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«Κοινωνική αλληλεγγύη και η Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως» 
Πρωτοπρεσβύτερος Σταύρος Κοφινάς, 

Συντονιστής του Δικτύου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία 
στον Χώρο της Υγείας 

Ευχαριστώ τον κ. Ουζούνολγου και τα μέλη της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για την τιμή να
προσφωνήσω την σημερινή ημερίδα σας για την κοινωνική αλληλεγγύη και τον Ρωμαίικο Πολιτισμό. Η οικογένειά μου δεν
είναι από την Πόλη, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι μας που ανήκουμε στην Ρωμιοσύνη, έχουμε βαθιές ρίζες στην
Κωνσταντινούπολη. Μου αρέσει να λέω ότι η Κωνσταντινούπολη είναι η σπονδυλική στήλη που στηρίζει τον Ελληνισμό
πανταχού της οικουμένης. Προσωπικά, μπορώ να σας πω ότι είμαι βαθιά ερωτευμένος με την Πόλη και εξίσου
αφοσιωμένος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Το θέμα την ημερίδας είναι επίκαιρο, επειδή η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης έχει παρανοηθεί στις μέρες μας και
αυτή η παρανόηση έχει επηρεάσει τον τρόπο που προσφέρουμε την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό μας.
Σήμερα, όταν μιλάμε για κοινωνική αλληλεγγύη και φιλανθρωπία εννοούμε ένα «έργο», μια καλή πράξη ή ένα χρέος που
πρέπει να πράξει κάποιος, ώστε να επιδείξει ότι είναι καλός, ενάρετος ή κοινωνικά σωστός. Σήμερα, το λεγόμενο κοινωνικό
έργο εστιάζεται κυρίως στην οικονομική προσφορά. Έτσι, η αλληλεγγύη γίνεται ένας τρόπος να προβάλλουμε τον
ναρκισσιστικό μας εαυτό που θέλει να επιβεβαιώσει την αξία του. Αυτό όμως είναι αντίθετο στην χριστιανική έννοια της
αλληλεγγύης. Ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, λέει «δεν είναι ελεημοσύνη το να δίνεις
χρήματα, αλλά το να δίνεις από συμπόνια»[1] . Επίσης, τονίζει ότι, όπου υπάρχει η αρρώστια της ματαιοδοξίας, δεν μπορεί
να δοθεί αγάπη, γιατί υπάρχει σκληρότητα[2].



Αλληλεγγύη και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη Ρωμαίικη παράδοση σημαίνει μετοχή στην ζωή της Αγίας Τριάδος και μετοχή
στην κοινή ανθρώπινη φύση. Είναι ο τρόπος που βιώνουμε Χριστό, Εκείνος που με την ενσάρκωσή του έγινε μέτοχος της
ανθρώπινης φύσης και σταυρώθηκε για να φανερωθεί η αγάπη του Πατρός στον κόσμο. Μέσα από αυτή την αγάπη ο κόσμος
σώζεται.
Ο Χριστός μάς καλεί λέγοντας: «Ελάτε σ’ εμένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα, κι εγώ θα σας
αναπαύσω» (Ματθ. 11,28). Για να δεχθούμε αυτό το κάλεσμα χρειάζεται να αναγνωρίσουμε την δική μας πνευματική
πτωχεία, τα πάθη μας, τις δικές μας ανεπάρκειες και αδυναμίες και μετά να τα καταθέσουμε σε Αυτόν. Εάν δεν
αναγνωρίσουμε την δική μας πνευματική πτωχεία, δεν θα προσφέρουμε μια ειλικρινή αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό μας.
Εφόσον καταθέσουμε τους εαυτούς μας και αλλήλους στον Χριστό, Αυτός θα μας αναστήσει μαζί του και θα μετατρέψει τον
πόνο και την θλίψη μας σε χαρά και την πτωχεία μας σε πνευματικό πλούτο.
Έτσι, ο κάθε χριστιανός είναι μέτοχος της θείας φιλανθρωπίας. Όταν μιλάμε για το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, δεν
αναφερόμαστε στο έργο μιας οργάνωσης, ενός ιδρύματος ή θρησκευτικού θεσμού που αποτελείται από παπάδες και
ιεράρχες. Η Ορθοδοξία δεν ξεχωρίζει την λειτουργική της ζωή, πού κακώς ονομάζεται σήμερα «θρησκευτικά καθήκοντα», από
τα κοινωνικά έργα που πράττει, όπως το ξεχωρίζουν σήμερα πολλοί φορείς. Η λειτουργική ζωή –η ζωή της Ευχαριστίας– και η
φιλανθρωπία συνδέονται άμεσα. Γι’ αυτό εκφωνεί ο ιερέας «Ἀγαπήσωμεν αλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν».
Εκκλησία είναι η σύναξη στο δείπνο της Ευχαριστίας. Στην Εκκλησία ο κόσμος ξαναγίνεται ο τρόπος της κοινωνίας του
ανθρώπου με το Θεό [3] και αυτή η κοινωνία καθορίζει τον τρόπο κοινωνίας με τον συνάνθρωπο. Εκεί, ο καθένας βαστάει τα
βάρη του άλλου και όλοι μαζί βαστάμε το βάρος του Σταυρού που δίνει ελπίδα και ζωή. Φιλανθρωπία σημαίνει κοινωνία
προσώπων εν τω συνδέσμω της ειρήνης. Η φιλανθρωπία δεν μπορεί να υπάρχει ως ατομικό γεγονός.
Η Εκκλησία αποτελείται από τους μαθητές του Χριστού που έχουν πάρει την εντολή να κηρύξουν την Βασιλεία του Θεού και
να φανερώσουν την αγάπη του Θεού στον κόσμο. Τα μέλη της Εκκλησίας είναι μέλη του Σώματος του Χριστού.



Είναι φορείς της Θείας Χάριτος που καθαγιάζει και φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σ’ αυτόν τον κόσμο. Ο μαθητής του
Χριστού δεν εκτελεί θρησκευτικά καθήκοντα σαν να είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει ένα καταναγκαστικό έργο. Δεν
αγαπάει από καθήκον, αλλά αγαπάει, επειδή βιώνει μια σχέση αγάπης –έναν έρωτα – με τον Θεό μέσα από την
Ευχαριστία. Προσφέρει τα δώρα της αγάπης με καρδιά συντετριμμένη και τεταπεινωμένη «ως θυσία πνευματική», όπως ο
ίδιος ο Χριστός προσέφερε και προσφέρει τον εαυτόν του για την σωτηρία του κόσμου. «Η αγάπη είναι μια αγαθή
διάθεση της ψυχής» [4]. «Το έργο της αγάπης είναι ολόψυχη ευεργεσία, και μακροθυμία και υπομονή, και η χρήση των
πραγμάτων με ορθό λόγο» [5] (Οσ. Μάξιμος ο Ομολογητής).
Το Βυζαντινό πολίτευμα ήταν, όπως το σημερινό, γνήσιο Ρωμαίικο πολίτευμα θεωρείται, μια ενωμένη οντότητα και όχι μια
συλλογή από αυτόνομες μονάδες [6] . Μέσα σε αυτό το πνεύμα, οι Βυζαντινοί δεν διαχώριζαν την φιλανθρωπία που
προσέφερε η Πολιτεία, η Εκκλησία, ένα μοναστήρι, ένας άρχοντας ή ένας απλός πολίτης. Θεωρούσαν ότι όλοι ήταν ένα
κομμάτι του Σώματος του Χριστού –μέλη της Εκκλησίας, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους υπόσταση.
Ο αριθμός των λεγόμενων φιλανθρωπικών καταστημάτων ανά τους αιώνες στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι
εντυπωσιακός. Τα βρεφοτροφεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, πτωχοτροφεία και ξενώνες ήταν ένα κεντρικό
κομμάτι της κοινωνίας. Θα αναφερθώ ιδιαίτερα:
1. στο μεγάλο ορφανοτροφείο του Μεγ. Κωνσταντίνου που δέσποζε εκεί που σήμερα βρίσκεται το Τοπκαπί σαράϊ ˙
2. στον ξενώνα του Αγ. Σαμψών (6ο αιώνα) που ήταν παραδίπλα από την Αγ. Ειρήνη˙
3. στο σπουδαίο νοσοκομείο της Μονής Παντοκράτορος Χριστού, δωρεά του Αυτοκράτορα Ιωάννου Κομνηνού (12ο
αιώνα), όπου στεγαζόταν ένα γενικό νοσοκομείο με διάφορες κλινικές, ένα ψυχιατρείο, ένα γηροκομείο και ένας
ξενώνας[7]. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η Κωνσταντινούπολη διέθετε ίσως το κορυφαίο νοσοκομείο στην
μεσαιωνική Ευρώπη του 12ου αιώνα.



