απασχολεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα Έλληνες της Β. Ηπείρου και 
Ποντίους νέο πρόσφυγες. 

- Το ΙΚΑ με βάση τον ίδιο νόμο διέκοψε σε ενήλικα προστατευόμενα μέλη 
την ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε ορισμένους Κωνσταντινουπολίτες. 
Μας έγιναν γνωστές δύο περιπτώσεις. Οι ενέργειες προς το ΙΚΑ 
προσκρούον στην άποψη «η τρόικα δεν το επιτρέπει». 
 
 
 



• Εν  όψη της αρνητικής εξέλιξης των πραγμάτων το Δ.Σ. υπέβαλε πρόταση 
προς το Ίδρυμα Λεβέντη, μετά από γενική πρόσκληση για υποβολή 
προτάσεων, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα επείγουσας φιλανθρωπικής 
δράσης (Προϋπολογισμός 25.000 Ευρώ) και αναμένεται η απάντηση εντός 
των επόμενων  ημερών. 

• Πρόσφατα με πρωτοβουλία του καθ. Νίκου Ζαμπόγλου από την Γερμανία 
υπήρξε κινητοποίηση για την υποστήριξη της Οι.Ομ.Κω ώστε να ξεκινήσει 
το επείγον πρόγραμμα  φιλανθρωπικής δράσης.  Στην πρόσκληση αυτή 
έχουν ανταποκριθεί Γερμανοί και Έλληνες (της Γερμανίας) γιατροί και ο 
καθ. Βέρνερ Αούτριτς έχει προσφέρει 6.000 Ευρώ για την άμεση έναρξη της 
υποστήριξης των αναξιοπαθούντων Κωνσταντινουπολιτών. Το Δ.Σ. της 14/1 
αποφάσισε να φέρει πρόταση προς την Γ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. ώστε να 
συγκροτηθεί διασωματειακή επιτροπή για την αποτελεσματική υλοποίηση 
του προγράμματος προς όφελος των Κωνσταντινουπολιτών. Τα Σωματεία μας 
που έχουν ανάλογη δράση καλούνται να ορίσουν αντιπρόσωπο τους. Επίσης 
ενόψει της πιθανής διακοπής της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης θα πρέπει να 
εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις και στο θέμα αυτό. Σημειώνεται ότι σήμερα 
υπάρχουν δεκάδες συμπολίτες μας στους οποίους έχει διακοπεί το 
ηλεκτρικό ρεύμα και η παροχή νερού και αυτό απαιτεί ενέρεγειες.  

• Η προσπάθεια  να δοθεί η δυνατότητα της εξαγοράς ως συντάξιμου χρόνου 
της θητείας Κωνσταντινουπολιτών στον Τουρκικό στρατό συμπληρώνει 5 
χρόνια στο Υπ. Εργασίας και η δυσκολία έγκειται ότι το Υπ. Άμυνας σταματάει 
οποιαδήποτε σχέση (έκδοση πιστοποιητικού τύπου Α) όταν ένας υπερβεί το 
45ο έτος.  
 



Άδειες Παραμονής Κωνσταντινουπολιτών  

• Το καθεστώς της χορήγησης αδειών παραμονής στην Ελλάδα 
Κωνσταντινουπολιτών με τουρκική ιθαγένεια παραμένει το ίδιο 
από την δεκαετία του 1960 (τύπος ταυτότητας) ενώ έχει 
εκσυγχρονιστεί για τις άλλες ομάδες ομογενών όπως Β. 
Ηπειρωτών ή Ποντίων που διατηρούν μόνο ξένη υπηκοότητα. Η 
κατάργηση του διαβατηρίου ΟΤΑ το 2006 δημιούργησε 
προβλήματα σε αρκετούς συμπολίτες μας. 

• Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω από το 2009 είχε προβεί σε ενέργειες για τα 
παραπάνω θέματα και ενώ υπήρξε άμεση ανταπόκριση από το 
Υπ. Δημ. Τάξεως για την δημιουργία ειδικών γραφείων υποδοχής 
για τους Κων/λιτες στο θέμα του εκσυγχρονισμού του τύπου της 
ταυτότητας δεν υπήρξε πρόοδος. Επανερχόμενο το Δ.Σ. συνέχεια 
επί του θέματος κα θέτοντας την άνιση μεταχείριση με άλλες 
ομογενειακές ομάδες έχει προχωρήσει η έκδοση κοινής Υπουρ. 
Απόφασης με την οποία θα χορηγείται Δελτίο Ομογενούς που θα 
δίνει την δυνατότητα ταξιδιού σε χώρες Σέγκεν και επίσης οι 
άδειες παραμονής θα έχουν διάρκεια πέντε ετών και για τα μέλη 
της 3ης ηλικίας 10 χρόνια.  



Διεκδίκηση της νομιμότητας σε Κληροδοτήματα που αφορούν 
Κωνσταντινουπολίτες και την αξιοποίηση τους υπέρ των εχόντων 

ανάγκη Πολίτες 
 • Μετά από την διαπίστωση το 2012 ότι μια σημαντική περιουσία, 

της οικογένειας Ε. Ζούνη, που είχε κληροδοτηθεί αρχές του 1980 
υπέρ των Κωνσταντινουπολιτών για δημιουργία γηροκομείου (να 
φιλοξενεί 20% Πολίτες) βρίσκεται σε απραξία, το Δ.Σ. ενήργησε 
προς το Υπ. Οικ. Και Περ. Αττικής ώστε να εξεταστεί το θέμα και 
ανέθεσε στον κ. Ν. Ζαχαριάδη την μελέτη του θέματος. Μετά από 
ενδελεχή και μακρά μελέτη αποκαλύφθηκε ότι παρουσιάζονται 
σοβαρά κενά και αταξία στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και 
έγιναν ενέργειες για την αλλαγή της διαχειριστικής Επιτροπής του 
κληροδοτήματος. Η απομένουσα περιουσία είναι περίπου 2.1  εκ. 
Ευρώ ενώ μια εκτίμηση της περιουσίας που απωλέσθηκε, κατά την 
περίοδο 1986-2011, είναι πολλαπλάσια αυτής.  Κατόπιν τούτου το 
Δ.Σ. αποφάσισε να προβεί σε δύο ενέργειες απευθυνόμενη στην 
Ελληνική Δικαιοσύνη: (α) να ζητήσει την αλλαγή του σκοπού του 
κληροδοτήματος και το οποίο είχε ήδη μεταβληθεί αρχές του 1990 
με το σκεπτικό την υποστήριξης της Εστίας Κων/λεως και του 
Κοσμετείου Ιδρύματος, (β) να εξεταστεί το θέμα της διαχείρισης της 
περιουσίας από τους πρώην εκτελεστές της διαθήκης του Ε. Ζούνη.  



Σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. 12/10/2013 

• Το Δ.Σ. στην συνεδρίαση του της 22/8/2013 εξέτασε τα αναφερόμενα για το 
Δ.Σ. της  Οι.Ομ.Κω στο κείμενο του απολογισμού  στην Γ.Σ. του Συλλόγου 
Κωνσταντινουπολιτών τον Μάιο του 2013 και αποφάσισε να  προσκαλέσει  την 
19/9/2013  το Δ.Σ. του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, παρόντων και των 
εκπροσώπων των άλλων μελών σωματείων,  να συζητήσει το θέμα με το 
δεδομένο ότι τα αναφερόμενα στον απολογισμό δεν ανταποκρίνονται στην 
αλήθεια και καταστρατηγούν βασικά άρθρα του Καταστατικού της Οι.Ομ.Κω.  