4. στην Μονή Λιβός, που μετά την ανακαίνισή της το 13ο αιώνα, απέκτησε ένα νοσοκομείο χωρητικότητας είκοσι κλινών,
με ξεχωριστό έμμισθο προσωπικό για την περίθαλψη λαϊκών γυναικών.
Η εκκλησιαστική αντίληψη περί φιλανθρωπίας επικράτησε στην Ορθόδοξη Ρωμιοσύνη στα χρόνια της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Όμως τον 18ο αιώνα, ο διαφωτισμός και οι κοινωνικές επιπτώσεις της βιομηχανικής επανάστασης
επέφεραν αλλαγές στην αντιμετώπιση της ένδειας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Καταδικάζουν την χριστιανική
ελεημοσύνη και υπερτονίζουν το αίσθημα της ευθύνης του ατόμου απέναντι στον εαυτόν του και συνεπώς, τον καθιστούν
υπεύθυνο για τον εαυτόν του και για την τύχη του. Ο δε ενδεής ευθύνεται πλέον αποκλειστικά για την ένδειά του [8]. Τα
κράτη απέκτησαν μια πιο ορθολογική – γραφειοκρατική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, κάτι που επηρέασε
και τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνικής μέριμνας της ομογένειας.
Παρόλα ταύτα, η Ρωμαίικη αντίληψη περί φιλανθρωπίας ουσιαστικά δεν άλλαξε. Οι οργανωμένες ενορίες, με τα σχολεία
τους και τις κοινωνικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες, ήταν (και παραμένουν) αναγκαίες για να διατηρηθεί η
Ορθόδοξη Ρωμιοσύνη ζωντανή. Μέσα από αυτή την αυθόρμητη κοινωνική αλληλεγγύη ιδρύθηκαν τέσσερα ανεξάρτητα
νοσοκομεία τον 18Ο αιώνα και με την πολυδιάστατη άνοδο σημαντικών προσώπων του Γένους στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία και κυρίως στην Πολίτικη κοινωνία, βλέπουμε μια επιπλέον άνθηση τόσο των φιλανθρωπικών
καταστημάτων όσο και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτή η άνθηση θα φέρει πολλούς καρπούς: αξιόλογοι ιατροί,
νοσηλεύτριες, φιλανθρωπικοί σύλλογοι και το διαμάντι της σύγχρονης Ρωμαίικης κοινότητας – το Νοσοκομείο Βαλουκλή.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν και παραμένει μπροστά σε όλες αυτές τις δραστηριότητες ως Φανάρι της θείας
φιλανθρωπίας.
Τα τελευταία χρόνια, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γνωρίζοντας τις πολυσύνθετες πλευρές του ανθρώπινου πόνου στις
μέρες μας, αποφάσισε να ιδρύσει ένα Πατριαρχικό Δίκτυο για την ποιμαντική διακονία στον χώρο της Υγείας (2008). Το
Πατριαρχικό αυτό Δίκτυο αποτελείται από τους μόνιμους εκπροσώπους των Μητροπόλεων που ανήκουν πνευματικά



και διοικητικά στο Πατριαρχείο, τους αντιπροσώπους των άλλων Πατριαρχείων και των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων
Εκκλησιών, όσους ασχολούνται με την ποιμαντική εκπαίδευση καθώς και ανθρώπους οι οποίοι διακονούν και σχετίζονται
με την ποιμαντική διακονία του πονεμένου ανθρώπου, αλλά και με την ιατρική και νοσηλευτική του φροντίδα στον
ευαίσθητο τομέα της Υγείας. Σκοπός του είναι να δώσει την δυνατότητα σε όσους μετέχουν, να αλληλοβοηθούνται στην
διακονία την οποία προσφέρουν και να συνδράμουν στην επίτευξη υψηλής ποιότητας στον τομέα της διακονίας τους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια είναι μια συνέχεια της Ορθόδοξης Ρωμαίικης παράδοσης, αλληλεγγύης
και φιλανθρωπίας που ήταν διάχυτη σε όλη την ιστορία της.
Η ευχή μας είναι ότι ο Θεός θα ευλογήσει όλους μας, ώστε να κρατήσουμε αυτή την παράδοση ζωντανή. Σας συγχαίρω για
την αλληλεγγύη που προσφέρετε και σας ευχαριστώ για την αγάπη σας.

1 Ιω. Χρυσόστομος, Β΄ Προς Κορινθίους, Ομιλία ΙΓ΄ 3, ΕΠΕ, τόμ. 19, σσ. 372-373. 
2 Στο ίδιο. 
3 Χρήστος Γιανναράς, Αλφαβητάρι της πίστης, 15ή Έκδοση, Εκδόσεις Ίκαρος, 2016, σελ. 194-196. 
4 Μάξιμος ο Ομολογητής, Α’ εκατοντάδα περί αγάπης, 1. 
5 Μάξιμος ο Ομολογητής, Α’ εκατοντάδα περί αγάπης, 40 . 
6 Demetrios Contantelos, Byzantine Philanthropy and Social Welfare, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 1968, p 68-69. 
7 Η οργάνωση, η δομή και η λειτουργία του νοσοκομείου της μονής Παντοκράτορα μας αποκαλύπτουν την ύπαρξη μιας πρότυπης 
μονάδας περίθαλψης μέσα στη βυζαντινή πρωτεύουσα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν το συγκεκριμένο νοσοκομείο ήταν στα πρότυπα των 
υπόλοιπων βυζαντινών νοσοκομείων. Από τις διατάξεις ωστόσο του τυπικού, οι οποίες καθορίζουν και την παραμικρή λεπτομέρεια για τη 
φροντίδα των ασθενών και τη δράση του προσωπικού (γιατρών, νοσοκόμων, βοηθών, υπηρετών κτλ). 
8 Έφη Κάννερ, Φτώχεια και Φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης 1753-1912, Εκδόσεις Κατάρτι, 2004, σελ. 22-
23. 



Παρουσίαση του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οι.Ομ.Κω. 

Νικόλαος Ζαχαριάδης
Αντιπρόεδρος Οι.Ομ.Κω.

Συντονιστής Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Στα πλαίσια της σημερινής ημερίδας για τις εθελοντικές δράσεις της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ για την Κοινωνική Αλληλεγγύη θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια σαν συντονιστής του
προγράμματος της Κοινωνικής Πρόνοιας για τις δράσεις της ΟΙΟΜΚΩ στον τομέα αυτό.

Το Δ.Σ της ΟΙΟΜΚΩ από τις αρχές του 2013 και με την επιδείνωση της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
απεφάσισε την έναρξη ενός Προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης με τα μέλη σωματεία της.

Το πρόγραμμα αυτό σε σημαντικό βαθμό υποστηρίζει καταγόμενους από τη Κωνσταντινούπολη συμπολιτών μας. Οι
δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

1. Υποστήριξη προς αναξιοπαθούσες οικογένειες.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο αριθμός των οικογενειών που τους χορηγούνται διατακτικές ύψους 30-40 ευρώ μηνιαίως για
την αγορά τροφίμων ανέρχεται σε 120 (110 στην Αθήνα και 10 στην Θεσσαλονίκη). Η διανομή γίνεται τακτικά κάθε μήνα
κατ’ οίκον από τους εθελοντές μας και οι οποίοι μετά από 10 ημέρες συλλέγουν τις αποδείξεις των αγορασθέντων
τροφίμων και γίνεται απόδοση λογαριασμού στα δύο ιδρύματα που μας υποστηρίζουν: Α) Κοινωφελές Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος και Β) Κοινωφελές Ιδρυμα ΤΙΜΑ. Επιπλέον της υποστήριξης αυτής παραδίδονται περίπου 400 κιλά τρόφιμα κάθε
μήνα που προέρχονται από δωρεές εταιριών και ιδιωτών.



Σημασία έχει να τονίσουμε ότι αφορούν τρόφιμα σε ξηρά μορφή όπως όσπρια, ζυμαρικά και κονσέρβες αλλά και
κατεψυγμένα ψάρια.
Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των βοηθούμενων σήμερα και που έχουν απόλυτη ανάγκη ανέρχεται σε 340 άτομα
με αύξηση 3 έως 4 άτομα κάθε μήνα που ζητούν βοήθεια.
Με την έναρξη του προγράμματος ο αριθμός των βοηθουμένων ήταν 40.
Η διακοπή και περικοπή των συντάξεων αλλά και η παρατεταμένη δεινή οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα σε
συνδυασμό με την ανεργία είναι οι κύριες αιτίες της κατάστασης αυτής.

2. Παροχή φαρμάκων και Υποστήριξη όσων έχουν περιορισμένη η καθόλου πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες.
Η Δράση αυτή υλοποιείται από 2 συνταξιούχους Κωνσταντινουπολίτες φαρμακοποιούς. Τα άτομα που υποστηρίζονται
ανάλογα με το μήνα κυμαίνονται σε αριθμό από 60 έως 80 και αφορούν είτε κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του 25%
αυτών που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν είτε κάλυψη 100% σε περιπτώσεις ανασφάλιστων των οποίων ο αριθμός
είναι σημαντικός. Ο μηνιαίος προϋπολογισμός της αγοράς φαρμάκων ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.

Σε πολλές περιπτώσεις ηλικιωμένοι άποροι συμπολίτες συνοδεύονται στα δημόσια νοσοκομεία από εθελοντές καθώς
και για την πραγματοποίηση ιατρικών διαγνωστικών και θεραπευτικών ενεργειών. Το κόστος όλων αυτών των εξετάσεων
καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

Τέλος μια ομάδα εθελοντών ιατρών με καταγωγή κυρίως από την Κωνσταντινούπολη χρησιμοποιείται για την παροχή
διαγνωστικών και θεραπευτικών αγωγών όποτε αυτό είναι αναγκαίο.



3. Στέγαση αστέγων
Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα την τελευταία 8-ετία έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εξώσεων από τα
σπίτια τους, εκείνων που αδυνατούν να πληρώσουν και βρίσκονται αναπόφευκτα στο δρόμο. Το πρόβλημα αυτό
οδήγησε την ΟΙΟΜΚΩ να αναλάβει την πρωτοβουλία για την δημιουργία μιας μικρής στεγαστικής μονάδας. Για το σκοπό
αυτό τον Αύγουστο του 2016 με την γενναία υποστήριξη του ιδρύματος LIMMAT FOUNDATION με έδρα τη Ζυρίχη της
Ελβετίας δημιουργήθηκε μία δομή φιλοξενίας αστέγων στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ονομασία «Νέος Οίκος του
Πολίτη».
Σήμερα στη δομή αυτή φιλοξενούνται 14 άτομα και σύντομα θα φτάσουν τα 18.
Εκτός από την δωρεάν παροχή στέγης στη δομή αυτή με όλες τις απαραίτητες βασικές υπηρεσίες
(θέρμανση/κλιματισμό, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα κλπ.) παρέχεται σε όλους και φαγητό.

Όλα τα δωμάτια των φιλοξενούμενων είναι άρτια εξοπλισμένα και διαθέτουν άνετους κοινόχρηστους χώρους σε δύο
επίπεδα.

4. Συνεργασία με το «Κοσμέτειο ίδρυμα οίκος του Κωνσταντινουπολίτη»

Πρόκειται για κτίριο δωρεάς του ζεύγους Κίμωνα και Μαρίας Κοσμέτου που ίδρυσαν το 1970 το «Κοσμέτειο Ιδρυμα».
Είναι μία πολυκατοικία 34 μικρών αυτοτελών διαμερισμάτων στη Λεωφόρο Ηρακλείου στο Ν. Ηράκλειο Αττικής.

Σήμερα στεγάζονται στο κτίριο αυτό 55 άποροι Κωνσταντινουπολίτες που αποτελεί ανεξάρτητο ίδρυμα (του οποίου τη
διαχείριση έχει ο νέος κύκλος Κωνσταντινουπολιτών) όπου οι φιλοξενούμενοι υποστηρίζονται πολύπλευρα από το
Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΟΙΟΜΚΩ.



5. Παροχή τροφίμων και ρούχων

Μέσω της συνεργασίας μας με διάφορα Προγράμματα όπως το «ΜΠΟΡΟΎΜΕ», «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», «ΔΕΣΜΟΣ» και
με προσφορές και δωρεές από διάφορες εταιρίες και ιδιώτες προσφέρονται τρόφιμα και ρουχισμός σε αναξιοπαθούντα
άτομα.

Για το σκοπό αυτό πριν από 3 χρόνια έχει δημιουργηθεί στην Εδρα της ΟΙΟΜΚΩ ειδικώς χώρος με ψυγεία και καταψύκτες για
τη φύλαξη κατεψυγμένων τροφίμων.

1.Δεκεμβρίου 2018



Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Μηνάς Τσιτσάκος» της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. 
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Αριθμός υποστηριζόμενων συμπολιτών μας
Η επιδείνωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αρχές του 2013 και η
διακοπή μεγάλου αριθμού των επιδομάτων προς τους νέο-πρόσφυγες
ομογενείς στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2013 οδήγησε το Δ.Σ. της
ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. να εξετάσει την δυνατότητα έναρξης ενός προγράμματος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με τα μέλη σωματεία του. Μετά
από απόφαση του Δ.Σ. αλλά και της Γ.Σ. τον Ιανουάριο του 2014 το
Πρόγραμμα άρχισε να έχει τον χαρακτήρα της συνεχούς υποστήριξης των
εχόντων ανάγκη συμπολιτών μας. Η εξέλιξη του αριθμού των συμπολιτών
μας που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα φαίνεται στην πλαϊνή γραφική.
Οι δράσεις του Προγράμματος περιλαμβάνουν:
- Παροχή μηνιαία διατακτικών σε 120 οικογένειες (110 Αθήνα & 10 

Θεσσαλονίκη).
- Παροχή φαρμάκων (κάλυψη συμμετοχής ή πλήρως του φαρμάκου σε 

περίπτωση μη ασφαλισμένων) σε 60 άτομα μηναία.
- Διανομή τροφίμων (ξηρά τροφή και ψάρια)  400 χλγρ. που 

εξασφαλίζονται από διάφορες πηγές. 
- Διανομή φαγητών που δεν έχουν καταναλωθεί σε εκδηλώσεις.
- Ιατρική περίθαλψη με εθελοντές ιατρούς για όσους συμπολίτες δεν 

έχουν ΑΜΚΑ ή επείγουσες περιπτώσεις.
- Παροχή στέγης σε 12 συμπολίτες μας στον ΝΕΟ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ στην 

Νέα Φιλαδέλφεια (από το καλοκαίρι του 2016).

- Στενή συνεργασία με το Κοσμέτειο Ίδρυμα (1970) όπου 
φιλοξενούνται 55 συμπολίτες μας και παροχή 
υποστήριξης από τις δράσεις της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

- Παροχή ρουχισμού κα ιματισμού.
- Εξασφάλιση βιοϊατρικού εξοπλισμού και ειδών 

υγιεινής κατά μέσο όρο σε 10 άτομα ετήσια.
- Συνοδεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα, δημόσιες 

υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία συμπολιτών που 
αντιμετωπίζουν θέματα. 



Πόροι του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος»
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Ετήσιες δαπάνες του Προγράμματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

Το κύριο μέσο υλοποίησης του προγράμματος είναι οι εθελοντές της
Οι.Ομ.Κω. που δεν υπερβαίνουν τους 10 και υπάρχει μεγάλη ανάγκη
για νέους εθελοντές με την συνεχή αύξηση των αναγκών. Οι πόροι για
το Πρόγραμμα προέρχονται από:
- Η Α.Π.Θ. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.
- Ιδρύματα – Σταύρου Νιάρχου (από το 2015) - ΤΙΜΑ (2015 για 2.5 

χρόνια) - Limmat (2016 και 2018).
- Οι Κοινότητες Μεγάλου Ρεύματος και Σταυροδρομίου

Κωνσταντινούπολης.
- Σύλλογοι Κωνσταντινουπολιτών Αμερικής.
- Συμπολίτες μας και φίλοι της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. 
- Οργάνωση εκδηλώσεων
- Τα προγράμματα «Μπορούμε», «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και 

ιδιωτικές εταιρείες. 

Ο Νέος Οίκος του Πολίτη βρίσκεται στην Ν. Φιλαδέλφεια στην συνοικία Νέα 
Μάδυτο για την αντιμετώπιση των συμπολιτών που υφίστανται εξώσεις το 
καλοκαίρι του 2016.

Το Φορτηγάκι της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. δωρεά συμπολίτη μας που
κυκλοφορεί με ειδική άδεια. 