• Το Δ.Σ. Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών δεν προσήλθε στην συνάντηση της 
19/9/2013 ενώ  ζήτησε την πραγματοποίηση της συνάντησης τέλη Νοεμβρίου 
χωρίς την  παρουσία των άλλων Σωματείων. Ενόψει της εξέλιξης αυτής το Δ.Σ. 
προσκάλεσε έκτακτη Γ.Σ. στις 12/10/2013 και η οποία με συντριπτική 
πλειοψηφία (95%) ενέκρινε την εισήγηση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 

 



Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω στην συνεδρίαση του της 21/10/2013 
διαπιστώνοντας ότι έχει σταλεί ηλεκτρονικά σε μη-κοινοποιημένους 
παραλήπτες το ακόλουθο μήνυμα:  
«From: Themistoklis Pachopoulos [mailto:thempax@yahoo.gr]  

Sent: Thursday, October 17, 2013 6:06 PM 

To: undisclosed recipients: 

Subject: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

Συνημμένα διαβιβάζονται:           

α)  Πρόσκληση/Πρόγραμμα Εκδηλώσεως ….  

β)   Επίσης προς πληρέστερη ενημέρωση σας διαβιβάζονται και τρία κείμενα που αφορούν την 
συγκληθείσα την 12η Οκτωβρίου 2013  Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας 
Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) με μοναδικό θέμα αυτής την δήθεν  ''αντιθεσμική συμπεριφορά του 
μέλους σωματείου Συλλόγου Κωνσταντινοπουπολιτών'' ήτοι: 

 - Την Δήλωση του Συλλόγου Κων/τών που αναγνώστηκε και κατατέθηκε στο Προεδρείο της 
Συνελέυσεως από τον τον πρόεδρο αυτού κ. Αντ. Λαμπίδη 

  - Το κείμενο της Ομιλίας του διαπιστευμένου Αντιπροσώπου του Σύλλογου κ. Θεμ. Παχοπούλου όπως 
αναγνώστηκε και  και κατατέθηκε 

  - Το τύποις και ουσία αβάσιμο Ψήφισμα που εκδόθηκε κατά του Σύλλογου Κωνσταντινουπολιτών». 

Αποφάσισε να σταλεί η ακόλουθη επιστολή προς το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Κωνσταντινουπολιτών.  



Η αναπάντητη επιστολή της Οι.Ομ.Κω προς τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών 
Το Δ.Σ της Οι.Ομ.Κω στη συνεδρίαση του της 2/12/2013  

αποφάσισε να φέρει το θέμα στην επόμενη Γ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.  



Συμπεράσματα 

 Το έτος 2013 το Δ.Σ. συνέχισε τις προσπάθειες του που είχε αρχίσει τα προηγούμενα έτη 
με προτεραιότητα: 
- Την προβολή προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας και στον ίδιο βαθμό στους διεθνείς 

οργανισμούς την αδήριτη ανάγκη το Κράτος της Τουρκίας ως θύτης να προβεί σε μέτρα 
αποκατάστασης και θεραπείας των μαζικής κλίμακας παραβιάσεων που έχει διαπράξει 
κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας όλη την περίοδο μετά από το 1923. Η τριετής 
προσπάθεια η Οι.Ομ.Κω. να γίνει μέλος ΜΚΟ του ΟΗΕ (ECOSOC) αποδεικνύεται πόσο 
σημαντική ήταν.  

- Την συνέχιση των προσπαθειών για την υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας ως 
ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Η συγκρότηση και ενεργός δράση του Συμβουλίου 
Ομογενειακής Παιδείας είναι σημαντικό βήμα. 

- Επέκταση του προγράμματος υποτροφιών στην Ελλάδα.  
- Την στενή συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τους Φορείς της Ομογένειας. 
- Την συνεχή ενημέρωση των μελών σωματείων και δράσεις συνεργασίας. Προσπάθεια 

ενημέρωσης των Κωνσταντινουπολιτών εκτός Ελλάδος. 
- Συστηματική προσπάθεια για την αποφυγή μοιραίας εξέλιξης για το Ίδρυμα Βαλουκλί.  
- Την επιμόρφωση της νέας γενιάς για τα ζωτικά ζητήματα του Ελληνισμού της Πόλης.  
- Προσπάθειες για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων των Κων/λιτών με την 

Δημόσια Διοίκηση. 
- Την διαμόρφωση δράσεων για επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια προς τους 

συμπολίτες μας που θίγονται από την οικονομική κρίση σε μεγάλο βαθμό.  
 