Το Ίδρυμα «Ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 
δωρεά του Κίμωνα και Μαρίας Κοσμέτου (1971)



Βραβεύσεις Εθελοντών

Τίμηση για προσφορά εξαίρετης εθελοντικής εργασίας

1 Δεκεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Οι.Ομ.Κω. έχοντας υπόψη το εξαιρετικό σε μέγεθος  και ποιότητα, πολύχρονο και 

συνεχές νυχθημερόν έργο εθελοντικής προσφοράς για την ανακούφιση των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας στα 

πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος»,  εκφράζει δημόσια την ευγνωμοσύνη του 

προς τον συμπολίτη μας:

κύριο Αβραάμ Ματζαρίδη

Τίμηση για την προσφορά εξαίρετης  εθελοντικής εργασίας

1 Δεκεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Οι.Ομ.Κω. έχοντας υπόψη το εξαιρετικό σε μέγεθος  και ποιότητα, πολύχρονο και 

συνεχές νυχθημερόν έργο εθελοντικής προσφοράς για την ανακούφιση των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας 

στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος»,  εκφράζει δημόσια την 

ευγνωμοσύνη του προς την συμπολίτισσα  μας: 

κυρία Ευανθία Ματζαρίδη



Τίμηση για προσφορά εθελοντικής εργασίας

1 Δεκεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Οι.Ομ.Κω. έχοντας υπόψη το σημαντικό και πολύχρονο έργο εθελοντικής προσφοράς για την 

ανακούφιση των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς 

Τσιτσάκος»,  εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τις  συμπολίτισσες και  τους συμπολίτες μας:  

κύριο Σταύρο Ερμανουήλογλου κύριο Ρωμύλο Τζενέτογλου κυρία Ηώ Δεβλέτογλου

κυρία Πόπη Παρασκευοπούλου κυρία Ελένη Αναπνιώτη κύριο Δημήτριο Οντατζή

κύριο Αβραάμ Αρρωστίδη κυρία Θεοδώρα Ντροπίλα Φωτογιαννοπούλου κύριο Σωτήρη Ιγνατιάδη

κυρία Καίτη Μπάχλα                            κυρία Μαριάνθη Σπυρέλλη

Επίσης το Δ.Σ. τίμησε :
τον κύριο Σταύρο Ιγνατιάδη για την εξασφάλιση οχύματος για τις ανάγκες του προγράμματος

την κυρία Έμυ Ντακιούς για την συμβολή της στο Πρόγραμμα και στην συνεργασία με το Λύρειο Ίδρυμα 



Βράβευση Ιδρυμάτων 

Δημόσια Ευχαριστία 

1 Δεκεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Οι.Ομ.Κω. σε αναγνώριση της πολύ σημαντικής υποστήριξης του Προγράμματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» την περίοδο 2014 – 2018  από το:

Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς αυτό.

Δημόσια Ευχαριστία 

1 Δεκεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Οι.Ομ.Κω. σε αναγνώριση της πολύ σημαντικής υποστήριξης του Προγράμματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» την περίοδο 2014 – 2017  από το:

ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα 

εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς αυτό.



Δημόσια Ευχαριστίες 

1 Δεκεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Οι.Ομ.Κω. σε αναγνώριση της σημαντικής υποστήριξης του Προγράμματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» την περίοδο 2014 – 2018  εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες 

τους φορείς:

Μη-κερδοσκοπικό Οργανισμό Μπορούμε

Πρόγραμμα GIVMED

Εθελοντική Δράση Όλοι μαζί Μπορούμε

Ιερά Μητρόπολης Νέας Ιωνίας-Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας 



Εθελοντικές Δράσεις
Επιμορφωτικές δράσεις προς τους εθελοντές 

Πρόγραμμα Παλινόστησης Νέων

Νικόλαος Ουζούνογλου

Πρόεδρος Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 



Εθελοντικές αποστολές νέων στην 
Κωνσταντινούπολη

• Ξεκίνησε το 2010 – Παραδείγματα έργων:
• Αποτύπωση της υποδομής των 23 Κοιμητηρίων

της Ομογένειας και σύνταξη έκθεσης για τις
αναγκαίες επισκευές-συντηρήσεις.

• Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις των κτιρίων της
Ομογένειας: Ιωακείμειο, Ζάππειο (σε δύο
φάσεις), Σχολή Γαλατά και εν μέρει Ζαρίφειου
κτιρίου Φιλόπτωχων Πέρα.

• Παιδούπολη της νήσου Πρώτης – θερινές
κατασκηνώσεις (3 χρόνια).

• Μελέτη συντήρησης της Ίωακειμείου Σχολής.

• Καταλογογράφιση της Βιβλιοθήκης της Μεγάλης
του Γένους Σχολής.



Εθελοντικές αποστολές στην 
Κωνσταντινούπολη

Ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι σκοποί: 

- Γνωριμία νέων με την Ρωμιοσύνη της  
Κωνσταντινούπολης και διαμόρφωση 

απευθείας γνώμης.

- Υποστήριξη των Ομογενειακών Ιδρυμάτων.

- Απόκτηση εμπειρίας από τους νέους.

- Διαμόρφωση νέων προγραμμάτων 



Προσκλήσεις Εθελοντικών Προγραμμάτων 
περιοδικά ανακοινώσεις 

ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. προσκαλεί  να δηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας 
αίτηση όσες και όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν δωρεάν εθελοντική 
εργασία σε Κοινότητες και Ιδρύματα της Πόλης υπό τους εξής όρους:

- Θα εξασφαλιστεί η δωρεάν στέγαση και σίτιση των εθελοντριών/ων.

- Τα έξοδα μετάβασης τους θα αναλάβουν οι ίδιοι. Ωστόσο θα γίνει κάθε 
δυνατή προσπάθεια εξασφάλισης σε χαμηλότερο κόστος των εξόδων 
μετάβασης. 

- Η Οι.Ομ.Κω. θα καλύψει τα έξοδα ασφάλισης τους κατά το ταξίδι και 
την διαμονή τους.

- Η διάρκεια της παραμονής για προσφορά εθελοντικής εργασίας θα 
είναι κατ’ ελάχιστον 3 εβδομάδες.

- Η εθελοντική εργασία θα προσφέρεται χωρίς καμία παρέμβαση στο 
έργο των διοικήσεων των ιδρυμάτων-κοινοτήτων της Ομογένειας.



Ενδεικτικές εθελοντικές εργασίες για τις οποίες υπάρχει ανάγκη την περίοδο
αυτή για την Κωνσταντινούπολη είναι:

- Καταγραφή του ιστορικού κοιμητηρίου της Κοινότητας Χαλκηδόνας.
- Γενικότερη αρωγή και περιποίηση στους Ιερούς Ναούς.
- Εργασίες Διαφόρων Κλάδων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων για σύνταξη
μελετών συντήρησης και αποτύπωσης κτιρίων κτλ.
- Τακτοποίηση - ψηφιοποίηση αρχείων και καταλογογράφιση βιβλιοθηκών.
Οι άμεσες ανάγκες είναι για την Κοινότητα της Χάλκης (συνέχιση από πέρσι)
και της Ι.Θ. Σχολής της Χάλκης.
- Συμβολή στην προετοιμασία εκθέσεων που θα πραγματοποιηθούν στην
Πόλη με θέματα που αφορούν την Ομογένεια και τα ιδρύματα της.



• - Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές με ψυχαγωγικές
δραστηριότητες.

• - Συντροφικότητα και συμπαράσταση σε μέλη της τρίτης ηλικίας.

• Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν της αίτηση τους,
μέχρι την 12/6/2018 στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση:
nnap@otenet.gr με σύντομο βιογραφικό τους και το αντικείμενο της
εθελοντικής εργασίας την οποία επιθυμούν να προσφέρουν.

• Η συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις και εργασίες προϋποθέτει
σχετική εξειδίκευση και γνώση του αντικειμένου κατά περίπτωση, και
η επιλογή των εθελοντών που θα συμμετάσχουν θα γίνει κατόπιν
αξιολόγησης των από ειδική επιτροπή του ΔΣ της Οι.Ομ.Κω.



ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΘΕΡΟΥΣ 2017
Κωνσταντινούπολη 

Εκπαιδευτικός  Θανάσης  Καραγιάννης, καταλογογράφιση Βιβλιοθήκης της 
Ι.Θ.Σ.Χ. 

Διπλ. Πολ. Μηχ. Άννα Ιωαννίδου,  Εκπόνηση  Μελέτης  της Αντισεισμικής 
Προστασίας Πατριαρχικών Μονών στα  Πριγκηπόννησα

Πτυχιούχος Ευστράτιος  Κατανόπουλος, Καταλογογράφιση Βιβλιοθηκών και 
Ψηφιοποίηση Αρχείων Περιουσιών Προσφύγων της καθ’ημάς Ανατολής

Αρχιτ. Μηχ. Ανδρέας Μεταξάς,  Αποτύπωση Κοινοτικού Κτιρίου στην ν. Χάλκη

Ιστορικός Μιχάλης Σάρρας,  Ταξινόμηση και Μελέτη του Ιστορικού Αρχείου 
της ν. Χάλκης – Κωνσταντινουπόλεως (ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ).

Ιστορικός Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Φωτογράφιση Αγιογραφιών Εκκλησιών της 
περιφέρειας Υψωμαθειών Κωνσταντινουπόλεως. 



ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΑΔΑ

Βιβλιοθηκονόμος Αγγελική Ζέρβα, την Καταλογογράφιση της Βιβλιοθήκης «Επτάλοφος» στην Αθήνα για 
τα έτη 2017-2018. 

Βιβλιοθηκονόμος Ιωάννα Ζέρβα, την Καταλογογράφιση της Βιβλιοθήκης «Επτάλοφος» στην Αθήνα για τα 
έτη 2017-2018. 

Βιβλιοθηκονόμος Μαρία Βερμίσογλου, την Καταλογογράφιση της Βιβλιοθήκης «Επτάλοφος» στην Αθήνα 
για το έτος 2017 και Ψηφιοποίηση του Αρχείου Περιουσιών Προσφύγων Μικρασιατικής Καταστροφής. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Αρχιτ. Μηχ. Μαρία Πολυξένη Καραμπάστου, την Μελέτη της Αντισεισμικής Προστασίας Πατριαρχικών 
Μονών στα  Πριγκηπόννησα και κατάρτιση θρησκευτικού τουριστικού οδηγού Πριγηποννήσων. 

Αρχιτ. Μηχ. Κατερίνα Κουκλάδα, την Συμβολή στην Αρχιτεκτονική Μελέτη του Κτιρίου του 
Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου. 

Αρχιτ. Μηχ. Ελεάνα Κρεμμύδα, την Συμβολή στην Αρχιτεκτονική Μελέτη του Κτιρίου του 
Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου. 



Büyükada Greek Orthodox Orphanage one of Europe’s
‘seven most threatened heritage sites’



Πρωτοχρονιά 2018





ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΘΕΡΟΥΣ 2018
Κωνσταντινούπολη 

Ιστορικός Αγάθου Φωτεινή, Μελέτη του Αρχείου της Κοινότητας 
Νεοχωρίου Βοσπόρου.

Ιστορικός  Χρήστος Κριβάσης, Μελέτη του Αρχείου της Κοινότητας 
Νεοχωρίου Βοσπόρου.

Ιστορικός Θεοδόσης Τσιρώνης, Ταξινόμηση και Μελέτη του Ιστορικού 
Αρχείου της ν. Χάλκης – Κωνσταντινουπόλεως.

Ιστορικός  Βασιλική Παπαγεωργίου, Ταξινόμηση και Μελέτη του 
Ιστορικού Αρχείου της ν. Χάλκης – Κωνσταντινουπόλεως.

Πολιτ. Επιστήμων Ιορδάνης Αραμπταζής,  Ψηφιακή αποτύπωση του 
Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χαλκηδόνος – Κωνσταντινουπόλεως. 

Ιστορικός Νεκτάριος Ευκαρπίδης, Ψηφιακή αποτύπωση του 
Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χαλκηδόνος – Κωνσταντινουπόλεως.



Αριτ. Μηχ. Ελένη Χατζηβασιλείου, Καταλογογράφιση βιβλιοθήκης - αρχιτεκτονική 
σχεδίαση Πατριαρχικού Δώματος στην Ι.Θ.Σ.Χ. και υποστήριξη παιδικού σταθμού 

Κοινότητας Σταυροδρομίου. 

Φιλόλογος- Εκπαιδευτικός Απόστολος  Ρητάς, Καταλογογράφιση της Βιβλιοθήκης της   
Ι.Θ.Σ.Χ. και υποστήριξη παιδικού σταθμού Κοινότητας Σταυροδρομίου. 

Δρ. Πληροφορικός Οικονομολόγος Πέτρος  Θεοδώρου, Υποστήριξη του Πληροφοριακού 
Συστήματος της Ι.Θ.Σ.Χ.

Αρχιτ. Μηχ. Δέσποινα  Δημητριάδου, Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις σχολικών κτιρίων της 
Ομογένειας της Πόλης και ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην 

Πόλη. 

Μουσειολόγος Μαρία-Μαρίνα Μπούκιου, Υποστήριξη του Παιδικού Σταθμού της 
Κοινότητας Σταυροδρομίου και ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών 

στην Πόλη. 

Ιεροψάλτης Γιάννη Γεωργούλης,  ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας 
Ομογενών στην Πόλη. 

Πτυχιούχος Τμ. Τουρ. Σπ. Γεωργία Αποστολάκου,  ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης 
ηλικίας Ομογενών στην Πόλη. 

Εκπαιδευτικός  Αλεξάνδρα Μοροσίδου, Υποστήριξη του Παιδικού Σταθμού της 
Κοινότητας Σταυροδρομίου και ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών 

στην Πόλη. 



Εκπαιδευτικός  Γεωργία Γόντικα,  ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας 
Ομογενών στην Πόλη. 

Τελειόφοιτος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Ναταλί Τσακίρογλου,  ψυχαγωγική 
ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην Πόλη.

Πτυχ. Παντείου Σχ. Δάφνη Ζαχαριάδου, Ταξινόμηση του σύγχρονου Αρχείου 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και υποστήριξη παιδικού σταθμό Κοινότητας 

Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως. 

Πτυχ. ΕΚΠΑ Αρίστη Γκουντέλα, την  Ταξινόμηση του σύγχρονου Αρχείου του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Συντηρήτρια Εργ. Τέχνης  Ερμιόνη Βασίου, την Ταξινόμηση του σύγχρονου 
Αρχείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Πτυχ. Γιάννης Μοροσίδης, την ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας 
Ομογενών στην Πόλη.

Πτυχ.  Σαββούλα Μοροσίδου, την ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας 
Ομογενών στην Πόλη.



Μελέτη αποκατάστασης της Κοινοτικής Αστικής Σχολής 
ν. Πριγκήπου

Τελειόφοιτος Αρχιτέκτων Μηχανικός Αναστάσιος 
Βουτσάς 

(Μάρτιος – Ιούνιος 2018) 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΗ ΑΡΙΣΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ –

ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ –

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ –
νήσων ΧΑΛΚΗΣ και ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

κ. KORHAN GÜMÜŞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Σχέδια ανάλυσης στο σύνδεσμο : 
https://users.auth.gr/anesvout/rumok

ul/test.html



Εθελοντικές Δράσεις στην Ελλάδα 
2018 

Τοπογράφος
Χριστίνα  Μπούρα, Ανάπτυξη 

Γεω-πληροφοριακού 
Συστήματος της Κοινοτικής 

Περιουσίας 
Κωνσταντινουπόλεως.

Αρχεία
1990
2010
2017



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ 

ΜΙΚΡΑΣΤΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

Αθανάσιος  Δράκος, 

Θεοδώρος Γεωργιάδης,  

Μαρία Βερμίσογλου

Ευστράτιος Κατανόπουλος

Πρόσφατα έχει ενισχυθεί η ομάδα 





ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ 
ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 2011

Οθωνία Ζαγκλή, τον Γενικό Συντονισμό του Έργου (2012-2016) και 
μετεξέλιξη της  Ψηφιοποίησης του Αρχείου Κωνσταντινουπολιτών μη-

υπαγόμενων στην Ανταλλαγή Πληθυσμών 



ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
- Η Ταξινόμηση ενός πολύ σημαντικού ιδιωτικού αρχείου και η εγκατάσταση 

του στο Πατριαρχικό Καθίδρυμα Αττικής στην Ανθούσα.

- Επεξεργασία του Αρχείου Προσφυγικών Περιουσιών.
- Μετά από την Άγκυρα οργάνωση της Έκθεσης 

«ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΤΗΝ  
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ»

Στην Κωνσταντινούπολη- Κωνσταντινούπολη – Σμύρνη – Αθήνα

- Συμβολή για την συντήρηση της Μονής Αγίου Γεωργίου Καρίπη – ν. 
Αντιγόνης

- Συμβολή στην διάσωση του κτιρίου του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου

- Επέκταση της Αντισεισμικής Μελέτης στα κτίρια της Ομογένειας και στην 
Πόλη.  



Επιμορφωτικές δράσεις προς τους εθελοντές και
Πρόγραμμα Παλινόστησης Νέων.





Στρατηγική θέση της Οι.Ομ.Κω. προς όλες τις κατευθύνσεις 
είναι η δημιουργία συνθηκών  παλινόστηση νέων γενιών 

που θέλουν υπό συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας. 
Η Οι.Ομ.Κω. με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο θέτει συνέχεια το θέμα πρωτίστως 

προς τις αρχές της Τουρκίας που έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν το Ψήφισμα 
60/147 του ΟΗΕ. 

Την κύρια ευθύνη πρωτοβουλιών την φέρει η Οι.Ομ.Κω. Δράσεις:

- Αποκατάσταση των Υπηκοοτήτων

- Υποστήριξη προς την νέα γενιά

- Εύρεση πόρων.

- Η Οι.Ομ.Κω. έχει επιτύχει να καταστεί επίσημος συνομιλητής

των αρχών της Τουρκίας με πρώτο θέμα αυτό. 



Δράσεις 

Δράσεις Επιμόρφωσης: 

• Θέρος 2015 οργάνωση Επιμορφωτικής Εκδρομής.

• Εθελοντικές δράσεις που αυξάνονται

• Ομάδα Εργασίας για την Παλινόστηση

• Συνεργασία με την ΕΕΔΕ-Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο 

• Συνεργασία στην Τουρκία με τους οργανισμούς KOSGEB –
YTB. 

• Συστηματικές επιμορφώσεις – έναρξη καλοκαίρι 2018

- Επιχειρηματικότητα: 24 ώρες – Αθήνα 20 νέοι 

30 ώρες – Κωνσταντινούπολη – νέοι



Ταχύρρυθμα μαθήματα εκμάθησης
Τουρκικής γλώσσας 

• Ιούλιος 2018 (12 ώρες) και επανέναρξη τέλη  Σεπτεμβρίου – 2 τάξεις 
– 30 μαθητές.

• Σεμινάρια:

«Ηλεκτρονικά Επιχειρείν» (Οκτώβριος 2018).

• ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (18-19 Δεκεμβρίου 2018).

• ΗΜΕΡΙΔΑ 24/3/2019 

ΑΠΑΝΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ 

24/2/2019



Δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη 
Συμβολή στην Εμφύσηση στην νέα γενιά 

της Ρωμαίικης Ιδέας  

The Establishment of Research and Development Institutions in Istanbul 
with the support of expatriate Greeks of Istanbul.



Παρακαλούμε εγγραφείτε από την ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. να 
λαμβάνετε ενημερώσεις

www.conpolis.eu www.oiomko.org www.conpolis.org

http://www.conpolis.eu/
http://www.oiomko.org/
http://www.conpolis.org/


Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Οι.Ομ.Κω. έχοντας υπόψη τις αφιλοκερδείς υπηρεσίες  των ακόλουθων 

εθελοντών εκφράζει Δημόσια τις ευχαριστίες προς:

1) τον Θανάση Καραγιάννη, την καταλογογράφιση Βιβλιοθήκης της Ι.Θ.Σ.Χ.

2) την Άννας Ιωαννίδου, την Εκπόνηση Μελέτης της Αντισεισμικής Προστασίας Πατριαρχικών Μονών στα

Πριγκηπόννησα

3) την Χριστίνας Μπούρα, την Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού Συστήματος της Κοινοτικής Περιουσίας

Κωνσταντινουπόλεως.

4) τον Ευστράτιο Κατανόπουλο, την Καταλογογράφιση Βιβλιοθηκών και Ψηφιοποίηση Αρχείων Περιουσιών Προσφύγων

της καθ’ημάς Ανατολής

5) τον Ανδρέα Μεταξά, την Αποτύπωση Κοινοτικού Κτιρίου στην ν. Χάλκη

6) τον Μιχάλη Σάρρα, την Ταξινόμηση και Μελέτη του Ιστορικού Αρχείου της ν. Χάλκης – Κωνσταντινουπόλεως.

7) τον Κωνσταντίνο Χαλκιά, την Φωτογράφιση Αγιογραφιών Εκκλησιών της περιφέρειας Υψωμαθειών

Κωνσταντινουπόλεως.

8) την Αγάθου Φωτεινή, την Μελέτη του Αρχείου της Κοινότητας Νεοχωρίου Βοσπόρου.

9) τον Χρήστο Κριβάση, την Μελέτη του Αρχείου της Κοινότητας Νεοχωρίου Βοσπόρου

10) τον Θεοδόση Τσιρώνη, την Ταξινόμηση και Μελέτη του Ιστορικού Αρχείου της ν. Χάλκης – Κωνσταντινουπόλεως.

11) την Βασιλική Παπαγεωργίου, την Ταξινόμηση και Μελέτη του Ιστορικού Αρχείου της ν. Χάλκης – Κωνσταντινουπόλεως.

12) την Αρίστη Γκουντέλα, την Ταξινόμηση του σύγχρονου Αρχείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

13) την Ερμιόνη Βασίου, την Ταξινόμηση του σύγχρονου Αρχείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

.



14) τον Ιορδάνη Αραμπταζή, την Ψηφιακή αποτύπωση του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χαλκηδόνος – Κωνσταντινουπόλεως.

15) τον Νεκτάριο Ευκαρπίδη, την Ψηφιακή αποτύπωση του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χαλκηδόνος – Κωνσταντινουπόλεως.

16) την Ελένη Χατζηβασιλείου, την Καταλογογράφιση βιβλιοθήκης - αρχιτεκτονική σχεδίαση Πατριαρχικού Δώματος στην

Ι.Θ.Σ.Χ. και υποστήριξη παιδικού σταθμού Κοινότητας Σταυροδρομίου.

17)τον Απόστολο Ριτά, Καταλογογράφιση της Βιβλιοθήκης της Ι.Θ.Σ.Χ. και υποστήριξη παιδικού σταθμού Κοινότητας

Σταυροδρομίου

18) την Μαρία- Αλεξάνδρα Ηλιάδη, την Υποστήριξη παιδικού σταθμό Κοινότητας Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως και
ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην Πόλη.
19) την Δάφνη Ζαχαριάδου, την Ταξινόμηση του σύγχρονου Αρχείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και υποστήριξη παιδικού
σταθμό Κοινότητας Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως.
20) τον Πέτρο Θεοδώρου, την Υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος της Ι.Θ.Σ.Χ.
21) την Αγγελική Ζέρβα, την Καταλογογράφιση της Βιβλιοθήκης «Επτάλοφος» στην Αθήνα για τα έτη 2017-2018.
22) την Ιωάννα Ζέρβα, την Καταλογογράφιση της Βιβλιοθήκης «Επτάλοφος» στην Αθήνα για τα έτη 2017-2018.
23) την Μαρία Βερμίσογλου, την Καταλογογράφιση της Βιβλιοθήκης «Επτάλοφος» στην Αθήνα για το έτος 2017 και
Ψηφιοποίηση του Αρχείου Περιουσιών Προσφύγων Μικρασιατικής Καταστροφής της Ανατολής.
24) την Μαρία Πολυξένη Καραμπάστου, την Μελέτη της Αντισεισμικής Προστασίας Πατριαρχικών Μονών στα Πριγκηπόννησα
και κατάρτιση θρησκευτικού τουριστικού οδηγού Πριγηποννήσων.
25) την Κατερίνα Κουκλάδα, την Συμβολή στην Αρχιτεκτονική Μελέτη του Κτιρίρου του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου.
26) την Ελεάνα Κρεμμύδα, την Συμβολή στην Αρχιτεκτονική Μελέτη του Κτιρίου του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου.
27) τον Αναστάση Βουτσά, Μελέτη Αποκατάστασης του κτιρίου της Αστικής Σχολής ν. Πριγκήπου.
28) τον Αθανάσιο Δράκο, την Ψηφιοποίηση του Αρχείου Περιουσιών Προσφύγων Μικρασιατικής Καταστροφής της Ανατολής
και Γενικός Συντονισμός του Έργου.



29) τον Θεοδώρο Γεωργιάδη, την Ψηφιοποίηση του Αρχείου Περιουσιών Προσφύγων Μικρασιατικής Καταστροφής της
Ανατολής.
30) την Οθωνία Ζαγκλή, τον Γενικό Συντονισμό του Έργου (2012-2016) και μετεξέλιξη της Ψηφιοποίησης του Αρχείου
Κωνσταντινουπολιτών μη-υπαγόμενων στην Ανταλλαγή Πληθυσμών
31) την Δέσποινα Δημητριάδου, Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις σχολικών κτιρίων της Ομογένειας της Πόλης και
ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην Πόλη.
32) την Μαρία-Μαρίνα Μπούκιου, Υποστήριξη του Παιδικού Σταθμού της Κοινότητας Σταυροδρομίου και ψυχαγωγική
ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην Πόλη.
33) τον Γιάννη Γεωργούλης, την ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην Πόλη.
34) την Γεωργία Αποστολάκου, την ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην Πόλη.
35) την Αλεξάνδρα Μοροσίδου, την Υποστήριξη του Παιδικού Σταθμού της Κοινότητας Σταυροδρομίου και ψυχαγωγική
ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην Πόλη.
36) την Γεωργία Γόντικα, την ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην Πόλη.
37) την Ναταλί Τσακίρογλου, την ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην Πόλη.
38) την Γιάννη Μοροσίδη, την ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην Πόλη.
39) την Σαββούλα Μοροσίδου, την ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην Πόλη.



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Προγράμματα στήριξης μαθητών – φοιτητών:
2009-2018

www.oiomko.org

Ελίζα Φερεκύδου

Δρ Βιολόγος / Coach 

Μέλος ΔΣ Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών



• Από την ίδρυση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών το 2007
είχε σαν στόχο να προχωρήσουν να εξελιχθούν και περάσουν τα ζητήματα μας
στην επόμενη φάση.

• Μέσα στα επόμενα χρόνια έκανε αισθητή την παρουσία της εκτός από τον
ΟΑΣΕ - 8 φορές το χρόνο – στον ΟΗΕ, στην FUEN, στο ευρωκοινοβούλιο, με
παρεμβάσεις, παρατηρήσεις που αφορούν ζητήματα της Ομογένειας.

• Πολύ περιληπτικά θα αναφερθώ στον άξονα της Πόλης και την ανάπτυξη
σχέσεων με τους φορείς των ευαγών ιδρυμάτων - όπου τέθηκε 1η προτεραιότητα
η παιδεία – Εστάλησαν σχολικά βιβλία που δεν είχαν σταλεί από το 1985- η
ΟΙΟΜΚΩ συνέβαλλε καθοριστικά στην δημιουργία Ομογενειακού Συμβουλίου
Παιδείας και χρηματοδοτήθηκαν τα σχολεία με πόρους των Ευαγών ιδρυμάτων,
έγιναν επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς και υποστηρίχθηκε η
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ιδρύθηκαν παιδικοί σταθμοί και δόθηκαν
υποτροφίες στους μαθητές στην Πόλη για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών τους
σπουδών -ενώ από το 2012 υποστηρίζονται μαθητές με Κων/πολίτικη καταγωγή
σε όλη την Ελλάδα.

• Αντιμετωπίστηκαν υποθέσεις σχετικές με το ελληνικού δημοσίου που αφορούν
άδειες παραμονής, συνέχεια πληρωμής συντάξεων παρά το καθεστώς του 2ου

μνημονίου, άδειες οδήγησης σε συνεχή επικοινωνία με την Ελληνική Πολιτεία.



• Ως κύριος στόχος της Ομοσπονδίας τίθεται η προώθηση των και
ειδικότερα των Κων/πολιτών, όπως αυτά προστατεύονται από τις– αρχή
που δεν έχει αμφισβητηθεί όπου έχει τεθεί – είτε σε διεκδικήσεις από την
Κυβέρνηση της Τουρκίας για λήψη μέτρων αποκατάστασης, είτε σε διεθνή
φόρα – τα αποτελέσματα είναι σταδιακά και συγκεκριμένα.

• Και τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημαντικά, είναιττης ομοσπονδίας το
οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την πρωτοβουλία και διοργάνωση
διασυλλογικών δράσεων όπως τα Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών και
επιστημονικών ημερίδων.

• Παράλληλα το το οποίο αναπτύχθηκε σήμερα και τιμώνται οι εθελοντές
και χορηγοί - αποτελεί τιτάνιο κοινωνικό έργο που ανακουφίζει
συμπολίτες μας οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ήρθε να
συμπληρώσει το έργο που προσέφεραν τα σωματεία εδώ και δεκαετίες -
υποστηρίζεται δε η ΟΙΟΜΚΩ από πολύ σημαντικά ιδρύματα.



Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας: Η Υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας.

Η ΟΙΟΜΚΩ από την ίδρυση της,  έχει υιοθετήσει την αρχή ότι η ενίσχυση της ομογενειακής παιδείας, και η ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα για την αναζωογόνηση της Ρωμιοσύνης της Πόλης. 



Οι προσπάθειες που έχει σταδιακά καταβάλει η ΟΙΟΜΚΩ για την αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης στα Σχολεία μας και την στήριξη των μαθητών συνοψίζονται στις 

ακόλουθες ενέργειες: 

 Περίοδος 2008-2010:

• Οργανώθηκαν τακτικές συναντήσεις με τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς των

τριών Σχολείων μας – Ζάππειο, Ζωγράφειο, Μεγάλη του Γένους Σχολή – με σκοπό

την κατανόηση των προβλημάτων και επίσης ημερίδες για την δημόσια συζήτηση

των θεμάτων (Ημερίδα 4/5/2009 – Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στην

Καλλιθέα).

• Σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Αποφοίτων της Πόλης οργανώθηκε μαθητικός

διαγωνισμός (Μάρτιος 2009).



• Περίοδος 2010-2012

Περίοδος 2010-2012

Μετά την διαπίστωση ότι η Ελληνική Πολιτεία δεν είχε
στείλει από το 1985 διδακτικά βιβλία στα σχολεία
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ετοιμάστηκαν, σε στενή
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπ. Παιδείας
της Ελλάδος, 12 βιβλία για τις τάξεις του δημοτικού.

Τα βιβλία αυτά αφού πέρασαν από την καθιερωμένη
διαδικασία ελέγχου του Υπ. Παιδείας της Τουρκίας,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ελληνοτουρκικό
Μορφωτικό Πρωτόκολλο του 1968, τυπώθηκαν αρχικά με
την μέριμνα της ΟΙΟΜΚΩ και στη συνέχεια από το Υπ.
Παιδείας της Ελλάδος και πλέον αποστέλλονται στην Πόλη
σε τακτική βάση με μέριμνα πάλι της ΟΙΟΜΚΩ. Η ίδια
διαδικασία επανελήφθη και για τα βιβλία μαθηματικών του
Γυμνασίου (2011-2012). Η ταχεία έγκριση των βιβλίων από
πλευράς των αρχών της Τουρκίας κατέστη δυνατή μετά από
επίμονες πιέσεις της ΟΙΟΜΚΩ.



• Περίοδος 2013-2015.

• Η ανάγκη προσέγγισης των εκπαιδευτικών θεμάτων οδήγησαν την
ΟΙΟΜΚΩ να υποβάλει προτάσεις για την δημιουργία του Ομογενειακού
Συμβουλίου Παιδείας (ΟΣΠ), το οποίο ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2013
και λειτουργεί τακτικά μέχρι σήμερα.

• Το ΟΣΠ έχει συμβάλει στην επίλυση ζητημάτων όπως: η χρηματοδότηση
των λειτουργικών εξόδων των Σχολείων από πόρους των Ευαγών
Ιδρυμάτων της Πόλης, η οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για τους
εκπαιδευτικούς, οι διορισμοί εκπαιδευτικών, η διερεύνηση μεθόδων
υποστήριξης της ελληνομάθειας, κ.ά.



Πρωτοβουλία προγράμματος υποτροφιών

• Η ΟΙΟΜΚΩ για τέσσερα συναπτά χρόνια υποστήριξε τους μαθητές των τριών Λυκείων

με την οργάνωση και χορήγηση υποτροφιών προκειμένου να καλυφθούν τα

φροντιστηριακά δίδακτρα τους για τις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ της Τουρκίας.

• Το πρόγραμμα με μέσο ετήσιο προϋπολογισμό 15.000 Ευρώ υποστήριξε 16 μαθητές

ετήσια.

• Η διαδικασία αξιολόγησης, που περιελάμβανέ την υποβολή αίτησης με δικαιολογητικά,

συνέντευξη από Επιτροπή της ΟΙΟΜΚΩ και γραπτές εξετάσεις.

Η διαδικασία αξιολόγησης,



Από το έτος 2012 το πρόγραμμα υποτροφιών εφαρμόζεται στην όλη την Ελλάδα• Από το έτος 2012 το πρόγραμμα υποτροφιών εφαρμόζεται στην όλη την Ελλάδα αφότου τα
Ευαγή Ιδρύματα της Πόλης ανέλαβαν την κάλυψη των εκεί υποτροφιών, η ΟΙΟΜΚΩ συνέχισε το
πρόγραμμα υποτροφιών για τους μαθητές Πολίτικης καταγωγής σε όλη την Ελλάδα.

• Το πρόγραμμα διανύει φέτος το 4ο έτος εφαρμογής του, υποστηρίζοντας 15-18 μαθητές
ετήσια.

• Παράλληλα εξασφαλίζει τη δωρεάν πρόσβαση τους σε ηλεκτρονικό φροντιστήριο του ιδιωτικού
φορέα ΑΡΝΟΣ Α.Ε., που μας υποστηρίζει

• Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται όπως στην προηγούμενη περίπτωση, και επιπλέον δίνει την
δυνατότητα γνωριμίας μεταξύ τους των νέων της εκπατρισμένης Κοινότητας των
Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα.

 Το έτος 2018 το Πρόγραμμα Υποτροφιών έχει επεκταθεί σε φοιτητές των ΑΕΙ/ΤΕΙ της
Ελλάδος υποστηρίζοντας 70 νέες και νέους.

• Το έτος 2018 το Πρόγραμμα Υποτροφιών έχει επεκταθεί σε φοιτητές των ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος
υποστηρίζοντας 70 νέες και νέους.



…Σας ενημερώνω ότι πλέον βρίσκομαι στο 
3ο έτος της φυσιοθεραπείας στο 
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης . Φέτος 
συμμετέχω και στο εργαστήριο 
εμβιομηχανικης καθώς είναι ένας τομέας 
που με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί μπορεί 
να συμβάλει και στην καλύτερη ποιότητα 
ζωής των ανθρώπων. 

…θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι 
που ενισχύετε όσους φοιτητές έχουμε 
ανάγκη καθώς η συνδρομή της 
Οικουμενικής ομοσπονδίας 
Κωνσταντινουπολιτών μας βοηθά να 
κάνουμε κάποια παραπάνω πράγματα από 
αυτά που θα κάναμε κι έτσι εξελισσόμαστε.

Με εκτίμηση

Γρηγοριάδου Μαρία

θα ήθελα να σας ενημερώσω πως οι σπουδές μου στη νομική σχολή του Α.Π.Θ 
συνεχίζονται με επιτυχία και σκοπεύω να τελειώσω τις σπουδές μου και να κάνω 
την άσκηση… Θα ήθελα να σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύτιμη βοήθεια.

Με εκτίμηση,
Σωτηρία Ποπα

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη. Οι σπουδές τόσο οι δικές μου, όσο και 
της αδερφής μου, συνεχίζουν κανονικά. Τώρα προσωπικά μπαίνω στο 4ο έτος της ιατρικής. 
Όπως σας είπα και πέρυσι, οι ανάγκες δύο παιδιών που σπουδάζουν σε δύο διαφορετικά 
σπίτια είναι αρκετά μεγάλες …

Σας ευχαριστώ πολύ 
Ιωάννης-Ραφαήλ Ζάρκος

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και εύχομαι καλή έναρξη του 
καινούργιου ακαδημαϊκού έτους. ... φέτος, ξεκινώ το 4ο έτος στο 
τμήμα Χημικών Μηχανικών της πολυτεχνικής σχολής ΑΠΘ, ενώ στο 
τέλος του επόμενου εξαμήνου θα παραδώσω το ρεσιτάλ μου για το 
δίπλωμα πιάνου, την υψηλότερη πιστοποίηση στον τομέα της 
μουσικής ερμηνείας. Μια τέτοιου επιπέδου εξέταση απαιτεί 
πολύωρη εξάσκηση και συστηματική μελέτη κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς, αλλά και αντανακλά την αφοσίωσή μου στο εν λόγω 
αντικείμενο τα τελευταία 15 χρόνια.

Ευχαριστώ και πάλι εσάς και την Οι.Ομ.Κω για το ενδιαφέρον και το 
χρόνο σας.

Με εκτίμηση,
Θοδωρής Μπεχλιβάνης



Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη χορήγηση του φοιτητικού
επιδόματος πέρσι.

Είμαι επί πτυχίο φοιτητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Την προηγούμενη
χρονιά κατάφερα να εξεταστώ επιτυχώς σε 12 μαθήματα. Όντας
πλέον στο 7ο έτος θέλω να περάσω όσα περισσότερα μαθήματα
γίνεται (μένουν 13 μαθήματα για να ορκιστώ), ενώ την επόμενη
χρονιά σχεδιάζω να καταταγώ στον ελληνικό στρατό.

… Ενα μεγάλο μπράβο για την στήριξη που παρέχετε μέσω του
Οργανισμού σας στους Ά και Β' γενιάς Κωνσταντινουπολίτες μέσω
του έργου σας και των δράσεων σας.

Φιλικούς χαιρετισμούς,

Γεώργιος Μανιοπουλος.

Αξιότιμε κύριε Ουζούνογλου,

Ονομάζομαι Λάζαρος Γιόφογλου και είμαι πρώτης γενιάς 
Κωνσταντινουπολίτης, καθώς γεννήθηκα στην Πόλη και ζούσα 
εκεί μέχρι τα έξι μου (2004). … Είμαι φοιτητής στο 3ο έτος της 
Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου... Βέβαια πέρα από τις ξένες γλώσσες έχω 
σκοπό να διατηρήσω τις πολύ καλές μου επιδόσεις στο 
Πανεπιστήμιο (Μέσος όρος των 2 ετών που πέρασαν 9,14 χωρίς 
να χρωστάω κανένα μάθημα). Αυτά είναι τα σχέδια για το 
ακαδημαϊκό έτος που μας έρχεται! Στο άμεσο μέλλον θα ήθελα 
να τελειοποιήσω και τα Γερμανικά μου προκειμένου να έχω 
ολοκληρώσει τις γνώσεις μου στις ξένες γλώσσες για να 
μπορέσω να ακολουθήσω πιθανές σπουδές μου στο εξωτερικό.

Με εκτίμηση,
Λάζαρος Γιόφογλου



Αγαπητέ κύριε Ουζούνογλου,

Ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες ευχές και το ακατάπαυστο
ενδιαφέρον σας.

Φέτος λοιπόν βρίσκομαι στο τέταρτο ακαδημαϊκό έτος της σχολής
μου, στο τμήμα ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας, του
Ιονίου Πανεπιστημίου.

Όσον αφορά τις επιπλέον ασχολίες μου, κάνω μαθήματα γαλλικών
με σκοπό να αντεπεξέρχομαι στις απαιτήσεις τις σχολής μου, αφού
τα γαλλικά είναι η μία από τις δύο γλώσσες εργασίας μου.

Επιπλέον, λαμβάνω μαθήματα ρωσικών, ως μία εξτρά γλώσσα,
διαφορετική και ιδιαίτερη με στόχο τον εμπλουτισμό του
βιογραφικού μου και την ευκολότερη ανεύρεση μιας εργασίας.

Τέλος, τα σχέδιά μου για αυτή τη χρονιά είναι να συνεχίσω την
εκμάθηση αυτών των δύο γλωσσών και να τελειοποιήσω τη
τουρκική γλώσσα,

ώστε να δώσω για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
Β2, καθώς βρίσκομαι σε ένα καλό επίπεδο, μαθαίνοντας τη με τη
βοήθεια του πατέρα μου και επιλέγοντας τη ως τρίτη γλώσσα στη
σχολή μου.

Εύχομαι καλή δύναμη και με υγεία πάνω από όλα.

Με εκτίμηση

Ελένη Σταυρίδη

Όσον αφορά τις σπουδές μου ορκίζομαι τον Δεκέμβρη στο τμήμα
Διατροφής και Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης. Τελείωσα τη σχολή μου ακριβώς στα 4 έτη με
άριστα, ο μέσος όρος μου μέχρι στιγμής είναι 8,8 και αναμένεται
να αυξηθεί με την προσθήκη του βαθμού της πτυχιακής και
πρακτικής άσκησης.
Ως συνέχεια των σπουδών μου σκέφτομαι την παρακολούθηση
μεταπτυχιακού προγράμματος, με προτίμηση στην κλινική
διαιτολογία, το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος (2019-2020) στην
Ελλάδα (Χαροκοπειο πανεπιστήμιο) ή στο εξωτερικό.

Με εκτίμηση,
Κετσελίδη Κλεοπάτρα



«Η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
για να αλλάξουμε τον κόσμο».

«Η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο».

Νέλσον Μαντέλα, Νόμπελ Ειρήνης 1993



Περισσότερα στοιχεία για την Οικουμενική Ομοσπονδία 
Κωνσταντινουπολιτών και για τις επικείμενες 

προκηρύξεις:

www.oiomko.org

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

http://www.oiomko.org/

